
2020. július   XXVIII. évfolyam 9. szám                       Téglás Város Önkormányzatának lapja

Tájékoztatás 
az Országgyűlés és a Kormány veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő intézkedéseiről

A Téglási Krónika 2020. június hónapban megjelent XXVIII. 
évfolyam 8. számának megjelenését követően hozott - a 
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő - intézkedések-
ről az alábbi tájékoztatást adom:

A veszélyhelyzet megszünte-
tésének kezdeményezése
Az Országgyűlés annak érde-
kében, hogy a  koronavírus 
elleni védekezésről szóló 2020. 
évi XII. törvény felhatalmazá-
sa alapján a Kormány által 
a COVID-19 fertőzés okozta 
humánjárvány megelőzésé-
re, illetve következményeinek 
elhárítására hozott gyors és 
hatékony rendkívüli intézke-
déseknek köszönhetően sike-
resen stabilizált járványügyi 
helyzetből adódó közjogi kö-
vetkeztetéseket levonja, tekin-
tettel arra, hogy a  rendkívüli 
intézkedések ideiglenességét, 
szükségességét és arányossá-
gát az  Országgyűlés folyama-
tosan ellenőrzi, elismeréssel 
adózva a  magyar emberek 
összefogása, áldozatvállalá-
sa és fegyelmezettsége előtt, 
amely mindenkor a sikeres jár-
ványügyi védekezés záloga, 
a veszélyhelyzet megszünte-
téséről szóló 2020. évi LVII. tör-
vényben felhívta a  Kormányt, 
hogy a  veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelet szerinti ve-
szélyhelyzetet az  Alaptörvény 
54.  cikk (3)  bekezdése szerint 
szüntesse meg.

A veszélyhelyzet megszüntetése 
A Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével, az élet- 
és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbe-
tegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve kö-
vetkezményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elren-
delt veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszün-
tette. 

A járványügyi készültség bevezetése
A Kormány 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletében  

Magyarország egész területére egészségügyi válsághely-
zet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be.
A Kormány a járványügyi készültség fenntartásának szük-
ségességét 3 havonta felülvizsgálja.

A járványügyi készültségi idő-
szak védelmi intézkedései
A Kormány 285/2020. (VI. 
17.) Korm. rendeletében a  
következőket rendeli el: 

Védelmi intézkedések
• Mindenki - a  hatodik élet-
évét be nem töltött kiskorú akat 
kivéve -köteles 
- a tömegközlekedési eszközön, 
valamint
- az üzletben történő vásárlás 
során a szájat és
az orrot eltakaró eszközt 
(például orvosi maszk, sál, 
kendő) viselni.
• A  vendéglátó üzlet belső 
(zárt) részében az  ott dolgozók 
– a  vendégek által látogatha-
tó területen – kötelesek a szá-
jat és az orrot eltakaró eszközt 
(például orvosi maszk, sál, ken-
dő) viselni. 

Zenés, táncos rendezvények 
megtartása 
A zárt helyen vagy a nem zárt 
helyen tartott, a zenés, tán-
cos rendezvények működésé-
nek biztonságosabbá tételé-
ről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. 
rendelet szerinti zenés, táncos 
rendezvény (a továbbiakban: 
rendezvény) – függetlenül an-

nak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy 
rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, 
ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – be-
leértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben 
nem haladja meg az 500 főt.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 
szabályokról és a járványügyi készültségről 
Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével ösz-
szefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi ké-
szültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezése-
ivel biztosította a  Kormány által a veszélyhelyzet idején 
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Tájékoztató a Téglás Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének  
2020. június 30-án (kedd) 14.20 

órakor a Városháza Tanácstermében 
tartott üléséről

Az önkormányzati képviselők nyílt  
ülésen:
• elfogadták Szabó Csaba polgár-
mesteri tájékoztatóját a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról;
•jóváhagyták az Önkormányzat 2019. 
évi költségvetési rendeletének módo-
sítását;
• döntöttek Téglás Város Önkor-
mányzata és intézményei 2019. évi 

költségvetésének végrehajtásáról, a 
zárszámadásról szóló rendelet megal-
kotásáról;
• jóváhagyták az Önkormányzat 
2020. évi költségvetési rendeletének 
módosítását;
• felülvizsgálták a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendeletet;
• elfogadták a környezet védelemé-
ről és a köztisztaságról szóló önkor-
mányzati rendelet-tervezetet;
• döntöttek a belterületi utak, járdák 
felújítására irányuló pályázat benyúj-
tásáról;

• jóváhagyták a 2020. évi „Nyári diák-
munka” foglalkoztatási programot;
• elfogadták a Bárczay Anna Városi 
Óvoda tevékenységéről a beszámo-
lót;
• javaslatot tettek a Bárczay Anna 
Városi Óvoda 2020/2021. tanévi óvo-
dai munkatervéhez;
• elfogadták a Települési Értéktár Bi-
zottság tevékenységéről szóló 2019. 
évi beszámolót;
• jóváhagyták a Köznevelési megál-
lapodás aláírását a Református Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézménnyel;
• döntöttek a polgármester béren  
kívüli juttatásának megállapításáról.

Téglás, 2020. június 30.

