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POLGÁRMESTER ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJE
azért, hogy vannak, egészségesek és lelkünkben,
gondolatainkban együtt vagyunk. Pontosan megtanultuk,
hogy úgy szeretünk leginkább, ha távol vagyunk egymástól, mert így vigyázunk egymásra.
Karácsonyra készülünk, úgy ahogyan még soha, egy
olyan évben, amilyenhez hasonlót nem láttunk még.
2020 tavaszán új időszámítás kezdődött. Járványhelyzetben vagyunk, de az egyszerű, stabil, örök alapértékek kapaszkodót adnak nekünk. A gondoskodás, odafigyelés,
önzetlen segítségnyújtás nem könnyű, de értékes dolog,
melynek új formáit is meg kellett tanulnunk.
Hálás vagyok azért, hogy városunkban megbecsüljük emberi kapcsolatainkat, hogy az elmúlt tíz hónapban számíthattunk egymásra, hálás vagyok, azért, mert mi téglásiak
össze tudunk fogni a bajban.
Téglás polgármestereként büszke vagyok intézményeinkre, vállalkozóinkra, az itt élő emberekre, büszke vagyok a
gyerekekre és a családokra. Ők a folyamatosan változó
viszonyokhoz alkalmazkodtak. Büszke vagyok minden itt
élő szépkorú honfitársamra, akik türelmesen viselték akár
az egyedüllétet is. Büszke vagyok minden téglási lakosra, hiszen közösen harcolunk egészségünk megőrzéséért,
közösen visszük a vállunkon terheinket, és közösen építjük
itt a jövőnket.
Ez az év bebizonyította, hogy mennyire összetartozunk,
és ha összetartunk, nincs számunkra legyőzhetetlen akadály.
Az ünnepek alatt elcsendesedik a világ. Idén lelkünkben
és gondolatainkban ünnepeljünk együtt szeretteinkkel.
Kívánom, hogy így legyen teljes az idei karácsonyunk.
Kívánok mindenkinek áldott, szeretetteli, szép karácsonyi
ünnepet, és jó egészséget!

Az életben a legfontosabb dolgok nagyon egyszerűek.
Stabil alapok és tartópillérek, amire építjük az életünket,
szeretet, hit, remény, öröm.
Tisztelt Téglási Polgárok! Kedves Barátaim!
2020 adventjében talán még inkább kirajzolódnak azok az
értékek, amik meghatározzák életünket. Megváltoztak, jelentősen módosultak az emberi, társadalmi kapcsolataink,
az együttlétek. Sok esetben hiányoznak a találkozások, a
szeretteink. Ez rámutat a családban, a barátságban, a közösségben lévő óriási erőre.
A idei év végére megértettük, amit eddig talán csak
mondogattunk, hogy nem az a fontos, hogy mi kerül a
fa alá, hanem az, hogy kik állnak a fa körül. Ha fizikailag
nem is lehetünk együtt, de tudjuk, hogy valahol távolabb,
vagy éppen a szomszéd utcában, szüleink nagyszüleink
nélkülünk
gyújtanak
gyertyát,
hálásak
vagyunk

