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Pályázati fejlesztések Tégláson

Átányban jártunk
Delegációnk a Heves megyei Átányban képviselte Téglást, ahol Hagyományőrző Napon
vettünk részt az Ezüst Alkony Népdalkör és a HIMIT Szociális Gondozási Központ
Téglási Telephelyének gondozottjainak és munkatársainak aktív közreműködésével.
A delegációt Czibere Béla polgármester vezette, aki köszöntőjében hangsúlyozta a hagyományok őrzésén és ápolásán alapuló, két település közötti barátság jelentőségét.
Chebliné Kocsis Erzsébet alpolgármester, intézményvezető asszony és csapata mind a
főzőtudományukkal, mind a vidám
folkműsorukkal nagy sikert arattak. A
Marcsi Mama konyhájában készült sertéspörkölt első helyezést ért el, s külön dicséretet kapott a zsűritől a Marcsi mama által
készített zserbó és az almás sütemény, az
Ezüst Alkony Népdalkör produkciója pedig fergeteges sikert aratott.
A partneri kapcsolat kiváló lehetőséget ad
a tapasztalatcserére, egymás értékeinek
megismerésére, megismertetésére és a köCzibere Béla polgármester
zösségek megerősítésére épülő stabil jövőképben való együttgondolkodásra is.

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a közeljövőben településünkön megvalósítandó pályázati beruházásokról. A TOP 3.3.3-15 kódjelű,
Fenntartható közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó pályázat révén a Dózsa
György utcán egy 2,75 m széles kerékpár- és gyalogutat tudunk kiépíteni,
valamint lehetőség lesz a meglévő kerékpárút városközponttól Hajdúhadházig tartó szakaszának karbantartására és helyenkénti javítására. A Zöld
város kialakítása elnevezésű TOP 2.1.2-15 kódjelű pályázat kapcsán lehetőség lesz Téglás városközpontjának rekonstrukciójára a meglévő járdák
felújításával, zöldfelület növelésével, játszóterek utcabútorok telepítésével.
A VP 6.7.4.1.1 kódjelű, Településképet meghatározó épületek külső felújítása, energetikai korszerűsítésére szolgáló pályázat jóvoltából kerül sor a
Kossuth u. 74. sz. alatti szolgálati lakás civil házzá alakítására, külső rekonstrukciójára. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
c. pályázat révén 5 téglási közintézmény újul meg.
Ezek a fejlesztések nagy segítséget jelentenek abban, hogy még kulturáltabb, rendezettebb környezetben élhessünk Tégláson.

Nemzetközi együttműködés az iskolában
A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2017. szeptember 25-29-ig került
megrendezésre az ERASMUS+ Program magyarországi mobilitása. Az egyhetes rendezvény során az iskola vendégül látta a cseh, a portugál, a spanyol és
a görög partnerintézmények delegációit.
A nemzetközi projekt témája a CLIL módszer alkalmazása tanórákon. A vendég pedagógusok órákat látogattak, szakmai előadásokat hallgattak e témával
kapcsolatban. Az iskola pedagógusai bemutatták a vendégeknek iskolánkat,
településünket és a környék nevezetességeit is.
A külföldi gyerekeket téglási családok látták vendégül. Barátságok szövődtek,
fejlődött a tanulók nyelvi készsége és feledhetetlen élményekkel gazdagodtak
a résztvevő gyerekek.
A program következő állomása 2018 februárjában a Cseh Köztársaságban
lesz.
"Ügyes kezek-táncos lábak" - hagyományőrző program
A Bárczay Anna Városi Óvoda sikeresen pályázott a „Hazai és határon túli
óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása” című NTP-OTKP-17
-0082 kódszámú pályázati programban, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg.
Programunk célja a gyermekek vizuális, manuális, intellektuális képességeinek valamint testi, térbeli eligazodásuk, mozgáskultúrájuk feltárása és fejlesztése.
A program első foglalkozásaiban közös kapcsolatteremtő, ismerkedő játékokat játszanak a gyerekek, majd népi játékokkal, néptáncos elemekkel gazdagodnak az óvodások. A 30 órás alkalom tartalmazza a kerámiával, anyaggal,
az” Így tedd rá…”, táncokkal, mozgással való ismerkedést. További lehetőségeket és élményt biztosít a gyerekek számára az óvodai kemencében lévő sütés-főzés.
Az óvodapedagógusok mellett keramikus kolléganő és táncpedagógus is színesíti az élménycsomagot.
Major- Hajdú Zsuzsa, Huberné Szabó Edina óvodapedagógusok

