
2020. június   XXVIII. évfolyam 8. szám                       Téglás Város Önkormányzatának lapja

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

A Nemzeti Összetartozás Napjára emlékezni nem más, 
mint büszke kiállás magyarságunkért. Bizonyosság, 
hogy a trianoni ország csonkító diktátum ellenében, 
egy nemzet országhatárokon átívelve ma is összetartozik. 

Mindenhol megkondultak a harangok 100 másodperc-
re, hogy az elmúlt 100 évre emlékeztessenek bennünket.  
És 100 évvel ezelőtt is megkondultak a harangok min-
denfele egész Nagy-Magyarországon, itt Tégláson is, 
hogy hírt vigyenek a szégyenteli, igazságtalan döntésről, 
hogy hallja meg a világ a magyarok fájdalmát: az egész  
ország temetésre harangozott.  
Elszakították tőlünk Erdélyt, a Partiumot, 
Kárpátalját, Felvidéket, Csallóközt és Délvidéket, 
és a magyar lakta nyugati részeket. Leszakítottak tőlünk 
5,3 millió embert, és Romániának adták. 4,1 millió lakos 
Jugoszláviában találta magát egyik napról a másikra.  
3 és fél millióan csehszlovákok lettek, és 300 ezren 
kerültek Ausztriához. Családok, emberi sorsok, életek 
munkái semmisültek meg az értelmetlen és pusztító  

gonosz szándék alatt. Nem büntetni akarták a magyart, 
hanem megsemmisíteni. Elvették Magyarország területé-
nek 2/3-át, és a népességének 60%-át. 

De ezt a nemzetet nem üres jelmondatok, nem mes-
terséges elméleti kijelentések kapcsolják össze. 
A magyarságot nemzedékek öntudata és akarata,  
nyelve, hagyományai és kultúrája köti össze.   
A határokon túl rekedve, idegen uralom alatt, súlyos 
megkülönböztetésben éltek, élnek magyarok milliói.  
De tiltások és kényszerítő beolvasztó intézkedések ellené-
re él ma is a nemzet határokon túl, még száz év elteltével 
is színmagyar területeken. 
Trianonra emlékezni ezért tisztelgés is azok előtt az ősök 
előtt, akik az elmúlt 100 évben megtartották a magyar-
ságot. A szétszakítottság éveiben a nehezebb, fájdalma-
sabb utat választották, hogy ez a nemzet tovább éljen. 
Ebből a példamutatásból erőt kell meríteni.
Ezért a szívemben, és a gondola taimban, nincsenek 
határok: Erdélybe megyek ma is, ha Kolozs várra látoga-
tok, nekem Székelyföld nem Románia, és testvértelepülé-
sünk Téglás is Kárpátalján van.  
A magyarság elpusztítására 100 évvel ezelőtt kinyilvá-
nított szándék ellenére ma olyan erős nemzet vagyunk, 
amelyik nem ismer határokat, amelyben erősebb az ösz-
szetartás a szétválásnál. Ez pedig győzelem, minden rossz 
felett.
A hamis, mesterséges, régen széthullott kommunista álla-
mokról ma már gyerekeink esetleg a tankönyvek egy be-
kezdéseiben tanulnak. Az ősi szövetség, nemzetünk ereje 
pedig tovább él.  
A mi felelőségük átörökíteni ezt az erőt, elmondani 
gyermekeink nek és unokáinknak az igazságot, megtaní-
tani, saját viselkedésünkön keresztül mindezek tiszteletére, 
és arra, hogy zsigereikben is magyarok maradjanak. 
Nem természetes ez a győzelem, 100 éven keresztül  
drágán megfizettek érte testvéreink, őseink.
Mint ahogy nekik, nekünk is lesz miből erőt meríteni: ha 
összetartunk! Mert győzelem és reményteli jövő csak  
közös gondolkodással és összetartással lehetséges. 
Ma sem kellene mást tennünk, ahhoz, hogy kijussunk a 
történelem csapdájából, mint hogy egymásban nem az 
ellenséget látjuk, hanem egymással és együtt a fejlődés 
és az épülés bizonyosságát éljük meg.
Trianon ma egyszerre jelen és történelem, jelen és a jövő 
reménysége.

