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Felhívás elszármazottaknak
2018. április 30-án újból megrendezzük a településről elszármazottak találkozóját. A rendezvényre szeretettel várjuk mindazokat, akik már nem Tégláson élnek, de
kötődnek szülővárosukhoz, s szívesen látogatnának haza, egy baráti találkozóra. Az
elszármazottainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy megismerjék jelenünket, intézményeinket, művelődő közösségeinket, fejlesztéseinket, és egy kötetlen beszélgetés
keretében találkozzanak egymással, másnap pedig együtt ünnepelhessenek az itt élőkkel a városnapi ünnepségen. Eben az évben 4. alkalommal kerül sor a találkozóra, melyen örömmel látjuk mindazokat, akik a korábbi alkalmakon is részt vettek, és szívesen
fogadunk új jelentkezőket is. A kezdeményezés jegyében kérem az elszármazottakat a
jelentkezésre; a város lakosságát pedig arra kérjük, hogy szíveskedjenek felhívásunkat
téglásról elszármazott ismerőseik részére továbbítani! A jelentkezéseket névvel, címmel, elérhetőséggel (telefonszám, postacím, email-cím) elektronikusan a
kozmuvelodes@teglas.hu címre vagy nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal,
4243 Téglás, Kossuth u. 61. szám alá várjuk.
Czibere Béla polgármester

Sikeres próbanyelvvizsga
A 8. osztályos diákjaink komplex próbanyelvvizsgán vettek részt. A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli fordulóját is a Royal City Oktatási Központ szervezte meg a debreceni
Hunyadi János Általános Iskolában. Tanulóink sikeresen szerepeltek. Gratulálunk!
Kiss Csilla szaktanár

Önkéntesség, jogosítvány és nyelvi kurzus a
Magyar Református Szeretetszolgálatnál
Új programot indít a Magyar Református Szeretetszolgálat, melynek lényege, hogy 18-22 év közötti fiatalok fél éven keresztül, napi 4 órában
önkéntes szolgálatot végeznek a Szeretetszolgálat javára. A szervezet állja
a fiatalok jogosítványának megszerzéséhez szükséges tanfolyamok, oktatások díját, egy nyelvi kurzus elvégzését, egyéb képzéseket kínál, és szükség esetén az önkéntesek egészségbiztosítását is fedezi, továbbá egyszeri
pénzbeli jutalomban részesíti őket. Három helyszínen szervezzük meg az
önkéntes félévet: Debrecen, Ózd és Vásárosnamény. Ezen városokból,
valamint a környékről várjuk a jelentkezőket.
Bővebb információ és jelentkezés:
http://jobbadni.hu/onkentessegszemelyreszabva/
A program az EFOP 1.3.8-17 számú pályázat keretein belül valósul meg.

HÍREK

Elkezdődött a Szupergyors Internet
és a TV bekötése Tégláson.
Szeretettel várjuk a jelentkezését.
Téglás, Malom utca 2/a
Tel: 06-52-583-035

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei
Egyesületének fogadóórája
Az Egyesület fogadóórája Tégláson a Pozsár Gyula
u. 36. sz. alatti Rendezvényteremben zajlik.
Szanics László csoportvezető tart fogadóórát minden
páratlan héten csütörtökön
10:15 - 12:00-ig
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