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Szociális munkások köszöntése
Az Országgyűlés 2016 decemberében döntött arról, hogy november 12-ét, a Szociális
Munka Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja. Ezen a napon azoknak a szakembereknek mondunk köszönetet, akik az év minden napján segítik, gondozzák segítségre szoruló embertársainkat.
Önkormányzatunk is minden eszközzel igyekszik elismerni azt a munkát, amelyet a
Szociális Gondozási Központ valamint a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai elkötelezetten és magas szakmai színvonalon végeznek.
A téglási szociális munka területén tevékenykedő dolgozóknak az Önkormányzat, a
Polgármesteri Hivatal és a város lakossága nevében Czibere Béla polgármester, Dr. Gál
György jegyző és Veres Miklós pénzügyi irodavezető köszönte meg a gondozásra szoruló idősek, családok, gyermekek érdekében végzett áldozatos munkát.

A Bárczay Anna Városi Óvoda 2017. november
11-én rendezte meg jótékonysági jubileumi bálját.
A hajnalig tartó mulatság szívet-lelket megmelengető nyitótánccal kezdődött, ahol az anyukák kisfiaikkal, az apukák kislányaikkal csodás összhangban
táncoltak.
Szabó Mónika óvodavezető, majd később Tasó
László Államtitkár Úr ünnepi gondolatai és köszöntője után a Sláger TV sztárjai Báder Tibcsy, Bódi
Csabi és Varga Kinga átvezették a bálozó közönséget a könnyed szórakozásba. Sándor László pedig
ehhez a kiváló fény és hangtechnikán túl, LED fallal
tette még egyedibbé a színpadot.
A fotókat Kádár Dánielné MAYA készítette.
Éjfélkor az óvodai kollektíva meglepetés műsora

Kiállítás a téglási II. Rákóczi Ferenc MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
Iskolánk kiállítás rendezésével csatlakozott a
Baptista Művészeti Napok országos programsorozatához. A kiállítást Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgatónő nyitotta meg 2017. november 9én. Beszédében kiemelte a kiállító gyerekek
irigylésre méltó kreativitását, a különböző képzőművészeti technikákban való jártasságát.
A paravánokon több mint 40 alkotás látható, melyeket a grafika tanszakos tanulók készítettek
Kovácsné Lőrincz Judit rajztanár irányításával. A

egy rövid történet köré épült fel. Könnyed, jó hangulatú műsorral kedveskedtek a kollégák a vendégeknek, akik ezt óriási tapssal, jó hangulattal hálálták
meg.
A születésnapi torta sem maradhatott el, hiszen ünnepel 2017-ben az intézmény.
A Városi Óvoda egész közössége rendkívül sokat
tett azért, hogy jó hangulatú, élménnyel teli legyen a
rendezvény.
Köszönjük a résztvevő szülők, nagyszülők, támogatók, adományát, hozzájárulását és társintézményeink
segítségét.
Szabó Mónika óvodavezető

képek témája elsősorban a természet, az ősz, az
őszi hangulat megjelenítése. De láthatunk
olyan alkotásokat is,
amelyeket zenemű ihletett (Bordó Sárkány:
Világfa). A kreatív,
egyedi látásmódot tükröző fekete-fehér grafikákat színesítik a gondolatgazdag, érzelmeket
árasztó színes alkotások.

ELEKTROMOS
LOMTALANÍTÁS

gessé vált elektromos berendezések, melyekben fémtartozékok is
vannak pl.: hűtők, centrifugák,
mosógépek, gáztűzhelyek, rezsók, mikrohullámú sütők, televíziók, számítógépek, monitorok…
stb. megbontatlan állapotban
(nem szétszerelve) kizárólag a
meghirdetett helyen és időpontban térítésmentesen leadhatóak.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy az Őszi Lomtalanítási akció
keretén belül Tégláson a Városi
Mozi melletti területen
(Kossuth u. 63.)
2017. november 24-én, pénteken 9.00-14.00 óráig történik az
elektromos hulladékok gyűjtése
és elszállítása!
Az ingatlanon összegyűlt, felesle- Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

VÁROSI HÍREK
DFDC újabb sikere
A Dance Factor országos minősítő és díjkiosztó
versenyen kiemelkedő eredményt ért el a DFDC
csapata. 3 koreográfiájukkal arany és kiemelt arany
minősítést értek el hiphop és show tánc kategóriában, valamint megkapták a kategóriánkénti legjobbnak járó díjat is. A legjobb tánciskolának járó
Nívó díjat is nekik ítélte a zsűri, változatos és kreatív előadásaikért. A tánccsapat az elért sikerek mellett azzal is büszkélkedhet, hogy egyre több fellépést kínálva újabb és újabb megkeresések érkeznek
számukra. Elismerésre és követésre méltó az is,
hogy a közösség egyre jobban összekovácsolódik, a
próbáknak, a fellépéseknek és ez elért sikereknek
köszönhetően. A DFDC kiváló kikapcsolódási lehetőséget kínál minden tag számára, és szeretettel
várja az új tagokat, a közönséget pedig örömmel
üdvözli fellépésein!
Sütő Dávid és Szabó Dániel

2017 november 16-án
Budapesten
Petőházi Gabriella a II.
Rákóczi Ferenc Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa
kitüntetést kapott a Baptista Szeretetszolgálattól
kiemelkedő szakmai munkájáért. Igazgatóhelyettes
asszony mindennapi munkájával hitelt érdemlően
bizonyította, hogy a választott hivatásának kiváló
módon meg akar és meg is tud felelni.
A kitüntetéshez szívből gratulálunk!
Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgató

A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat, Téglási Családsegítő-, és
Gyermekjóléti Szolgálata nevében köszönetemet fejezem ki XIAO YOUFANG, a 777
Áruház vezetőjének a felajánlott nagy mennyiségű adományért, mely Téglás hátrányos
helyzetű lakosai között kerül kiosztásra. Ezzel hozzájárult, hogy az eddiginél jobban tudjuk segíteni a rászoruló családok életét. Az adomány egy része a szolgálatunknál megrendezendő karácsonyi rendezvényen kerül átadásra, szebbé téve az ünnepüket.
Köszönettel: Sőrésné Oláh Ágnes Intézményvezető

Múzeumpedagógiai óra a könyvtárban
„A Kárpát-medence dinoszauruszai” címmel a mezozoikum szárazföldi hüllőiről tartott előadást Főzy István geológus-paleontológus, a
Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusa felső tagozatos diákok részére. Az ősmaradványokat látványosan szemléltető, az
ásatások kulisszatitkaiba is bepillantást nyújtó, rendkívül izgalmas múzeumpedagógiai óra a Városi Könyvtár és a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár közös szervezésében valósult meg.
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