Kívánok mindannyiunknak reményteli jövőt!

Szabó Csaba 
polgármester
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Tégláson a történelmi egyházak és 
a városi önkormányzat közösen em-
lékeztek meg a Trianon diktátum 
aláírásának 100. évfordulójáról, a 
Görögkatolikus templomkertben.

Szabó Csaba polgármester emléke-
ző beszédében hangsúlyozta, hogy 
a Nemzeti Összetartozás Napján 
emlékezni büszke kiállás magyarsá-
gunkért. Bizonyosság, hogy trianoni 
országcsonkító diktátum ellenében, 
egy nemzet országhatárokon átível-
ve ma is összetartozik. Kitért rá, hogy 
Trianonra emlékezni tisztelgés is azok 
előtt az ősök előtt, akik az elmúlt 100 

évben megtartották a magyarságot. 
A magyarság elpusztítására 100 évvel 
ezelőtt kinyilvánított szándék ellenére 
ma olyan erős nemzet vagyunk, ame-
lyik nem ismer határokat, amelyben 
erősebb az összetartás a szétválás-
nál. Ez pedig győzelem. Trianon ma 
egyszerre jelen és történelem, je-
len és a jövő reménysége.  
Tasó László országgyűlési képvise-
lő beszédében megemlékezett az 
igazságtalanul elcsatolt részekről, a 
mérhetetlen és aránytalan megcson-
kításról, arról, hogy Magyarországból 
egy városállamot akartak mindössze 
meghagyni… a Kárpát-medencére 
sokaknak fájt a foga az idők so-
rán, ennek ellenére, mi még mindig 
itt vagyunk, és maradunk.   
Megemlékezett arról is, hogy a 
Trianoni döntést súlyosbította a ma-
gyar hazaárulók bűne, akik tehe
tetlenné tették, és nem aktivi-
zálták az erőinket akkor.  
A Nemzeti Összetartozás Éve em-
lékére közösen Tasó László és 
Szabó Csaba egy tölgyfát ültetek 
a templomkertben, amihez ado-
mányként készült el Szabó Miklós 
fafaragásával a jelölő tábla.
  

Padányi Viktor írásából egy hosszabb 
részlettel idézték fel a 100 évvel ez-
előtt történteket, majd a nemzeti szín 
szalagból a frissen ültetett fa köré ki-
alakított Nagy-Magyarország határ-
vonalain belül trikolor-mécseseket 
helyeztek el az elcsatolt részekhez a 
város és az egyház vezetése. 
Az emlékezést ökumenikus – refor-
mátus, görögkatolikus, római ka-
tolikus – istentisztelettel folytatták.
Tégláson is megszólaltak a haran-
gok 100 másodpercre fél 5-kor.
Végül koszorúzással záródott az al-
kalom: a 2009-ben állított Trianon 
kopjafánál, az emlékezés koszorúit 
helyezték el Tasó László képviselő úr, 
Téglás város vezetése, a történelmi 
egyházak vezetői és képviselői, az 
intézmények vezetői, a pártok, civil 
szervezetek, egyesületek képviselői.
  
A rendezvényen Fejszés Attila színmű-
vész közreműködött, aki Téglás vá-
ros szülötte, és a mai napig büszkén 
vállalja, hogy innen származik, ma a 
Győri Nemzeti Színház színművésze. 
Petőfi: Szülőföldemen c. versét sza-
valta, és a Szép vagy gyönyörű vagy 
Magyarország c. dalt énekelte el.