Szabó Csaba
polgármester
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JOBBÁ KELL TENNI A VILÁGOT
Különleges évszám a 2020, és minden bizonnyal mély
nyomot hagy az emberiség legújabb kori történelmében.
Ismerjük és szerencsénkre átéltük az év 11 hónapját, aminek összegzésekor úgy vélem, nagyobb a negatívumok
aránya, mint amire szívesen emlékszünk majd vissza.
Tavasszal, a Húsvétra készülődve abban reménykedtünk,
legkésőbb a nyár végére túljutunk a világjárvány okozta
korábban nem próbált nehézségeken. Az őszi korlátozások
bevezetésekor abban bíztunk, hogy Karácsonykor mindenki az ünnepi asztalhoz ülhet. Advent első gyertyájának
fényében reménykedünk könnyítésekben, de a védekezést folytatni kell, legfeljebb csak kisebb engedmények
lehetségesek.
A
családok
és
egyének
mindennapjai átalakulóban
vannak, a gazdaság új szerkezete
kezd körvonalazódni. Új világrend van
kialakulóban,
ami
még formálódik és
szerencsére formálható is, de rendkívül
fontos, hogy utóbbiban az általunk
ismert világ lakói jó
irányba tartsanak.
Az egyre szaporodó
káros
jelenségek,
tematizált folyamatok mellett, amit a
média
láthatóan
és kézzelfoghatóan
megrendelésre szállít, ugyanis rendkívüli
mértékű hangulatromlást okoznak.
Az emberi tragédiák, a családi és egyéni katasztrófák
egyébként is nagy számát tovább mélyíti szenzációhajhászó körítés, a figyelmet mindenáron felkelteni szándékozó
általános ingerküszöb feletti hatás elérésnek sok esetben
embertelen alkalmazása. Üvölt a bemondó, sikít, vihog a
bemondónő, amikor bejelenti, hogy hányan haltak meg
itt és ott, valahol, illetve újabb” rekord” született a halálozási adatok területén! Kiesik a betű az írott sajtóból, vagy
a hírműsor fejvonaláról, amikor másoknak tragédiát okozó hírről számolnak be és külön ömlik 25 percenként – fél
óránként a frissítés, ha nem történik valami, akkor az ismétlés, állandó szajkózás! Az embereket szándékosan
rettegésben tartó törekvéseket lehet felfedezni hírcsatornákon, hírportálokon, nem is beszélve az álhírek gyártásáról, amit a törvény erejénél fogva a legszigorúbban kellene büntetni. A kereskedelmi tv csatornákat (is) fenntartó
hirdetéseket állítólag nem lehet kordában tartani.
Meggyőződésem, hogy szándék kérdése a média hozzáállása, mert ahogyan berobban egy figyelmet igénylő
adásba a reklám, az egyszerűen merénylet az idegrendszer ellen. A frusztráció folyamatos fenntartása pedig
tudjuk, a szorongó embert vásárlásra készteti, az aggódás olyan lépésekre sarkallja, amit normál, nem zaklatott
állapotban kontrollálni tudna. A hírgyártás ma a világ rákfenéje, a kommunikációs tér a nagytőke legfontosabb
fegyvere, és amikor ez a politikai erőtérben szövetkezik,
annak mindig ezrek, milliók lesznek kárvallottjai.
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Ezzel egy időben szerencsére erősödik az igény a változásra is, a szétzilált nemzetek és országok polgárai egyre jobban érzik szükségét a tisztánlátásnak, egyre fontosabbnak
látják hazájuk sorsát és közösségeik, családjaik értékének
elsődlegességét.
Változtatni akarnak a körülöttük lévő világon, mert most a
saját bőrükön tapasztalhatják, hogy a tőke nem karitatív,
a pénz nem mindenható, ha nincs értelmes és erős szándék, családok, közösségek tűnhetnek el, szűnhetnek meg,
amit csak egy statisztikai adat, vagy egy szalagcím fog
jelezni. Az egyetemes emberi értékek tiszteletben tartása,
és a mindennapi értelmes élet szervezése nem válhat el
egymástól. Nem előzhetik meg gazdasági, kulturális, politikai érdekek a családok és közösségek érdekeit. Nem
írhatják felül tőke és
befolyásolási erejüknél fogva az emberi
élet törvényszerűségeit néhányan, mert
egyéni céljaik vannak és nem lehet
előbbiek belátására bízni a változást,
nekünk magunknak,
a magunk erejéből,
szövetségeseket találva kell kezdeni a
változtatást.
Jobb
világot kell építeni attól, amit eddig
összehoztunk, mert
sokkal biztonságosabban és sokkal
magasabb színvonalon
élhetnénk,
mert sokkal több érték van az életünkben, mint amit visszaigazol a környezetünk, mert sokkal
jobb emberek vagyunk, mint amit a véleményvezérekkel
kimondanak rólunk és azért, mert képesek is vagyunk egy
emberibb és több jóval, szépséggel és élménnyel teli életet élni és hozzá segíteni másokat is.
Nem hittük el, hogy az egészségnél nincs fontosabb,
pedig minden szülő erre tanítja gyermekeit, nem hittük el,
hogy amit mi teszünk másokkal, arra számíthatunk mi is,
és nem hittük el, hogy az élet mennyire fontos és mennyi
szépség van benne.
Az Édenkert almájába mindannyian beleharaptunk, talán
akkor is megkóstoltuk volna, ha nem bíztatnak rá, csupán
azért, mert emberek vagyunk.
Meggyőződésem azonban, hogy képesek vagyunk változtatni is az életünkön.
Jobbá kell tenni a világot, mert most nagy árat fizetünk
azért, hogy rádöbbenjünk, minden igaz, amire tanítottak
bennünket:
- az életnél nincs fontosabb, a szeretetnél nincs erősebb.

Tasó László
országgyűlési képviselő
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KRISZTUS SZÜLETIK!
Az Isten az embert jónak teremtette.
A bűnnel azonban beteg lett. Isten
különleges módját választotta az emberiség gyógyításának. Évezredeken
keresztül készítette a leszállópályát
fiának, Jézus Krisztusnak. Közben elültette a próféták szavával a választott
nép közreműködésével a világban
azokat az értékeket, melyek Krisztus
segítségével termést hoznak a Földön.
Gyermekkel gyógyít az Isten. Jelentéktelennek tűnik egy piciny gyermek,
pedig nagy átalakító erővel bír. Amikor egy családban gyermek születik,
szinte minden megváltozik. Ő lesz a
középpont. Hozzá igazodik mindenki.
Átrendezik a szobát, a lakást. Magasabb hőmérsékletet tartanak miatta.
Vége van az éjszakai nyugalomnak…
Amikor kevesebb gyermek születik
egy országban, egy földrészen, kevesebb lesz a mosoly az emberek arcán.
Acsarkodóbbá, mogorvábbá, önzőbbé válik a társadalom. A gyermekek
mosolya tesz minket derűsebbé, önzetlenebbé. Isten belülről akar gyógyítani minket.
Az USA-ban történt 1995. októberében. Ikerpár született. Koraszülés volt,
inkubátorba kerültek a csecsemők.
Egyik erősödött, fejlődött, a másik
egyre gyengült, hiába tettek meg
érte mindent az orvosok. Csuklani kezdett, fulladozott, gyorsult a pulzusa.
Már lemondtak róla, amikor az egyik
nővér azt javasolta, hogy próbálják
meg utolsó esélyként, hogy egy inku-