Szilágyi József László 
jegyző

tett rendkívüli intézkedésekkel ösz-
szefüggő szabályozási átmenetet. 

E rendelkezések közül az alábbiak ki-
emelése indokolt:

Az érintéses fizetésekre vonatkozó 
átmeneti szabályok
A  pénzforgalmi szolgáltató nem 
 alkalmaz 2020. december 31. nap-
jáig erős ügyfél-hitelesítést, ha az  
érintéses elektronikus fizetési művelet 
egyedi összege nem haladja meg a  
tizenötezer forintot. 
Ez alapján bankkártyával való fizetés 
során 15.000 Ft alatti összegnél nem 
szükséges a PIN kód megadása.

Egyes, a közterület igénybevételével 
vagy használatával kapcsolatos fize-
tési kötelezettségekre vonatkozó át-
meneti szabályok 
A helyi közutak, valamint a helyi 
önkormányzat tulajdonában álló 
közforgalom elől el nem zárt ma-
gánutak, terek, parkok és egyéb köz-
területek, valamint az  országos közu-
tak, valamint az  állam tulajdonában 
álló közforgalom elől el nem zárt 
magánutak, terek, parkok és egyéb 
közterületek várakozási területeinek 
a járművel történő, várakozási célú 
használatáért 2020. július 1-jéig vára-
kozási díjat nem kell fizetni. 

Szociális és családügyi tárgyú átme-
neti szabályok 
A 2020. március 11-e után és 2020. 

június 30-a előtt lejáró rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság, a hátrányos, halmozot-
tan hátrányos helyzet fennállását 
megállapító határozat hatálya, va-
lamint az  egészségügyi szolgáltatás 
igénybevétele céljából megállapított 
jogosultság meghosszabbodik 2020. 
augusztus 31-éig. 
A  2020. március 11-e után és 2020. 
június 30-a előtt lejáró közgyógyellá-
tásra való jogosultság 2020. augusz-
tus 31-éig meghosszabbodik. 

Okmányokkal kapcsolatos átmeneti 
szabályok 
A magyar hatóság által kiállított, a 
veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vala-
mint a veszélyhelyzet megszüntetését 
követő 15 napon belül lejáró hivata-
los okmányok – ideértve a forgalmi 
engedélybe bejegyzett műszaki ér-
vényességi idejét is - a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 180 napig érvé-
nyesek. 

Gyógyszerkiváltás szabályai
A koronavírus járvány terjedésének 
csökkentése érdekében a  gyógyszer 
kiadója a  gyógyszer kiadását felírási 
igazolás nélkül is teljesíti azon személy 
részére, aki a  beteg társadalombiz-
tosítási azonosító jelét közli, és saját 
természetes személyazonosító adata-
it törvényben meghatározottak sze-
rint hitelt érdemlően igazolja. 

A törvény további rendelkezései 

megismerhetők a magyarkozlony.hu 
weblapon, a Magyar Közlöny 2020. 
évi. 144. számában.

A veszélyhelyzet megszűnésével ösz-
szefüggő átmeneti kormányrendeleti 
szabályokról
A Kormány 284/2020. (VI. 17.) Korm. 
rendeletében megállapítja az egyes 
ellátásokra (első sikeres nyelvvizs-
ga támogatása, babaváró támo-
gatás, nagycsaládosok személy-
gépkocsi szerzési támogatása, 
lakáscélú állami támogatás, otthont-
eremtési kamattámogatás, új lakások 
építéséhez, vásárlásához kapcsoló-
dó lakáscélú támogatás) vonatkozó 
azon határidőket, amelyeket a ve-
szélyhelyzet megszűnését követően 
alkalmazni kell.

A részletszabályok megismerhetők a 
magyarkozlony.hu weblapon, a Ma-
gyar Közlöny 2020. évi. 145. számá-
ban.

Téglás, 2020. július 3.

  Szabó Csaba
   polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
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A Nyugattól Keletre Egyesület  
2017. május 1-én kezdte meg 
„Kisközösségek építése és társadal-
mi aktivitásuk erősítése Tégláson” 
(EFOP-1.3.5-16-2016-00526) projektjé-
nek megvalósítását, melynek prog-
ramelemei közel 3 éven keresztül szol-
gálták a lakosságot.

Ez idő alatt megnyitottuk Klubházun-
kat, mely szinte minden hétvégén  
fogadta (és fogadja újra) a különböző 
családi rendezvények résztvevőit, le-
gyen szó szülinapról, névnapról, balla-
gásról, vagy „csak” egy baráti összejö-
vetelről. Egy év alatt átlagosan 70-80 
ilyen esemény helyszíne volt a hajdan 
turkálóként üzemelő,  használaton  
kívüli ingatlan a felújításokat követő-
en. 

Kirándulásokat szerveztünk Buda-
pestre, több alkalommal a Létai Le-
vendulásba, illetve a Hajdúnánási, 
Hajdúböszörményi, Balmazújvárosi 
fürdőket látogattuk meg a szépkorú-
akkal. Szerveztünk kirándulást Bakta-
lórántházára is, ahol a Dégenfeld Kas-
télymúzeumot tekintettük meg. 
A városi rendezvényekre szinte kivétel 
nélkül kitelepültünk, legyen szó az 
évente megrendezésre kerülő  
Városok közötti Íjászversenyről, vagy a 
szintén régi hagyományokat ápoló  
Gulyásfesztiválról. 
Ezeken az eseményeken a nagy-
sikerű Marcsi Mama Konyhája  
programok keretében, vérnyomás 
-vér cukormérés, darts-csocsó-
asztali tenisz-just dance versenyeken 
találkozhattatok velünk.  