TRIANON

Tájékoztatás a Kormány koronavírus járványt érintő újabb intézkedéseiről

A Téglási Krónika 2020. május hó-
napban megjelent XXVIII. évfolyam  
7. számának megjelenését követően 
a Kormány által hozott intézkedések-
ről az alábbi tájékoztatást adom:

Az óvodák és bölcsődék újranyitása
A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. 
rendelete alapján 2020. május 25-
étől (Budapesten 2020. június 2ától) 
az óvodák és bölcsődék, mini bölcső-
dék, családi bölcsődék és munkahelyi 
bölcsődék (a továbbiakban együtt: 
bölcsőde) a veszélyhelyzet előtti szo-
kásos rendben működnek, a  gyerme-
keket az  óvodai nevelésben, illetve 
a  bölcsődei ellátásban való részvétel 
jogszabályi feltételei szerint, további 
feltételek előírása nélkül fogadják. 
Az óvodák és a bölcsődék 2020.  
augusztus 31-éig legfeljebb két hétre 
zárhatnak be. 

Nyári táborok szervezése
2020. június 16. napjától a gyermek- 
és ifjúsági táborok – napközi és ottal-
vós szervezésben egyaránt – megtart-
hatóak. 

Az iskolák 2020. júniusi működése
A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. ren-
delete szerint az  iskolák 2020. június 2.  
és 2020. június 15. között továbbra is 
tantermen kívüli, digitális munkarend 

szerint működnek azzal, hogy a  tan-
termen kívüli, digitális munkarend ta-
pasztalatai alapján egyéni vagy kis-
csoportos foglalkozás szervezhető a 
tanulók felzárkóztatása céljából. 
2020. június 2. és 2020. június 26. között 
minden általános és középfokú iskola 
megszervezi a tanulók felügyeletét. A  
felügyelet keretében napközi, szak-
kör, sportfoglalkozás, egyéni vagy 
csoportos felzárkóztató foglalkozás, 
fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy cso-
portos tehetségfejlesztő foglalkozás 
tartható. 
Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő tele-
pülésen jár iskolába, és a saját intéz-
ményében nem tud tanulófelügye-
letben részt venni, felügyeletének 
ellátását a lakóhelye szerinti telepü-
lésen működő iskola nem tagadhatja 
meg. 
A szakképzést folytató iskolák 2020. 
június 2-ától a  veszélyhelyzetet meg-
előzően alkalmazott nappali vagy 
esti munkarendben, vagy tantermen 
kívüli, digitális munkarendben egya-
ránt működhetnek az  iskola vezetőjé-
nek döntése szerint. 
Az iskolákban 2020. június 26-áig az 
intézményi gyermekétkeztetést a taní-
tási év szabályai szerint kell biztosítani. 
A  felügyeletet igénybe nem vevő ta-
nulók számára a  szünidei gyermekét-

keztetést a  tanítási szünetre vonatko-
zó szabályok szerint kell biztosítani. 
A járművezetésre jogosító okmány ki-
adása 
A Kormány 219/2020. (V. 21.) Korm. 
rendelete szerint a járművezetésre 
jogosító okmányt – a közúti közleke-
dési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 
28.) Korm. rendelet 13.  §ától eltérő-
en – az  elsősegélynyújtási ismeretek 
megszerzéséről vagy annak megszer-
zése alóli mentességről szóló igazolás 
nélkül ki kell adni. 

A fővárosi védelmi intézkedések kö-
vetkező üteme
A Kormány 240/2020. (V. 27.) Korm. 
rendeletében meghatározta a fővá-
rosi védelmi intézkedések következő 
ütemében alkalmazni szükséges in-
tézkedéseket.
A részletszabályok megismerhetők a 
magyarkozlony.hu weblapon, a Ma-
gyar Közlöny 2020. évi. 123. számá-
ban.

Szabadtéri rendezvények 
A Kormány 241/2020. (V. 27.) Korm. 
rendeletében új szabályokat alkotott 
a szabadtéri rendezvényekről. 