bátorba, egymás mellé fektetik őket.
Bár ez minden szabállyal ellenkezett,
mivel nem volt veszteni való, az orvosok megengedték. Amint a kezük
összeért, a haldokló gyermek szívritmusa normálissá lett, lassan minden
életfunkciója rendbejött. Nem történt
orvosi beavatkozás. Csak egy testvér
közelsége, érintése. Ez a kép akkor
bejárta az egész világot.
Karácsonykor a beteg embert meg-

hitben és a szeretetben. A világ mást
várt. A zsidók hadvezért, aki segít lerázni a római igát. Jólétet a szegények, hogy ne kelljen tovább éhezni.
A nép vezetői olyan Messiást, aki újra
Dávid és Salamon nagyságával uralkodik. Ehhez képest az istálló üzenete
egészen más. József tarisznyája üres.
Mária ruhája kopott. Az istálló berendezése szegényes. Hamisak az elvárásaink. A betlehemi gyermek azért jött,
hogy a szívbe hozzon megbocsátást,
békét, hogy meggyógyítsa a megtört
szívűeket. Ha igazi karácsonyt szeretnénk, akkor ne a külsőségekre helyezzük a hangsúlyt. Ne csak a házunkat,
az utcákat, hanem a lelkünket is díszítsük fel: megbocsátással, szelídséggel.
Ne csak az étel és az ital legyen finomabb az asztalon, hanem a szókincsünk, énekünk is.
Ha minden nap tudatosítjuk ikertestvérünk jelenlétét a házunkban, az otthonunkban, a családunkban, ha vigyázunk arra, hogy ne távolodjunk el
tőle, akkor állandósul bennünk és körülöttünk karácsony légköre: a béke
és az öröm a szeretetben.

érinti egészséges ikertestvére a betlehemi jászolból. Egy kis időre helyre is
billen a világ egyensúlya, és az eredeti mozgató erő – a szeretet lesz az
úr a világban. Elhallgatnak a fegyverek. Ha engedjük, hogy egészséges testvérünk mellettünk maradjon,
megérintsen minket megmaradunk a

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt Kíván

Urgyán Antal
parókus

SZÍVÜNKBEN LEGYEN A KARÁCSONY

Kedves Téglási Pogárok!
Kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Dec. 7-én írom ezeket a sorokat.
Néhány perce hangzott el a beje-

lentés, hogy egy hónappal meghosszabbítják
a
korlátozásokat.
Református Egyházunk vezetősége
ezzel kapcsolatban még nem adott
ki körlevelet, nem tudhatjuk pontosan,
tarthatunk-e mi, reformátusok istentiszteleteket templomainkban. „Húsvétkor már kaptunk egy leckét, s van rá
esélyünk, hogy közelgő ünnep ismétlés lesz. F. Nietzsche szerint, ha meg
akarjunk tudni, mi lakozik egy ember
szívében elég, ha megvárakoztatjuk.
Most is várunk. De hogyan és mit?
A hétköznapi élet tapasztalata miről
árulkodik? Emberi testekbe burkolózva a türelmetlenség, önzőség, elégedetlenség hosszú sorokban várakozik
az üzletek előtt, várja a buszt, hogy
vége legyen ennek az egésznek…
Hogyan várhatja így bárki is azt, ami
örök, ami szent? Ez az advent egy
Isten által felkínált lehetőség. Nem
valaminek a végét kell várnunk, az
eljön, ha várjuk, ha nem. Várakozz
úgy, hogy minden teljes legyen Isten
ígéreteinek beteljesülésben. Minden

mást felejts el nyugodtan” – kéri egy
írásában egy katolikus kollega.
Istenre bízni magunkat és várakozásaikat, legyen ez adventi és karácsonyi kérésünk 2020 Advent havában.
Ebben pedig segítsen most néhány
gondolat Bölcskei Gusztáv egykori
lelkipásztorunk igehirdetéséből, melynek alapigéje az ószövetségi József
történetéből való: 1Móz 37, 12-20.
(A gondolatok teljes megértéshez ismerni kell József történetét. Elolvasható a Bibliából Mózes első könyve
37-47. részek)
Nézzük hát, mit tud üzenni nekünk
2020 adventjében József története.
Az elmúlt hónapok nagyon sok mindent megváltoztattak, szinte az egész
világ életében. Az irodalomban megjelent egy új műfaj is, amelyiknek
ezt a nevet adták: karanténnapló.
Képzeljük most el, hogy József is ír egy
karanténnaplót. Három stáció, három
helyszín, három fordulópont. Komoly
következményekkel saját maga, és a
környezete számára.