Igyekeztünk felpezsdíteni Téglás vá-
ros klubéletét is, ezért létrehoztuk a  
Téglási FIFA Klubot, ahol a fiatalok 
immár a DEAC E-sport szakosztályá-
nak igazolt játékosai, illetve létrejött 

a Téglási Darts Klub, amelynek tagjai 
szép eredményeket érnek el különbö-
ző megmérettetéseken. Egyesületünk 
mindkét klub számára szervezett ver-
senyeket, melyeken Tégláson túl más 
Hajdú-Bihar megyei városok verseny-
zői is részt vettek.
2018-ban ültettük első fáinkat önkén-
tes programunk keretében, ebben az 
évben három, majd 2019-ben újabb 
négy gömbjuharral gazdagodott 
Téglás. 
Igyekeztünk segíteni a helyi kiskö-
zösségeket is, ennek érdekében a 
Debreceni Freestyle Dance Club-bal 
és az Ezüst -Alkony Népdalkörrel mű-
ködtünk együtt. Mindkét csapat hihe-
tetlen lelkesedéssel, munkabírással, 
elszántsággal dolgozik azon, hogy 
hagyományinkat megőrizze, Téglás 
város hírnevét gyarapítsa, de ami szá-
munkra a legfontosabb, hogy közös-
séget kovácsoljon. Határozott véle-
ményünk az, hogy oda kell figyelnünk 
a téglási kisközösségekre, munkájukat 
meg kell becsülnünk.
A program jó alkalmat adott arra, 
hogy kapcsolatainkat megerősítsük 
a helyi intézményekkel is. Így számos 
együttműködés született az elmúlt 
években. Együttműködő partnereink 
voltak: Szociális Gondozási Központ, 
Téglási Városi Könyvtár és Kulturális 
Központ, Bárczay Anna Városi Óvo-
da, Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, 
és Gyermekjóléti Szolgálat, a II. Rá-
kóczi Ferenc Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Baptista Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, Téglás 
Város Polgárőr Egyesülete, Debreceni 
Freestyle Dance Club, Téglás Városi 
Sportegyesület, Téglási Polgármesteri 
Hivatal.
Három év hosszú idő, mi mégis na-
gyon rövidnek éreztük azt az idősza-
kot, hiszen élveztük, amit csinálunk. 
Ahogy teltek a hónapok egyre job-
ban megismertük a segítőkészség, 
az összefogás, a nyitottság, a pozitív 
megerősítés erejét. Hisszük, hogy ez 
jellemzi a Téglási embert, a téglási kö-
zösségeket. Jó példa volt erre a járvá-
nyügyi veszélyhelyzet idején kiosztott 
közel 500 tisztítószer csomag, ahol az 
önkormányzat,  és a különböző téglási 
intézmények óriási segítséget nyújtva 
vitték ki a 70 éven felülieknek össze-
állított csomagokat. Kilométer hosszú 
lenne felsorolni azoknak a nevét, akik 
támogattak, bátorítottak, bíztattak 
minket. Ha valaki kritikát fogalmazott 
meg annak is örültünk, mert jó eset-
ben tanulni tudtunk belőle. Több, mint 
100 programelem, a jelenléti ívein-
ken több, mint 7650 kontaktlétszám-
mal a hátunk mögött mindenképpen 
meg kell említenünk, hogy egyedül 
nagyon nem ment volna.
Programunk kiemelt támogatója volt 

Téglás Város Önkormányzata, aki le-
hetővé tette a Klubház létrehozását, 
és jövőbeli fenntartását, programjain-
kat, kezdeményezéseinket maximáli-
san segítette, köszönet érte.
Szeretnénk külön köszönetet monda-
ni a Szociális Gondozási Központ dol-
gozóinak és az Ezüst-Alkony Népdal-
körnek, akik hihetetlen mennyiségű 
önkéntes munkával, ötlettel járultak 
hozzá a projekt lebonyolításához.
Bár úgy tűnhet, de a Nyugattól Keletre 
Egyesület nem köszön el, továbbra is 
jelen kíván lenni a téglásiak életében. 
Szerencsére megyénket, szeretett vá-
rosunkat kevésbé érintette a korona-
vírus járvány, bízunk benne, hogy a 
továbbiakban is elkerül bennünket ez 
a veszélyes vírus. Mivel a helyzet kezd 
visszatérni a normális kerékvágásba, 
ezért a Polgármesteri Hivatal melletti 
közösségi házunk júliustól ismét fog-
lalható. Időpont egyeztetés elsősor-
ban az egyesület facebook oldalán 
üzenetben lehetséges. https://www.
facebook.com/nyugattolkeletre/ 

Várunk mindenkit szeretettel!
Újraindult szombatonként a FIFA Klub 
és vasárnaponként a darts edzésünk 
is, utóbbi minden korosztály számára 
elérhető és szórakoztató sportolási le-
hetőség. 
Az őszi városi rendezvényeken szin-
tén jelen leszünk, tovább folytatjuk 
az Egyesület életében hagyománnyá 
vált programokat.
Jövőre várhatóan újabb pályázattal 
tudjuk tovább fejleszteni a Klubházat, 
még több kisközösséget támogatni, 
felkarolni.
Programjaink, a klubház nyújtotta 
szolgáltatások ingyenesek. Ez a jövő-
ben is így marad, hisz ez a minimum, 
amit civilként adhatunk.