Általános rendelkezések:
Ha a  rendezvényre vonatkozó jogsza-
bályban, valamint az  e  rendeletben 
meghatározott feltételeket a  rendez-
vény szervezője (a továbbiakban: 
szervező) biztosítja, a  szabadtéri ren-
dezvény megtartható, a  szabadtéri 
rendezvény helyszínén való tartózko-
dás megengedett. 
A  szabadtéri sportrendezvény nézők 
részvételével megtartható. 
Szabadtéri rendezvénynek minősül az 
olyan rendezvény, amely:
 teljes időtartamában minden oldal-
ról fallal körülhatárolt, fedett épületen 
kívül zajlik,
 során a  nézőket az  időjárás viszon-
tagságaitól sátorral védik (például 
cirkuszsátor),
- a rendezvény céljából épített fallal 
körülhatárolt, fedetlen vagy részben 
fedett létesítményben zajlik (például 
stadion, uszoda, szabadtéri színpad, 
szabadtéri mozi). 
A rendelet alkalmazásában rendez-
vény különösen a sportrendezvény, 
valamint a következő kulturális ren-
dezvények: 
 a színházi előadás, 
- a mozi, 
- a cirkusz, 
- a muzeális intézményen kívül rende-
zett képzőművészeti kiállítás, 
- az irodalmi és könyvszakmai rendez-
vény, 
 a közgyűjtemény, közművelődési in-
tézmény, illetve közösségi színtér által 
szervezett rendezvény.

A nemzeti parkra vonatkozó szabá-
lyok
A nemzeti park igazgatóságok által 
fenntartott szabadtéri bemutató léte-
sítmény látogatható. 
Ennek során mindenki köteles a másik 
embertől lehetőség szerint legalább 
1,5 méter távolságot tartani. 

Kulturális és sportrendezvények láto-
gatására vonatkozó közös szabályok
Ha a szabadtéri rendezvény nézőte-
rén ülőhelyek kerültek kialakításra, ak-
kor a nézők – a páholyok kivételével – 
 csak minden negyedik ülőhelyet 
foglalhatják el, két néző között három 
ülőhelyet üresen kell hagyni, és 
 a közvetlenül egymás mögötti ülő-
helyeket nem foglalhatják el, azzal, 
hogy az  egymás mellett és a  külön-
böző sorokban ülők között is lehető-
ség szerint legalább 1,5 méteres tá-
volságot kell biztosítani.
A  szabadtéri rendezvény során a  né-
zők – a  nézőtéren kialakított ülőhelye-
ken kívül – a  1,5 méteres védőtávolsá-
got kötelesek egymástól megtartani, 
különösen
-  a páholyokban, 
- a szabadtéri rendezvény szüneté-
ben, 
- a szabadtéri rendezvény létesítmé-
nyének területén, illetve a  szabadtéri 

rendezvény helyszínén található ven-
déglátó üzletben, valamint 
- az olyan szabadtéri rendezvényen, 
amely helyszínén ülőhelyek nem ke-
rültek kialakításra. 
Az e rendelet szerinti védelmi intézke-
dések betartásához szükséges feltéte-
lek biztosítása a szervező felelőssége. 
A  szervező gondoskodik a  szabad-
téri rendezvény azon látogatójának 
szabadtéri rendezvény helyszínéről 
történő eltávolításáról, aki e rendelet 
szerinti védelmi intézkedéseket meg-
szegi. 