Tartalékos katonai toborzó

Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat lehetőség
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2017. (IX.26.) határozata alapján Téglás Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.
További tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában,
Jaksi Judit vezető főtanácsosnál kérhető.
Őszi lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az "Őszi Lomtalanítási akció" Tégláson
2017. október 28-án, szombaton történik, és ekkor szállítják el a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat,
berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe- melynek súlya
darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot- tegyék ki a megszokott helyre a
közterületen.
Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el a közszolgáltató.
Nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes hulladékot, gumiabroncsot,
elektronikai hulladékot (háztartási kisgépek, televíziók, számítógépek, elektromos szerszámok stb.) valamint a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy
túlméretes hulladékot.

Kiszámítható, biztos jövő, megalapozott életpálya, változatos, kalandos élet! Ezeket
kínálja a Magyar Honvédség azoknak, akik csatlakoznak soraiba. Szerződéses katonaként a jelentkező végzettségének és alkalmasságának megfelelően tudnak munkakört kínálni, az önkéntes tartalékos szolgálatvállalás pedig azoknak jelenthet megolKérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján
dást, akik civil munkájuk, vagy iskolai tanulmányaik mellett szeretnének részt venni
legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt
honvédelmi feladatokban. Jelentkezni a toborzó irodák mellett a megyei kormányhihulladékot.
vatalok Kormányablakaiban is lehetséges.
Nagy Zoltán alezredes

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

VÁROSI HÍREK
A Körúti Színház újra Tégláson
Örömmel tudatjuk a színházkedvelőkkel, hogy a 2017/18-as évadban is indul
a Körúti Színház 3 előadásból álló bérletkínálata Tégláson!
A nagy népszerűségnek örvendő társulat ismét remek szórakozási lehetőséget
kínál a Téglási Városi Moziban.
Előadások:
- Galambos-Turcsán-Meskó: Kell egy színház
- B. Török Fruzsina: Jelenetek két házasságból
- Molnár Ferenc: Üvegcipő
Az első előadás október 13-án 19.00 órai kezdettel a Kell egy színház c.
darab lesz, kitűnő szereposztással.
Bérletek ára: 6500,-Ft, jegyek ára: 2500,-Ft, kaphatók a Polgármesteri Hivatal
9.sz. irodájában Barna Szilvia ügyintézőnél. Mivel a bérletek helyre szólóak,
tanácsos minél hamarabb megvásárolni azokat!
Mindenkit szeretettel vár a Körúti Színház Társulata és a szervező
Téglás Város Önkormányzata!
Itt van az ősz…
Az ősz csodáival mindig örömmel ismerkednek az óvodás és kisiskolás gyerekek. Pedagógusaik és szüleik vezetése mellett nagy segítségükre van ebben
a Bek Pál Kertbarátkör elnöke, Fejszés Imre és titkára Szabó László (Laci
papa) is, akik ebben az évben is szőlőpréseléssel és mustkészítéssel lepik meg
a kisdiákokat, így idézve fel az őszi szüreti hagyományokat.
A Polgármesteri Hivatal udvarában gyűjtött gesztenyék pedig minden bizonynyal jó szolgálatot tesznek majd a kreatív ovisok és óvodapedagógusaik számára az őszi dekorációk készítésében.