Brutóczki Csaba – elnök
Petrovánszki Norbert – elnökségi tag

EGY CIVIL PROJEKT MARGÓJÁRA...
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MEGHÍVÓ
„Közösségfejlesztés a Téglás-Bocskaikert Görögka-
tolikus Egyházközségben” című projekt keretében 

megvalósuló 

TEMPLOMBÚCSÚRA
A Téglás-Bocskaikert Görögkatolikus 
Egyház község tisztelettel meghívja Önt 
az 1946712583 azonosítószámú projekt 
keretében szervezett Templombúcsúra.

Helyszíne: Téglás, Dózsa György utca 19.

Időpontja: 2020. július 19. 11:00 

A pályázati felhívás azonosítószáma, címe: 
VP6-19.2.1.-23-2-17-Dél-Nyírség, Erdőspuszták 
Leader Egyesület - Szakmai programok 
megvalósítása és térségi rendezvények

PROGRAM
 
10:00 - 11:00  REGISZTRÁCIÓ
11:00 - 12:30  SZENT LITURGIA 
13:00 - 14:00  ÁLLÓFOGADÁS

Lakossági tájékoztató a csapadékvíz-elvezetésének szabályairól

Az országos településrendezési és épí-
tési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Kormányrendelet szabályoz-
za az ingatlanok szennyvíz- és csapa-
dékvíz-elvezetését.
Ez alapján csapadékvizet elsősorban 
saját telken belül kell elszikkasztani.
A szennyvízcsatornába illegálisan 
bevezetett csapadékvizek kérdés-
köre kapcsán Téglás közigazgatási 
területén a szennyvízcsatornázás el-
választó rendszerben épült ki, azaz a 
csapadékvizek bevezetése tilos! 
Ezt támasztja alá a víziközmű-szolgál-
tatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban Vhr.) 85. § (5) 
bekezdése, mely szerint: „Elválasztott 
rendszerű szennyvízelvezető műbe 
csapadékvizet, egyesített rendszerű 
szennyvízelvezető műbe a víznyelőn 

keresztül szennyvizet, továbbá elvá-
lasztott rendszer esetén a csapadék-
víz-elvezető műbe szennyvizet juttatni 
tilos.”

A Vhr. 85. § (6) bekezdés alapján a 
szabálytalanság a felhasználó költ-
ségére megszüntethető, illetve a fel-
használó pótdíjjal sújtható.

A szennyvíz-elvezető csatornaháló-
zatot jellemzően nem arra tervezték, 
hogy a szennyvíz mellett a csapa-
dékvizet is képes legyen elvezetni. Ha 
viszont a csapadékvíz miatt vissza-
duzzad a szennyvízcsatornában lévő 
vízmennyiség, akkor fertőző szennyvíz 
kerülhet lakóingatlanokra, közterü-
letre és ezzel fertőzésveszélynek le-
hetünk kitéve. A szennyvíztisztító tele-
pünk aerob rendszerű, és a biológiai 
hártya a szennyezett csapadékvíztől 
kipusztul, újra telepítése, és beállá-
sa több hetet vesz igénybe ezáltal 
a tisztítótelep működését jelentősen 
gátoljuk. A szennyvíz feldolgozó üze-
mek egy konkrét várható szennyvíz 
mennyiségre vannak méretezve, így 
ha oda csapadékvíz is bekerül, akkor 
ezek a műszaki egységek nem biztos, 
hogy képesek ellátni a feladatukat.
A közterületi csapadékvíz-elvezető 

csatornáink a közterületre hulló csa-
padék befogadására vannak tervez-
ve. Telítődik a rendszer, ha a magán-
tulajdonú ingatlanokról is belevezetik, 
illetve a közterületre kivezetik a csa-
padékvizet.
Kérjük a lakosságot, akinél szabály-
talanul közterültre vagy szenny-
vízcsatornába van az ingatlan csa-
padékvize kivezetve/rákötve az 
haladéktalanul szüntesse meg a sza-
bálytalanságot. Ennek moratóriuma 
2 hónap.
A szolgáltató valamint az önkormány-
zat ellenőrizni fogja a jövőben, hogy 
az adott ingatlan tulajdonosa betar-
totta-e a fenti szabályokat. Amennyi-
ben az ellenőrzés során szabálytalan-
ság gyanúja merül fel, a kivizsgálást 
követően az ingatlan tulajdonosára 
pénzbírság kerül kiszabásra azon kö-
telezés mellett, hogy a csapadékvíz 
elvezetését válassza le műszakilag a 
szennyvízcsatorna hálózatról. Ellenőr-
zésre kerülnek az ingatlanok a csapa-
dékvíz szabálytalan közterületre való 
kivezetésével kapcsolatban is. 