Egyes rendezvényen való részvétel 
tilalma 
Függetlenül annak nyilvánosságától, 
tilos tartózkodni a nem zárt helyen tar-
tott, zenés, táncos rendezvény helyszí-
nén. 
Zenés, táncos rendezvény a  rend-
szeresen vagy meghatározott alka-
lomból, illetve időpontban tartott, 
válogatott lemezbemutatás vagy élő 
előadás útján nyújtott zeneszolgálta-
tást főszolgáltatásként nyújtó rendez-
vény (például: fesztivál, könnyűzenei 
koncert, táncház, táncklub, diszkó, 
rockklub), amelyen a  részvételhez 
nem kell megváltott ülőhellyel rendel-
kezni. 
A rendeletben foglaltakat nem kell al-
kalmazni:
- a vallási közösség szertartására, 
- a polgári házasságkötésre,
- a temetésre, 
 temetést és házasságkötést követő 
családi rendezvényre, 
 a gyűlésre, 
- a szabadtéri múzeumra és 
- az állatkertre. 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából tartott megemlékezések
A Kormány 247/2020. (V. 28.) Korm. 
rendelete szerint 2020. június 3. napja 
és 2020. június 7. napja között a  Nem-
zeti Összetartozás Napja alkalmá-
ból méltóságteljes megemlékezések 
megtarthatóak. 
A rendezvény helyszínén a megemlé-
kezők lehetőség szerint egymástól 1,5 
méter távolságot kötelesek tartani. 

Az autós könnyűzenei koncertek 
megtartásáról 
A Kormány 248/2020. (V. 28.) Korm. 
rendelete szerint, ha a rendezvényre 
vonatkozó jogszabályban, valamint 
az  e  rendeletben meghatározott 
feltételeket a  rendezvény szervező-
je biztosítja az  autós könnyűzenei 
koncert megtartható. Az  autós köny-
nyűzenei koncert olyan élő előa-
dás útján nyújtott zeneszolgáltatást 
főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, 
amely során a közönség tagjai a ren-
dezvény helyszínére jutás céljából 
használt személygépjárműben tartóz-
kodnak a rendezvény során. Ez a ren-
delet 2020. május 29-én lép hatályba 
és 2020. május 31-én hatályát veszti.

Az autós zenei rendezvényekről 
A Kormány 259/2020. (VI. 4.) Korm. 
rendelete szerint 2020. május 29. nap-
ja és 2020. május 31. napja között 
megtartott 
 autós könnyűzenei koncertekkel 
kapcsolatos pozitív biztonsági és jár-
ványügyi tapasztalatokra, 
 az autós könnyűzenei koncertek kö-
zönség általi kedvező fogadtatására, 
valamint 
- az autós zenei rendezvényekre fel-
merült igények kielégítésére figye-
lemmel indokolt, hogy az autós zenei 
rendezvények megrendezésére sor 
kerülhessen. 
Ha a  rendezvényre vonatkozó jogsza-
bályban, valamint az  e  rendeletben 
meghatározott feltételeket a  rendez-
vény szervezője biztosítja, az  autós 
zenei rendezvény megtartható.
Az autós zenei rendezvény olyan élő 
előadás útján nyújtott zeneszolgálta-
tást főszolgáltatásként nyújtó rendez-
vény, amely során a közönség tagjai a 
rendezvény helyszínére jutás céljából 
használt személygépkocsiban tartóz-
kodnak a rendezvény során. 

Egyes adózási tárgyú törvényeknek a 
koronavírus-járvány gazdasági hatá-
sainak mérséklése érdekében szük-
séges módosításáról
A Kormány javaslatára az Országgyű-
lés a 2020. évi XLVI. törvény elfogadá-
sával döntött egyes adózási tárgyú 
törvényeknek a koronavírus-járvány 
gazdasági hatásainak mérséklése ér-
dekében szükséges módosításáról.
A részletszabályok megismerhetők a 
magyarkozlony.hu weblapon, a Ma-
gyar Közlöny 2020. évi. 137. számában.

A veszélyhelyzet során nyújtott 
többletmunkájuk elismeréseként az 
egészségügyi és egészségügyben 
dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli 
juttatásról
A Kormány 275/2020. (VI. 12.) Korm. 
rendeletében döntött, a veszélyhely-
zet során nyújtott többletmunkájuk 
elismeréseként az egészségügyi és 
egészségügyben dolgozókat érintő 
egyszeri rendkívüli juttatásról.
A  rendkívüli juttatás összege dolgo-
zónként bruttó 500 000 forint.
A részletszabályok megismerhetők a 
magyarkozlony.hu weblapon, a Ma-
gyar Közlöny 2020. évi. 141. számában.