A Téglási Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény októberi programjai
Múzeumi esték – Az ország Degenfeld kastélyai: Baktalórántháza.
Vendég: Mohácsi Endre muzeológus, Jósa András Múzeum Nyíregyháza.
Időpont: 2017. október 18. (szerda), 17 óra.
Helyszín: Helytörténeti Kiállító Terem /Téglás, Pozsár Gy. u. 3./
„Ég és Föld között” - Ur Eleonóra batikfestő kiállításának megnyitó ünnepsége.
Időpont: 2017. október 20. (péntek) 17 óra.
Helyszín: Városi Könyvtár /Téglás, Kossuth u. 66./
Országos Gyermekkönyv Hónap – Figura Edeinteraktív műsora óvodás és alsó
tagozatos csoportoknak.
Időpont: 2017. október 25. (szerda) 8.30 óra.
Helyszín: Városi Könyvtár /Téglás, Kossuth u. 66./
Osztályfőnöki órák a könyvtárban. A debreceni Köz-Pont Egyesület külföldi fiatal
önkénteseinek angol társalgási órája 7. és 8. osztályos tanulóink részére.
Időpont: 2017. október 30. (hétfő) 13.45 óra

Ruhát
szeretne,szépet
kedvező áron?
Nálunk
mindent
megtalál!
Turkálónkban
Téglás főterén
mindez Önre
vár!
Jöjjön
vásároljon
nálunk!
Köszönjük!
Lakást keres Nyíregyházán?
Akkor ez a hirdetés Önnek szól!
Lakás a belvárosban 3 garázzsal ,műhellyel eladó!
Befektetésnek,vállalkozásnak vagy 2 lakássá alakításnak a lehetőségével!
Ha Ön ilyet szeretne vásárolni hívjon a
06 70 252 80 87 számon.

Közlekedésbiztonsági
élményprogram
A Mobilitási hét keretében valósítottuk
meg a nyertes pályázatunkat, melyet a
Generali Biztosító hirdetett meg,
„Szimba intézményi pályázat 2017.” néven. Ennek a programnak köszönhető,
hogy iskolánkban 2017.09.19-én megvalósult egy közlekedésbiztonsági élményprogram.

A pályázat kapcsán iskolánk a következő
oktató és közlekedési eszközökkel gazdagodott:
3 db „Dalos közlekedés” CD
3 db tematikus pedagógiai segédlet
6 db láthatósági mellény
3 roller 50 kg-ig
3 roller 80 kg-ig
Majoros Lászlóné
igazgatóhelyettes

Ennek a programnak a célja, hogy a gyermekek élményszerűen sajátíthassák el a
biztonságos közlekedés alapjait.
A félnapos közlekedésbiztonsági élményprogram során mobilKRESZ pályán gyakorolhatta a 310 alsó tagozatos tanuló a
gyalogos és a kerékpáros-rolleres közlekedés szabályait.

Bontott cserép

Állás!!!

eladó
Tégláson.
kb. 600 db

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Pest megyében, Gödöllőn nyílászáró beépítéssel foglalkozó cég munkatársakat keres azonnali kezdéssel.
Kiemelt bérezést és lakhatási lehetőséget biztosítunk.
Hosszú távú munkalehetőség egy stabil cégnél. Építőipari végzettség, gyakorlat nem feltétel, de előnyt jelent! Jelentkezni a +36309966201 számon vagy
e-mailben a wintec@wintec-samu.hu címen,
fényképes önéletrajzzal lehet.

Tel: 0670/615-4519
Téglás Városi Képes
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Cipőipari cég keres betanított munkára munkavállalókat.
Jelentkezéseket a 06/30-7272-618-as tel. számra várjuk,
vagy személyesen a helyszínen
Hajdúböszörmény, Kinizsi Pál u. 9.
KFT. keres téglási munkahelyre CO-HEGESZTŐKET!
(szakmunkás bizonyítvány nem szükséges) Kiemelt bérezés!
Tel: 70/315-4916; 70/367-9263