Vass Irén 
Településfejlesztési- és üzemeltetési 

irodavezető
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Téglási  KRÓNIKA   

17 ÉV A BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA VEZETŐJEKÉNT 
Beszélgetés Szabó Mónikával 2. rész

Múlt hét kedden, június 30-án a 
Bárczay Anna Városi Óvoda vezető-
je, Szabó Mónika lemondott óvoda-
vezetői megbízásáról. Ezen a napon 
köszöntötték Őt Téglás Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete és 
bizottságainak tagjai, a város egykori 
vezetői, és a város intézménye-
inek vezetői. Munkájáért „Tég-
lásért Díszoklevél”-lel mondtak  
köszönetet. 
Ezt megelőzően, közel egy hó-
napja az óvoda munkatársai 
köszöntötték őt egy koraes-
ti szerenáddal, majd együtt 
idézték fel az elmúlt 17 év szép-
ségeit, kihívásait, változásait, 
eredményeit. 
A köszöntések során Mónika 
felé megnyilvánuló szeretet, 
hála, őszinte elismerések soro-
zata, munkájának maximális 
elismerése, személyisége előtt 
pedig egyöntetű főhajtás.
Mindezek után folytassuk a 
Téglási Krónika előző számá-
ban elkezdett beszélgetést.

Miben érzed leginkább, hogy 
beérett a munkád? 

Eleinte meg sem tudtam 
igazán fogalmazni ezt.  
Különösen figyeltem mindig 
azokat az intézményeket, 
melyekben szakmai meg-
újító munkák folytak. Titkos 
vágyam az volt, hogy egy-
szer majd tőlünk tanuljanak, 
mert van mit megmutat-
nunk. Nagyon hálás vagyok, 
hogy megérhettem, hogy ez  
valóra váljon. Ebben nem is az 
a fontos, hogy ezt most refe-
rencia intézménynek, vagy bázis in-
tézménynek hívjuk. 
Nagyon sok egyéni munka, egyéni 
szakmai fejlődés után elkezdtek jönni 
a sikerek. Egyre határozottabban ki 
mertem jelenteni, hogy ezen szakmai 
jó gyakorlatok bemutatásának helye 
van a mi ovinkban, van mit megmu-
tatnunk, van mit átadnunk.
Az Oktatási Minisztériumtól például  
kiváló minősítést kaptunk a pedagó-
giai minősítő rendszerben, amihez 
kellett a vezető koordináló munkája 
és a beérett, felkészült nevelőtestület. 
Ha kudarc ért bennünket, tanultunk a  
hibákból és újra kezdtük. 
A tehetségműhelyek kapcsán példá-
ul kiválóan akkreditált tehetségpont 
lettünk és aztán jött a „Zöld óvoda”  
elismerés. Ennek megkoronázása, 
hogy az Oktatási Hivatal Bázisintéz-
ménye lettünk. Mindez igazolja, hogy 
az a gondolkodásmód, amit képvise-

lek, ahogy elindítottam a kollegákat 
az úton, beérett. Nagyon sok segítsé-
get kaptam szakmai téren is és szemé-
lyes kapcsolataim révén is ehhez. A 
kollégáimtól, vezetőtársaimtól, szülők-
től, fenntartól, cégektől, vállalkozók-
tól, amit ezúton is nagyon köszönök.

Hogyan tovább? Mik a terveid?

Itt maradok az óvodában, és újra cso-
portban dolgozom majd gyerekekkel. 
Helyettesként segítem az óvoda új ve-
zetőjét Veressné Hevesi Zsuzsánnát. 
Nagyon jól esik, hogy ennek a 17 év-
nek ilyen szeretetben és megbecsü-
lésben van vége, ez nekem nagyon 
sokat jelent. 
Amíg az óvodát vezettem, nagyon 
elmagányosodtam az íróasztal mel-
lett, a papírok között. Megpróbáltam 
oldani ezt a helyzetet, például az 
ebédeltetésben minden hónapban 
más csoportban segítettem be a leg-
utóbbi időkben pedig mozgásfejlesz-
tő foglalkozásokat tartottam az arra 
rászoruló gyermekek számára.  De a 
vezetői munka sokszor egyéni, egye-
düli tevékenység. 
A mozgás, a mozgás és a játék kiemelt 
szerepe a 3-7 éves életkorban min-

denkor határozott pedagógiai meg-
oldási módjaim között szerepelt. Így 
jutottam el saját egyéni szakmai éle-
temben a szenzomotoros képzéshez 
és végeztem, mind Dinamikus Szen-
zoros Integrációs pedagógus, majd 
mint fejlesztőpedagógus. Az ezzel a 