A nyilvános könyvtárak megnyitása
A Kormány 279/2020. (VI. 13.) Korm. 
rendelete szerint 2020. június 15. napjá-
tól a nyilvános könyvtár bárki számára 
látogatható. 

Téglás, 2020. június 15.

Szabó Csaba
polgármester
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Vonatkozó jogszabályok: 
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi  
LVII. törvény, 
- a vízügyi igazgatási szervezet víz-
gazdálkodási nyilvántartásáról szóló 
23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet, 
- a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció tartalmáról 
szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet,
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
 Korm. rendelet, 
- a felszín alatti vízkészletekbe tör-
ténő beavatkozás és a vízkútfú-
rás szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 29. § (7) bekezdése sze-
rint, mentesül a vízgazdálkodási bír-
ság megfizetése alól az a fúrt, vagy 
ásott kutat létesítő, vagy üzemeltető 
személy, aki az engedély nélkül, vagy 
az engedélytől eltérő módon létesí-
tett, vagy üzemeltetett kútra vonatko-
zó fennmaradási engedélyezési eljá-
rást 2023. december 31-ig kérelmezi.
 
A kutak fennmaradásának utólagos 
engedélyezési hatásköre megoszlik:
a jegyző, valamint a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságok 
között. 
 
A jegyző hatáskörébe tartozik a 
fennmaradási engedély kiadása 
olyan kút esetében, amely a követ-
kező feltételeket együttesen teljesíti:
 
- rétegvízkészletet nem vesz igénybe, 
 nem érint, 
- legfeljebb 500 m3/év vízigénybe-
vétellel kizárólag talajvízkészlet, 

vagy parti szűrésű vízkészlet 
fel  használásával üzemel, 
- épülettel vagy annak építésére jogosí-
tó hatósági határozattal, egyszerű be-
jelentéssel rendelkező ingatlanon van,
 magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény vagy a háztartási 
igények kielégítését szolgálja, 
- nem gazdasági célú vízigény: ameny-
nyiben a vízkivétel célja kizárólag a 
saját (azaz nem vállalkozási célú) szük-
ségletek kielégítése, akkor tekinthető 
a vízigény nem gazdasági célúnak.  
 
Minden más esetben a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság fenn-
maradási engedélye szükséges az 
engedély nélkül létesített vízkivételt 
biztosító kutak fennmaradására.
 
Az engedély nélkül létesült kutakra 
vízjogi fennmaradási engedély adha-
tó, amennyiben a kitermelt víz hasz-
nálata során keletkező szennyvíznek 
a környezetet nem veszélyeztető mó-
don való elhelyezése biztosított, vala-
mint a kút nem veszélyezteti a vízkész-
letek védelméhez fűződő érdekeket.
 
Az ingatlan tulajdonosának a kút 
fennmaradási engedélyét akkor is 
meg kell kérnie, ha: 
- a kutat nem használja (amíg a kút 
engedély alapján, nem kerül 
szakszerűen eltömedékelésre addig 
a fennmaradási engedélyezési 
eljárást le kell folytatni), 
- a korábbi tulajdonostól megvásárolt 
ingatlanon található kút már a bir-
tokbavételt megelőzően is az ingat-
lanon volt és engedély nélkül létesült.
A kút fennmaradási engedélyezésével 
kapcsolatos eljárás a vízgazdálkodás-

ról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2)  
bekezdés b) pontja alapján 
illetékmentes. Kút megszüntetése 
(eltömedékelése) is engedélyhez 
kötött, arra megszüntetési engedély 
alapján kerülhet sor. 