3

Téglási KRÓNIKA		
Az meghatározza az első helyszínt.
József egy üres kút mélyén van. Egyedül van, meztelenül, és nyilván a fejében egymást kergetik a gondolatok. Az első talán ez: ezt nem hiszem
el. Hogy történhetett ez velem? Miért
éppen velem?
De talán odáig is eljutott a kút mélyén József, hogy feltegye magának
a kérdést: Tényleg csak ezért történt
minden? Tényleg csak a testvérek
durvasága, primitívsége, erőszakos
természete juttatott engem ide? Nem
lehet, hogy abból lett elegük, hogy
én is mindig különbnek tartottam
magamat náluk?
Bárcsak jobban emlékeznék arra,
amit apánk mesélt arról a különös
Istenről, aki neki meg nagyapámnak,
meg dédapámnak olyan furcsa módon mutatta meg magát, és vezette
őket mélységben és magasságban,
arra bíztatva őket, hogy bízzanak
meg benne, és szeressék felebarátaikat, testvéreiket… Egy biztos, most itt
vagyok a mélységben. És mit tehet
az ember, ha mélységbe jut? Kiált,
hátha valaki meghallja. „A mélységből kiáltok hozzád Uram.” Itt végződik
József első karanténnaplója.
A második helyszín tágasabb, és
bizonyos tekintetben kényelmesebb
is, mint a kút mélye, de ez sem egy
olyan hely, ahol az ember önszántából szívesen tartózkodik. József
börtönben van. Nem bántják, nem
kínozzák, de újra csak azt éli át, hogy
valahonnan kizuhant, és a mélységbe került. Elítéltek pedig semmi rosszat
nem tettem - gondolhatja magában.
Mindenben hűséges voltam. Nem
tettem semmi rosszat, és mégis ide
kerültem. Dehát érdemes akkor egyáltalán tisztességesnek lenni? Nem
azoknak van-e igazuk, akik azt mondják, a látszat a lényeg. Mit kap az
ember cserébe a hűségéért?
Ahhoz már hozzászoktam, hogy idegen országban élek, idegen szoká-

sok között, idegen istenek tisztelői között, csak néha jut eszembe milyen
kár, hogy apámnak, nagyapámnak,
dédapámnak Istene ottmaradt odahaza.
A harmadik karantén helyszíne egy
csodálatos palota. József a birodalom második embere. Beteljesedett a
gyerekkori álom… De ez a gyerekkori
álom mégsem teljesedett be pontosan. Ő itt van, de hol vannak a testvérek, akik leborulnának előtte? Őket
várja.
Ebben a harmadik karanténban nem
kívül vannak a korlátok, hanem belül.
És a legnehezebb ebből a belső karanténból kiszabadulni. A kérdés az,
hogy az egyre magasabbra emelkedő József akkor tölti-e be a küldetését, ha hatalma igazságával bánik a
testvéreivel, ha egyszerűen odavágja az arcukba az igazságot, mint egy
kesztyűt: ti eladtatok engem Egyiptomba. Vagy tovább tudja folytatni, és odaadja nekik a legnagyobb
igazságot, amelyik olyan, mint a
mezítelen, didergő ember számára
egy jó meleg kabát. Én a testvéretek
vagyok.
József azáltal lett igazán naggyá,
hogy nem akart olyan áron nagyobb
lenni, hogy azzal lerombolja az emberség korlátait. A gyerekkori álom
nem azzal teljesedik be, hogy leborulnak előtte, hanem azzal, hogy újra
együtt a család. És hogy miért lehetséges ez? Azért, mert annak az Istennek a hűsége, akiről József azt gondolta, otthon maradt Kánaánban,
ez a hűség mindvégig ott volt a kút
mélyén, a börtönben, a fáraó trónusa
magasságában.
Az idén is elkezdődött hát advent.
Mire várunk? Karácsonyra. A teremtett világ legnagyobb családegyesítésére. Talán alkalom ez nekünk
most arra, akik nem lehetünk együtt,
hogy gondoljunk azokra, akiket talán
okkal, talán ok nélkül kisebbeknek,

gyengébbeknek,
rosszabbaknak
tartunk magunknál. És ne csak gondoljunk, hanem egy üzenettel, egy
telefonhívással, az ilyen időkben új
értelmet és új tartalmat nyerő kérdéssel forduljunk hozzájuk: Hogy vagy?
hogy vagytok? És akkor hiszem, hogy
Isten hűségének csodája, amelyik
a Názáreti Jézusban hozzánk jött és
megkérdezett bennünket szép és
áldott ünnepet ad nekünk is…”
Kedves Testvérek: Pilinszky János írta:
„Az a baj veletek, hogy ti azt gondoljátok, az életben problémák vannak, és megoldásokat kell találni.
Valójában az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség.” Igen,
isteni irgalomra, könyörületre, szeretetre van szüksége minden embernek.
S ezt hozta el mindannyiunknak
az első Karácsony éjszakáján a
Gyermek, hogy örökre velünk maradjon. Ha azt megértjük és átéljük, akkor
igazi karácsonyunk lesz akkor is, ha
talán egészen más körülmények
között fogunk ünnepelni mindenben. József történetének egy fontos
kulcsmondata akkor hangzik el, amikor megbocsát testvéreinek és ezt
mondja: „Ti gonoszt gondoltatok én
ellenem, de Isten azt jóra gondolta
fordítani, hogy cselekedjék úgy amint
ma, hogy sok nép életét megtartsa.”
(1Móz. 50,20).
Sok gonoszság, nehézség, félelem
és fájdalom terhel bennünket, sokkal
több mint más esztendőkben. De a
mi Istenünk most is meg akar tartani, ezért küldte a Megtartót az első
Karácsonykor! Ne nyakunkon legyen
a Karácsony, ahogy mondjuk sokszor,
hanem a szívünkben!