fejlesztéssel való foglalkozást a 
saját gyerekeim nehézségei le-
küzdésének megvalósulása mi-
att is kezdtem el kutatni, tanulni, 
de tudtam, hogy itt az óvodá-
ban is nagy szükség van rá. Jú-
liustól ezt saját vállalkozásom 
keretein belül is folytatom, így 
szeretnék segíteni minél több 
gyereknek.
Az elmúlt 17 év nem múlhat el 
a köszönetek nélkül, van mit és 
van kinek.Mindenképpen meg 
kell említenem azt a támogató 
és elfogadó családi hátteret, 
ami körülvett, és ma is körül-
vesz. Ahhoz, hogy ebben a 17 
óvodavezetői évben megéljem 
és megéljük a sikereket, szükség 
volt egy szerető és biztonságos 
családra, akik mindig támo-
gattak. Férjem, édesanyám és 
a férjem szüleinek segítsége, 
gyermekeim támogatása nél-
kül ez nem sikerülhetett volna. 
A szakmai sikerek pedig egye-
dül soha nem történnének 
meg, ha nem egy megújító, 
rendkívül problémaérzékeny, 
kreatív óvodapedagógusi 
szakmai környezetben élnénk. 
Viccesen azt szoktam monda-
ni, hogy nálunk az oviban min-
denki ötös. És ez valóban így is 
van. Ahhoz azonban, hogy az 
óvónők a csoportban kibon-
takozhassanak szükséges a tá-

gabb környezet. Igen büszke vagyok 
a dadusainkra az asszisztenseinkre, a 
titkárjainkra, a műszakis kollégánkra. 
Akik mindig vették az akadályokat, 
sőt azon túl is, hiszen a dajkai munka 
az óvodánkban a megye dajkáinak 
több alkalommal is bemutatásra ke-
rült. Tehát ilyen környezetben nem 
volt nehéz sikereket hozni és megélni. 
Köszönetet kell még mondjak a min-
dig támogató szülői környezetnek, a 
szponzorainknak, a társintézménye-
inknek, az egyesületeknek, hiszen eh-
hez a munkához sokszor kell az össze-
fogás. 

Kedves Mónika, köszönöm a beszél-
getést, és gratulálok! További öröm-
teli, sikeres munkát, és jó egészséget 
kívánok!

Az interjút készítette:
Kerekes-Bíró Éva
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2020. június 27-én, a Téglás Hajdu Ipari Városi Sportegyesület, a Kelet Ma-
gyarország Tini Országos Bajnokságon vett részt Biharnagybajomban. 
Téglási versenyzők a következő eredményeket érték el: 2 Arany ,1 Ezüst , 
1 Bronz érmet nyertek. 
Német Szabolcs „Korosztály legjobbja” díjat is begyűjtötte!  
Eredmények: első helyezést ért el: Nagy Tamás Sándor és Németh  
Szabolcs, második helyezést: Koszta Gyula, harmadik helyezést: Nagy  
Zoltán Sándor.
A versenyen a következő szakosztályok indultak: Biharnagybajom,  
Abaújszántó, Békési TE, Békéscsaba, Ózd, Kazincbarcika, Téglás, Testvéri-
ség, REAC, Veresegyháza.

Téglás HAJDU Ipari Városi Sportegyesület súlyeme-
lő csapata 2020.07.04. Juhász Sándor Országos Kiemelt,  
minősítő emlékversenyen vett részt, Biharnagybajomban. 
A téglási súlyemelők 10 aranyérmet hoztak haza. Pilka Ro-
land, Kiss János minősítő országoson és a kiemelten is mind-
két versenyen nyertek. Résztvevő Egyesületek: Oroszlány, Kecs-

kemét, Kazincbarcika, NyVSC, Szolnok, Téglás, Békéscsaba, Békési TE, Debrecen, Hajdúszoboszló.  
A versenyen 16 országos csúcs született.
Fiú:
45 kg 1. hely Nagy Zoltán          Téglás HAJDU Ipari VSE
67 kg 1. hely Nagy Tamás         Téglás HAJDU Ipari VSE
89 kg 1. hely Németh Szabolcs Téglás HAJDU Ipari VSE
Serdülő:
96 kg 1. hely Koszta Gyula         Téglás HAJDU Ipari VSE
+96 kg 1. hely Kovács Ábel        Téglás HAJDU Ipari VSE
Ifjúsági:
96 kg 1. hely Kiss János              Téglás HAJDU Ipari VSE
Női Ifjúsági:
81 kg 1. hely Broda Dorina         Téglás HAJDU Ipari VSE
Junior:
73 kg 1. hely Pilka Roland           Téglás HAJDU Ipari VSE

A Téglási Súlyemelő Szakosztály edzője: Nagy László

Gratulálunk! További eredményes és örömteli munkát kívánunk!

Téglási  KRÓNIKA   

A SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY HÍREI

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei 
Egyesülete ismét megkezdi ügyfélfogadását.

Helye: a Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ
Ideje: Minden hétfőn 9.00 és 11.00 óra között.

Ügyfélfogadó: Támpa Zoltánné
Elérhetőség: 0620/4062-404

Várunk minden kedves ügyfelet, ahol tájékoztatást 
adunk:

- személygépkocsi szerzési támogatás
- akadálymentesítési-támogatás
- közlekedésképesség minősítés
- fogyatékossági támogatás

Mozgáskorlátozottak 
Hajdú-Bihar Megyei 

Egyesületének  
ügyfélfogadása

HÁZIORVOS SZABADSÁGA
Dr. Tóth László Tamás 2020.07.06 - 07.17. között  

szabadságát tölti.