Fúrt kút esetén a fennmaradási 
engedély iránti kérelem kitöltése 
és benyújtása, kút kivitelezésére jo-
gosultsággal rendelkező személy 
közreműködését igényli. 

A kút fennmaradásának engedé-
lyezéséhez benyújtandó kérelem és 
adatlap letölthető a www.teglas.hu/ 
Polgármesteri Hivatal/Ügyintézési 
adattár és segédletek/Kérelem 
talajvíz kút üzemeltetési/fennmaradási 
engedélyezéséhez menüpont alatt, 
vagy igényelhető a Téglási 
Polgár  mesteri Hivatalban.  

A kitöltött kérelem, mellékletei-
vel együtt a Téglási Polgármesteri  
Hivatalhoz eljuttatható személyesen 
(a hivatal udvar felőli bejáratánál 
elhelyezett gyűjtődobozba történő 
elhelyezéssel), postai úton, elekt-
ronikus úton, vagy e-mail formájá-
ban a bejelentes@teglas.hu címre.

Téglás, 2020. június 9.

Szilágyi József László
    jegyző 

Tájékoztatás a fúrt ás ásott talajvíz kutak fennmaradási engedélyezéséről

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Tisztelt Lakosság!

Magyarország Alaptörvénye XX. 
cikkének (1) bekezdése szerint: 
„Mindenkinek joga van a testi és lelki 
egészséghez.” 
 
Az egészséghez való alapjog érvé-
nyesülése érdekében, a május közepe 
és október vége közötti időszakban 
a belterületi és külterületi ingatlanok 

használóinak (tulajdonos, haszonél-
vezeti jog jogosultja, bérlő, haszonbé-
rlő) fontos feladata az allergén pollent 
termelő parlagfű elszaporodásának 
és virágzásának megakadályozása.

A parlagfű pollenje az arra érzé-
keny embereknél - akiknek a szá-
ma sajnos egyre emelkedik - súlyos 
allergiás megbetegedést válthat 
ki, ezért a növény irtása, a föld-
területek fertőzöttségének visz-
szaszorítása törvényi kötelezettség.
Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése szerint a 
földhasználó köteles az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű ellen gyomlálással, ka-

szálással és kapálással vagy vegy-
szeres gyomirtással kell védekezni. 
A parlagfű elleni védekezés a föld-
használó kötelezettsége.  

A kötelezettség teljesítésének ellenőr-
zése helyszíni ellenőrzés alapján tör-
ténik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból 
vagy bejelentés alapján, belterüle-
ten a Téglási Polgármesteri Hivatal 
Jegyzője (a továbbiakban: jegyző), 
külterületen a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormány hivatal Földhivatali Főosz-
tály Földmérési és Földügyi Osztálya  
(a továbbiakban: megyei  
kormány  hivatal) végzi.  
A helyszíni ellenőrzésről a földhasz-
nálót előzetesen nem kell értesíteni. 

Azzal szemben, aki elmulasztja 
a parlagfű elleni védekezést, nö-
vényvédelmi bírság kiszabására 
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Kedves Testvéreim  
a Jézus Krisztusban!

Nagy ünnepeink elmúltával azok a 
hetek, hónapok következnek, amikor 
nincsenek különösebb ünnepnapok. 
Gyermekeink, unokaink befejezték a 
tanévet, ballagások, érettségi, vizs-
gaidőszak is volt, kicsit másként, mint 
máskor.
Sajnos a mostani időszakra ez a jel-
lemző: kicsit másképp, mint eddig, 
mint máskor. Ez lesz a jellemző nya-
runkra is. Vakáció, szabadság, éle-
tünk – másképp egy kicsit. 
Ezzel kapcsolatban két biblia ige jut 
eszemben: Az Ószövetségben Ezé-
kiel írja: „Hagyjatok fel vétkeitekkel, 
amelyeket elkövettetek, és újuljatok 
meg szívetekben és lelketekben” ( Ez 
18,31.)  
Pál apostol pedig ezt írja: „Vessétek 
le a régi élet szerint való ó embert… 
újuljatok meg lelketekben és elmé-
tekben, öltsétek fel az új embert, aki 
Isten tetszése szerint valóságos igaz-
ságban és szentségben teremte-
tett...” (Efézusiakhoz írt levél  4,2224.)   
Benne élünk ebben a világban, és 
ezért azok a viharok sem kerülnek el, 
amelyek érik ezt a világot. S ezekben 
a napokban a vihar, mint időjárási 