Molnár Csilla
református lelkész

KORONÁS KARÁCSONYVÁRÁS
A Katolikus Egyház advent időszakában Izajás próféta, Keresztelő
Szt. János és Szűz Mária szavait, személyes példáját állítja a karácsonyt
váró hívek elé.
Az idei esztendőben egy negyedik
szentet is „megkértünk”, hogy legyen gondolataival úti kalauzunk e
négy hét során. 2020. október 10-én,
Assisiben avatta az egyház boldoggá azt a 15 éves korában néhány
hét alatt, leukémiában meghalt fiút,
Carlo Acutist, kinek a földi maradványai előtt, az üvegfalú szarkofág mellett százak és ezrek imádkoztak és kérték e szentéletű fiú égi közbenjárását.
Nagy kegyelemként éltem meg, hogy
a jelzett időben én is ott lehettem
Assisiben, és ha nem is a boldog-
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gá avatási szentmise helyszínén, de
2 km-re a Santa Maria Dei Angeli bazilika előtti kivetítőn, több száz emberrel együtt imádkozhattuk végig a boldoggá avatási szentmisét.
Carlo, hogy mennyire szerette az
Oltáriszentségben jelenlévő Krisztust,
és mily nagy tisztelettel volt az ő édesanyja Szűz Mária iránt bizonyítják gondolatai, tettei, többek között az ő általa összeállított internetes oldal, ahol
bemutatja azokat az Eukarisztiával
kapcsolatos csodás történeteket és
ismerteti a leghíresebb Mária zarándokhelyeket.
(www.miracolieucaristici.org)
Életét a youtube csatornán Egy boldog ember élete címen tudjuk megtekinteni.

Adventben közösen imádkozzuk az
Úr angyala kezdetű imádságot a
misék végén, melynek egyik mondata így hangzik: Íme az Úrnak szolgáló
leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Carlo egyik gondolata: „Mindenre készen állok, ha az Úr ezt akarja, és
ha Szűz Mária ettől boldog.”, szinte
ennek a visszhangja.
Ahogy Szűz Mária azt kereste, hogy
mi az Úrnak vele kapcsolatos terve,
úgy nekünk is ezt kell az imádság és e
lelkület segítségével felfedezni. Miként
Máriának is nagy meglepetés volt
Gábor angyal égből jövő üzenete,
s bármily rizikóval is járt igent mondani az Úr meghívására, mégis ki tudta
mondani az IGEN-t, és vállalta mindazt, ami ennek a következménye lett:
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öröm és bánat, születés és halál egyaránt.
A mi idei ünnep várásunk, amely szigorító intézkedések, a járvány és betegségtől való félelem korlátai közé
szorítva zajlik átélhetjük mindazt, amit
József és Mária is megtapasztalhattak azalatt a majd 200 km-es út során,
amit meg kellett tenniük Názárettől
Betlehemig, annak minden nehézségével, izgalmával együtt. Ahogy őket
nem fogadták be a szálláson, most
minket sem fogadnak az orvosi rendelőben csak telefonon, nem mehetünk akármikor vásárolni, este és
az éjjeli órákban nem tölthetünk el
annyi szabadidőt barátainkkal, rokonainkkal, amennyit csak szeretnénk,

a végtisztességtevésre is korlátozva
van a létszám stb. Hát igen, ezek a
mi adventi próbatételeink az idei esztendőben, amellyel az Úr bennünket
is próbára tesz. Mennyire tudjuk felkészíteni a szívünket Jézus születésére
ezen nehézségek, betegség és korlátok közé szorítva miközben szeretnénk
Karácsonyra a lelkünket felkészíteni az
Úr érkezésére.
Álljunk mi is „mindenre készen, ha
az Úr ezt akarja, és ha Szűz Mária ettől
boldog”, hogy mi ilyen körülmények
között is igyekszünk kimondani minden nap: „Legyen nekem a te igéd
szerint!” Hisszük, hogy az Úr Jézus, aki
emberként született és kereszthalálával megváltott minket és legyőzte

a világot, ő Úr a koronavírus felett is!
Az egyedüli megoldás hitem szerint
nemcsak a vakcina, hanem talán az
Úr Jézusnak van „némi” lehetősége
a dolgok és események irányát befolyásolni.
Ezen gondolatokkal kívánok a dolgos, téglási embereknek szeretetben
megélt szent Karácsonyt és egészségben megélt új esztendőt!