Helyettese ez idő alatt dr. Silye Mihály az alábbi  
rendelési időkben:

hétfő: délután

kedd: délután

szerda: délelőtt

csütörtök: délután

péntek: délelőtt
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Veresné Hevesi Zsuzsánna vagyok. 
Családommal 1988 óta élek Téglá-
son. Férjem Veres Miklós az Országos 
Mentő Szolgálatnál dolgozik Deb-
recenben gépkocsivezetőként. Két 
fiú gyermekem van, Miklós és Bence 
mindketten egyetemi végzettséget 
szereztek és családalapítás előtt áll-
nak.  

Már gyermekkoromban tudtam és 
éreztem, hogy felnőttként gyerekek-
kel szeretnék foglalkozni. Azt hogy 
mely korosztállyal az csak akkor kör-
vonalazódott meg bennem, amikor 
a gimnáziumi tanulmányaim után ké-
pesítés nélküli óvónőként dolgoztam 
Hajdúhadházon. Ez az egy év rádöb-
bentett arra, hogy a 3-7 éves korosz-
tály az, akikre kiemelten öszponto-
sítanom kell. Tudatosult  bennem a 
hitvallásom, ami a mai napig értéket 
képvisel számomra, mely nem más, 
mint az óvodáskorú gyermekek har-
monikus személyiségfejlesztésének 
a biztosítása szeretetteljes, családias 
környezetben. 

1986-ban sikeresen felvételiztem a 
Wargha István Óvóképző Főisko-
la nappali tagozatára és 1988-ban 
megszereztem az óvónői diplomá-
mat. Még ebben az évben sikerült 
elhelyezkednem a Hajdúhadházi 
templomkerti óvodában. 1991-ben 
a Téglási óvoda akkori óvodaveze-
tő-helyettese keresett meg, hogy 
nem szeretnék-e Tégláson dolgozni. 
Így 1992 júliusától a Téglási óvodában 
dolgozom. 
Az oktató nevelő munkán kívül egyéb 
feladatokból is kivettem a részem. 35 

kollegámmal közösen megalapítot-
tuk a „Téglási Óvodás Gyermekekért” 
Alapítványt, melynek elnöke, majd 
később kuratóriumi tagja lettem. 
Az évek során megválasztottak a 
Közalkalmazotti Tanács tagjának, 
valamint PDSZ képviselő is voltam.  
A pályafutásom alatt három alkalom-
mal voltam mentor óvodapedagó-
gus  és igyekeztem addigi tapasztala-
tomat és tudásomat átadni a leendő 
fiatal pályakezdő óvónőknek. Ezek-
ben az időszakokban én magam is 
sokat tanultam a fiataloktól.
2002-ben, amikor intézményünkben 
bevezetésre került a COMENIUSZ I 
partnerközpontú intézményi modell, 
melynek kiépítésében aktívan részt 
vettem, akkor végeztem el a „Minő-
ségfejlesztési alapismeretek és azok 
alkalmazása a közoktatásban”elne-
vezésű 30 órás tanfolyamot.
2003-ban jelentkeztem a Debreceni 
Egyetem Wargha István Pedagógi-
ai Főiskolai Kar, vezető óvodapeda-
gógusi szakirányára, ahol 2005-ben 
vezető óvodapedagógus szakirányú 
szakképzettséget szereztem. 

Szakmai pályafutásom nagy kihívása 
és egyben alkalmasságom megmé-
rettetésének is nevezhetem a 2011-től 
2013-ig tartó időszakot, amikor ideig-
lenesen megbíztak az óvodavezetői 
feladatok ellátásával. Fontos volt, 
hogy az eddigiekben elért eredmé-
nyeket megőrizzem, fejlesszem.
2013-ban újra a csoportomban kezd-
tem dolgozni óvodapedagógusként 
és egyben intézményvezető helyet-
tesként segítettem az óvodavezető 
munkáját. 

A gyermekcsoportban töltött évek 
alatt azt tapasztaltam, hogy egy-
re több gyereknek van szüksé-
ge egyéni fejlesztésre, egy vagy 
több részképesség zavar miatt.  
Már ekkor megfogalmazódott ben-
nem, hogy jelentkezzem fejlesztőpe-
dagógusi szakirányú szakképzésre, 
hogy minél céltudatosabban tudjam 
segíteni a fejlesztésre szoruló gyereke-
ket. Így 2017-ben jelentkeztem a Deb-
receni Egyetem Gyermeknevelési és  
Gyógypedagógiai Karának két-
éves Fejlesztőpedagógus szakirányú 
továbbképzési szakára, és 2019-ben 
fejlesztőpedagógusi diplomát szerez-
tem. 
Pozitívumként éltem meg, hogy az 
évek alatt egyre többször kerültem 
azzal a ténnyel szemben, hogy a cso-
portomba járó gyerekek közül van-
nak, akik nagyon jó képességekkel 
rendelkeznek a probléma helyzetek 
megoldásában, logikusan gondol-
kodnak, összefüggéseket ismernek 
fel, jó számolási készséggel rendel-

keznek és, ezen gyermekek számá-
ra óvodánkban még nem működik 
olyan tehetségműhely, ahol ezeket a 
képességeiket fejleszteni lehetne.
2017-ben jelentkeztem a Tehetség-
fejlesztés óvodás és kisiskoláskorban 
az OKOSKOCKA fejlesztő eszközökkel 
matematikai tanfolyamra, amit sike-
resen el is végeztem. Így 2017 októ-
berében elindítottam a matematikai 
tehetségműhelyt az óvodában. 
2019. február 19-én bemutattam és 
megvédtem a mesterportfóliómat, 
így mesterpedagógus lettem. Mester-
programom célja a matematika iránt 
érdeklődő gyerekek támogatása, 
segítése meglévő készségeik, képes-
ségeik tudatos, fejlesztése változatos 
eszközök (OKOSKOCKA, számítógép, 
DIOO program) bevonásával és vál-
tozatos tevékenységek alkalmazásá-
val.