Juhász Imre
plébános

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT EREDMÉNYE
Téglás Város Önkormányzatnak ismét lehetősége volt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához csatlakozni.
A Képviselő-testület 2020. szeptemberi ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Téglás Város Önkormányzata az Ösztöndíjpályázathoz csatlakozzon.
A pályázat kiírását követően „A” típusú ösztöndíjra 4 pályázó nyújtotta be pályázatát, „B” típusú ösztöndíjra
1 pályázó nyújtotta be pályázatát.
Téglás Város Polgármestere a 46/2020. (XI.30.) számú határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 91/2018. (X.25.)
határozattal elfogadott Szabályzata alapján 2 pályázó részére 10 hónapon keresztül havi 4.000,-Ft/fő ösztöndíjat állapított meg.
Téglás Város Polgármestere a 48/2020. (XI.30.) számú határozatával a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 91/2018. (X.25.) határozattal elfogadott
Szabályzata alapján 1 pályázó részére 3x10 hónapon keresztül havi
4.000,-Ft/fő ösztöndíjat állapított meg.
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10 ÉVES A BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
Kedves Téglási Lakosok!
Éppen 10 évvel ezelőtt egy csoda
történt kisvárosunk életében. Egy korszerű, új, XXI. századi intézmény átadására került sor, melyet közel 270
óvodáskorú gyermek vett használatba, 2010. december 14-én. Az intézmény neve ÓVODA. Így csupa nagybetűvel.
„A jövő azoké, akik hisznek álmaik
szépségében” (Ady E.)
Az álom megvalósult, köszönet azoknak, akik mertek álmodni. Az álmot,
tettek követték. Szerveztek, terveztek, pályáztak, kiviteleztek, dolgoztak azért,
hogy valósággá váljon.
Az óvoda dolgozói és
a szülők nevében ma
2020-ban is köszönetet
mondok: Czibere Béla
nyugalmazott
polgármester úrnak, Vatai
Imréné
nyugalmazott
címzetes főjegyző as�szonynak a képviselő-testület tagjainak. A
Város stratégiai tervei
között a 2000-es évektől
első helyen említették
azt, hogy Tégláson minden 3-7 éves korú gyermekeknek biztosítani kell az óvodába
járást. Nem elég biztosítani, hanem
meg kell teremteni a kornak megfelelő minőségű és az óvodai neveléshez
szükséges, tárgyi feltételeket is.
A pályázat megírását, a műszaki menedzselését, ellenőrzését, a kivitelezést, Csákó Klára, Tóth Anna, Dobi
István, Pesti János, Majoros László,
† Komor Sándor, Sipos Imre és munkatársai végezték. Tudjuk, hogy így
10 év távlatában már a nevek feledésbe merülhetnek, nekünk viszont
a mai napig olyan öröm minden pillanat az intézményben, hogy most is
köszönjük munkájukat.
2010. április 08-án ünnepélyes keretek
között helyeztük el az új óvoda alapkövét. Utána csak két évszak telt el és
már ott álltunk az átadó ünnepen éppen 2010. december 14-én.
A korszerű épületben, a hagyományos óvodai nevelés mellett, biztosítani tudjuk a logopédia, fejlesztő
és tehetséggondozó foglalkozások,
a gyógytestnevelés, a gyógypedagógia, hittan magas színvonalát. Az
új épület tornaterme minden igényt
kielégít a mozgásra és a fejlesztésre,
az aula újszerű közösségi nevelésre,
a kisebb helyiségek, pedig az egyéni
fejlesztések, a tehetséggondozás lehetőségét adják meg számunkra.
Szeretettel, és tisztelettel vettük át és
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használjuk azóta is az új épületet és
váltunk jó gazdájává. A közelmúltban
pályázatok és egyéb, a fenntartó önkormányzat és városvezetés további
elkötelezettsége mellett tovább bővítjük, korszerűsítjük az óvodánkat.
2017-ben mikor az a téglási óvoda 60
éves jubileumi ünnepére készültünk
kiadtunk egy könyvet az óvoda történetéről, melyben nagy segítségünkre
volt Szentpéteriné Zeller Edit nyugalmazott kulturális főtanácsos.
Így megőriztük és nyomtatott formában fennmarad Téglás óvodatörténete.

alapok, Teremtés, Támogatás, Szeretet, Segítség, Kitartás, Biztonság, Alig
győztelek várni.
Élethű makett az épületről, újrahasznosított torta és egyéb dekorációk is
készültek, valamint fényképeket is láthatnak az ablakon keresztül az óvodánkba érkezők. A jubileumi napon
születésnapi dalokkal, ünnepi ebéddel és meglepetésekkel készültek az
óvoda dolgozói a gyerekek számára.
Talán ebben a nehéz helyzetben melyet a vírus teremt meg számunkra
sikerül reményt és fénysugarat csempésznünk a szülők, a gyerekek, a lakosok számára. Fontos
változtatnunk a gondolkodásunkon, a hagyományainkon hiszen ebben a mai világunkban
csak a változás állandó.
Ha ezt elfogadjuk és látjuk a pillanat örömeit ezt
az üzenetet a tetteinken
keresztül átadjuk annak
a generációnak, akinek
a felnőtt életéhez ez nélkülözhetetlen lesz.
Kedves Szülők!

Az elmúlt 10 évben az óvoda az épület szépségéhez és korszerűségéhez
méltóan, a szakami munkában is igen
kiválóan teljesített. Így kiválóan akkreditált tehetségpont, Zöld Óvoda és
Bázisintézmény is lettünk. Ahol a pedagógusok és pedagógiai munkát
segítők szakmai eredményei, jó gyakorlatai bemutathatóak a szülők és
az érdeklődő óvodák számára. Ehhez
közlekedési tanpályája, korszerű főzőhelyiség, a csoportszobákban szélessávú internet, számítógépek, TV monitorok, napelemes rendszer, kemence,
filagória, új játékok és talán felsorolni
sem lehet még mennyi fejlesztés történt.
Közben pedig a régi épületrész négy
csoportszobája is teljesen megújult.
Így 2018-as évre az egész óvodai
komplexum modern külsővel és belsővel várja a gyerekeket Tégláson.
A tizedik évfordulóra hittel, szeretettel
és az óvoda környezettudatos életformájának megfelelően készült az
egész kollektíva. Az újrahasznosítás
alapgondolatából kiindulva olyan kiállítást szerveztünk, ahol megjelenik
az elmúlt tíz év, a születésnap ünneplésének élménye.
Tíz gyertya tíz napon át hirdeti azt az
elhivatottságot és tenni akarást ami
jellemezte az építkezést és jellemzi az
itt folyó munkát. Álom és hit, Tettek, Jó

A gyönyörű új óvodaépület, a régi óvoda teljes
felújítása már csak az emlékeinkben
él. Élmény és közös öröm volt a költözködés ki és be az épületből, a sok-sok
szülői segítség a takarításoknál, a bútorok pakolásánál. Megvalósult a cél
mely az volt, hogy jól érezzék magukat az Önök gyermekei az óvodában
és ehhez megfelelő és korszerű környezet is a rendelkezésükre álljon.
Ez a törekvés az egykori és a mai városvezetés stratégiai tervei között is
kiemelt helyen szerepel. Bízzanak abban, hogy ez az elhivatottság eddig
és ezután is, ilyen megfontoltan, észszerűen működik, ha tehetik mondjanak érte köszönetet. Tégláson a város
vezetőinek tudatos tervezése, korszerű nevelési/oktatási koncepciója és
együttműködési készsége biztosítja
azt, hogy országosan is kiemelkedő
- nem kis szerénységgel mondhatom
- kiváló színvonalú a 0-14 éves korosztály neveléséhez, oktatásához való
infrastruktúra és szolgáltatás biztosítása.
Bízom abban, hogy Önök is örülnek
az óvoda folyamatos megújulásának, annak, hogy boldogan érkeznek gyermekeik reggelente és mosolygósan, élményekkel gazdagon
térnek haza naponta az óvodából.
Vigyázzanak rá továbbiakban is úgy,
mint saját értékükre. Mi pedig ígérjük,
hogy itt a téglási óvodában gyerme-

Téglási KRÓNIKA		
kük a legjobb helyen van a világban,
hiszen neveljük őket tiszta szeretettel,
átöleljük őket féltő kezeinkkel, míg
megnőnek.

Úgy teszünk, ahogyan Birtalan Ferenc: Míg megnövök című rövid versében kéri:
„Engem ne emeljen magasba senki,
Ha nem tud addig tartani, míg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
Ha nem csak hallani, de érteni akar,
Hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

nevelése, féltő gondoskodása.
Köszönetet kell mondani nektek az
„Arra kérem a jövőt -, hogy könyörül- elmúlt időszakban végzett munkátojön legalább az ajtóknak és az abla- kat, köszönetet a megoldhatatlannak
koknak: hagyja meg őket kézzel nyit- tűnő feladatok megoldásáért. Azért,
hogy úgy vigyázzátok, óvjátok épühatónak.
Mert milyen világ is az, ahol nem lehet letünket, mintha a sajátotok lenne. A
az ablakot mohón kitárni s úgy nyitni dekorációk, a falfestések, a berenajtót, hogy annak lendülése – és nyi- dezések, az egyedi arculatú csoportkorgása – helyettünk kimondja: alig szobák és terek árulkodnak hihetetlen kreativitásotokról és munkához
győztelek várni.”
					való hozzáállásotokról. Tudom, hogy
/ Ancsel Éva: LXII / a 2010-es év a számotokra is sok-sok
változást hozott. Azóta pedig a foAncsel Évától kölcsönöztem az előb- lyamatos változást éljük meg együtt,
bi néhány mondatot. Igen kedves új ehhez kívánok további jó egészséget,
óvoda, alig győztünk várni, mondtuk sok-sok örömöt.
éppen tíz évvel ezelőtt.
Azóta birtokba vehettük és belaktuk
Szabó Mónika
az épület minden zegét-zugát. Sok
óvodavezető-helyettes
örömünk, közös élményünk kötődik
már az új épülethez is. Tíz éves lett a
közös gyermekünk az óvodánk ahová
Téglás, 2020. 12. 02.
naponta szeretettel, ötletekkel megtöltve táskánkat, járunk dolgozni. Hiszen ez a mi hivatásunk a gyermekek
Kedves Kollégák!

Bar-angol-ó
Végéhez közeleg NTP-KNI-19
angol-ó pályázatunk.