Közel 33 éve dolgozom óvodapeda-
gógusként. Ebből két évet dolgoztam 
megbízott óvodavezetőként és hét 
éve vagyok óvodavezető helyettes. 
A pályán eltöltött évek alatt számos 
változás történt az óvodák életében, 
amihez nekem is formálódnom kel-
lett. Ezek a változások új kihívásokat, 
feladatokat állítottak elém, aminek 
igyekeztem minél magasabb szinten 
megfelelni.

Továbbra is nyitott vagyok az újdon-
ságok iránt, keresem a lehetőségeket 
arra, hogy szakmailag is fejlődjek és 
a gyerekeket is a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelően tudjam nevelni 
és fejleszteni. 
A közel hét évben az óvoda vezeté-
sével kapcsolatos szakmai tapaszta-
latokat óvodavezető helyettesként 
szereztem. 
Az elmúlt időszakban megtapasz-
taltam, hogy egy intézmény jele-
néről és jövőjéről gondoskodni kü-
lönleges küldetés, annál is inkább, 
mert ott emberek sorsa, élete, élet-
minősége a tét. A vezetői munka 
nem egyszemélyes tevékenység. 
A kollégákkal, nevelőtestülettel, gye-
rekekkel, szülőkkel, partnerekkel és 
a fenntartóval együttműködve telje-
sedhet csak ki. 

Veresné Hevesi Zsuzsánna 
intézményvezető

Téglási  KRÓNIKA   

VERESNÉ HEVESI ZSUZSÁNNA ÓVODAVEZETŐ BEMUTATKOZÁSA
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Pala, cseréptető átfedése bármilyen anyaggal;  
külső homlokzat hőszigetelése, falfestése; bádogos 
munkák; kéményszervíz;  térkövezés.   
Garanciával! 
Érdeklődni a 06 70/407-0440-es és a 06 20/576-0021-es 
telefonszámon lehet. 

Dr. Ludmány Csilla ügyvéd

Ügyfélfogadás helye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi  
János u. 33., „KUTAS 2000” Erdőbirtokossági Társulat  
Hajdúhadház székhelyén 

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfőtől-péntekig telefonon egyeztetett időpontban
Tel: 06 30/439-0609

Tégláson a Zacskókertben két darab 300 négyszög- 
öles telek egyben eladó a hűtőház mellett. 

Érdeklődni a  06 1/409-2069 vagy 06 30/312-1163-as 
telefonszámon lehet. 

Tisztelt Hirdető Partnereink!

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2400 példány- 
ban készül, s minden téglási háztartásba eljut.  
Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partne-
reink kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztat-
juk Önöket a részletes árakról és felületekről: 
 
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 Polgármes- 
teri Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni.
 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
06 52/384-312 

HIRDETÉSEK

Téglási  KRÓNIKA   

ÁRAMSZÜNET

Téglás településen a táblázatban szereplő helyszíneken 2020.07.29-én 8:00-tól előreláthatóan 18:00-ig áramszünet lesz. 
Az áramszünet időtartama alatt a 4 sz. Főúttal párhuzamosan haladó KÖF hálózat alatt gallyazás,  

valamint az Ady Endre utca 4 sz. Főút torkolatánál KÖF vasoszlop cserét hajtunk végre.

Közterület neve Házszám Áramszünet napja Áramszünet ideje 
(tól-ig)

Szilágyi Erzsébet utca 1 - 47-ig és 2 - 28-ig 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00
Új utca 2 - 34-ig és 1 - 37-ig 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00
Mátyás kir. utca 1 - 33-ig és 2 - 32-ig 2020. 07 .29. 8.00 - 18.00
Dózsa György utca 41 - 71-ig és 24 - 54-ig 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00
Kisszőllő utca 1/A - 1/D-ig és 2 - 2/B-ig 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00
38809 Tr.Állomásról ellátott Bacsóház I. Tsz. 
elnevezésű telephely és száríó

egész 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00

61059 Tr. Állomásról ellátott Kézker Agrárága-
zat Kft. telephely

egész 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00

Böszörményi utca 19 - 31-ig és 3 - 83-ig 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00
Böszörményi utca végén lévő Téglás Trans 
Kft.

egész 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00

Böszörményi utcán lévő Telephelyek és 
Tanyák

egész 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00

Szennyvíz átemelő, Panzió, MOL Töltőállomás egész 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00
38805 Tr. Állomásról ellátott Sertéstelep, volt 
Struccfarm, Libatelep, Laposrét

egész 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00

38819 Tr. Állomásról ellátott igatlanok 0173/2-
8 hrsz-ig.

egész 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00

Vidi út Baromfitelep és Vágóhíd telephelyei egész 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00
Bacsóház Csobán telep egész 2020. 07. 29. 8.00 - 18.00
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