Bar-

Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány kapcsán a pályázók
nehézségekkel szembesülnek, pályázatunk határidejét meghosszabbította az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ennek ellenére így sem volt
könnyű kiviteleznünk pályázatunk
véghezvitelét. Az iskolai online oktatás, a karantén helyzet, vagy a pályázatban résztvevő diákok időnkénti
hiányzása megnehezítették a kiírásra
került programelemek végrehajtását.
Így számos program időben eltolódott, avagy az online térbe került.
Téglási helytörténeti sétánkat, és
ezzel kapcsolatos feladatainkat az
őszi szünetet megelőző napokban
tudtuk megvalósítani. A Tégláson
való barangolást szintén angol nyelven kivitelezték tanulóink. Rövid kisfilm
készült városunk legszebb részeinek,
nevezetességeinek a bemutatásáról.
A filmezést lázas készülődés előzte
meg. Már hetekkel korábban megbeszéltük, hogy kinek mi lesz a feladata,
mely látványosságot, vagy nevezetességet mutatja be.
Örömmel használtuk ismét a pályázat
összegéből beszerzett videókamerát.
Sétánkat az általános iskola épületénél kezdtük, elgyalogoltunk a kastélyig, majd egy nagyobb kört leírva végigsétáltunk az egész városon.
Megtekintettük templomainkat, közintézményeinket, újonnan megszépült
parkajainkat! Valóban megcsodáltuk élhető kisvárosunkat, megállapítottuk, hogy milyen sokat változott,
mennyit szépült az utóbbi időben!

Ezt követően szerettük volna bemutatni kisvárosunk ékességét, a
Degenfeld-Schomburg kastélyt.
Sajnos azonban már erre sem kerülhetett sor, így az eltervezett filmforgatást az iskola könyvtárában kellett
megoldanunk.

A gyerekek korabeli ruhába öltöztek
be, ezzel is próbáltuk közelebb hozni
hozzájuk a régi idők jellegzetességeit,
hagyományait, életvitelét. A filmforgatás előtt közösen elterveztük, hogy
melyik tanuló kinek a „bőrébe” fog
belebújni. Megjelenítettük Bek Pált
és feleségét, Bárczay Annát, valamint négy leányukat, Annát, Amélia
Karolinát, Anna Johannát és Paulina
Zsuzsannát.
Szívből sajnáljuk, hogy nem forgathattuk le a kisfilmünket a kastélyban a
róluk elnevezett termekben. Igyekeztünk a kastély és a régi éra hangulatát
az interaktív táblára kivetített képekkel közelebb hozni. A programelem
megvalósításához szükségünk volt
egyfajta kreativitásra és rugalmasságra. Itt szeretnénk megragadni a
szót, és megköszönni Sáreczki Gyula
kollégánknak a segítőkészségét, hogy
a ruhákat rendelkezésünkre bocsátotta a Valzer táncstúdió jóvoltából.

A Bar-angol-ó családi napunkat is
virtuális térbe kellett költöztetnünk.
A pályázat megírásakor még az volt
a tervünk, hogy a Dégenfeld-Schonburg kastély konferencia termében,
csodálatos miliőben kerül megrendezésre az esemény, ám ismét a digitális
térbe szorultunk.
A verseny 2020. november 21-én
szombaton 11:00 órakor kezdődött.
A versenyző családoknak 60 perc időtartam állt a rendelkezésükre, hogy a
Redmentában összeállított versenyfeladatsort megoldják.
A vetélkedő kérdései minden általunk
bebarangolt helyre kiterjedtek, így
találkozhattak a családok Budapesthez, Debrecenhez és Tégláshoz kapcsolódó kérdésekkel is. Nehezítette
a versengést, hogy nem csak a mai
modern, hanem a tanulók számára már letűnt, történelmi debreceni
helyszíneket is be kellett azonosítaniuk
a családoknak. Reméljük, hogy minden család nagyon élvezte a megmérettetést!
A vetélkedő nyertesei értékes jutalomban részesülnek! Az interaktív vetélkedő első helyezettje a Némeczki
család lett. Szívből gratulálunk nekik, valamint a többi, helyezést elért
családnak!
Kissné Lesnyák Beáta
és Kiss Csilla Erika tanárnők
a pályázat koordinátorai
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HIRDETÉSEK
Dr. Nagy Noémi ügyvéd
Ügyfélfogadás: Pénteken 9-17 óra, Szombaton 9-13 óra
Cím: 4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 76/B. épület
Telefonszám: +36-30-37-27-254
E-mail: nagy.noemidr@gmail.com
Tisztelt Hirdető Partnereink!
A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2400 példányban készül, s minden téglási háztartásba eljut.
Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnereink kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a részletes árakról és felületekről:

Dr. Ludmány Csilla ügyvéd
Telefonszám: 06 30/4390609
Ügyfélfogadás: minden pénteken 8:00-10:00 óráig.
Helye: Családsegítő épületének oldalsó bejáratnál
megközelíthető iroda.
Ezen az időponton kívül:
4242 Hajdúhadház dr Földi János u. 33. szám alatti
alirodában előre egyeztetett időpontban történik
továbbra is az ügyfélfogadás.
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1/1 oldal - 20.000 Ft,
1/2 oldal - 10.000 Ft,
1/4 oldal - 6.000 Ft,
1/8 oldal - 3.000 Ft,
1/16 oldal - 1.500 Ft.
Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri
megjelenésre vonatkoznak.
Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a
hirdetés felvételekor. A hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06 52/384-312

Téglási Krónika • Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. •
Felelős szerkesztő: Kerekes-Bíró Éva • Tipográfia, tördelés: Barna Szilvia • Nyomda: Univerzum Média Kft. • ISSN 1216-4593