esemény és a járvány „vihara” is ér-
telmezhető.      
A legfontosabb kérdés, hogy mennyi-
re tudjuk meglátni Isten gondviselő 
szeretetét és mennyire tudunk, aka-
runk e szeretet által megújulni. 
Legyünk ezekben a napokban na-
gyon hálásak Istennek, hogy a 10 
évvel ezelőtt nagy vihar nyomai már 
nem látszanak városunkban. Istennek 
hála megújult református templo-
munk, megújultak a megrongálódott 
épületek, sok új is épülhetett. A vihar 
után telepített fák ha nem is pótolják 
a hiányzókat, de már szépen növe-
kednek… S még sorolhatnánk a jó 
dolgokat.
Azt is meg kellene látni, s azért is há-
lát kellene adnunk Istennek, hogy 
az elmúlt hetekben és hónapokban 
megőrzött minket. Igaz, hogy azt 
halljuk a híradásokban, hogy teljesen 
nem lélegezhetünk fel, mert fenyeget 
„a második hullám”, de sok más or-
szághoz képest arányaiban keveseb-
ben betegedtek és haltak meg. 

Használjuk mindannyian a követke-
ző nyári időszakot arra, hogy tud-
junk hálát adni Istennek megőrző 
kegyelméért, imádkozzunk azokért, 
akik szenvedések között élnek, vagy 

épp a szenvedőkért munkálkodnak, 
s főként azért, hogy a mi teremtő Is-
tenünk tetszésére tudjunk élni. Mert 
ez egyben azt is jelenti, hogy javára 
tudunk lenni azoknak, akiket nekünk 
adott a kegyelem Istene.

Szeretettel tájékoztatom a kedves 
Testvéreket, hogy a Református Lelké-
szi Hivatalban a hivatali órák a követ-
kezőképpen alakulnak:

Hétfőn és kedden 1014 óra
Szerdán és csütörtökön 12-16 óra
Pénteken 810 óra között várjuk a 
Testvéreket.
Ezekben az időpontokban biztosan 
lesz valaki a Hivatalban. Más idő-
pontban is szívesen állunk rendelke-
zésre főként akkor, ha előre jelzik a 
30-680-80-94-es telefonon.

Molnár Csilla 
református lelkész

Téglási  KRÓNIKA   
kerül sor, melynek összege - a szeny-
nyezett terület nagysága alapján - 
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. 

A parlagfű elleni védekezés el-
mulasztása esetén - a növényvé-
delmi bírság kiszabásán túl - kö-
zérdekű védekezés (a parlagfűvel 
fertőzött ingatlanon a parlagfű 
irtása) elrendelésére is sor kerül.
Ebben az estben - a bírságon fel-
ül – a közérdekű védekezés költsége 
is a földhasználót terheli, amely a 
bírsággal együtt köztartozásnak mi-
nősül és adók módjára behajtható.
Kérjük a belterületi és külterületi ingat-

lanok használóit, hogy parlagfű irtási 
kötelezettségüknek - településünk la-
kossága egészségének védelme ér-
dekében  a parlagfű vegetációs ideje 
alatt folyamatosan tegyenek eleget!

A parlagfűvel fertőzött: 
- belterületi ingatlanokat (utca és 
házszám megjelölésével) a jegy-
ző felé az 52/384312 telefonszá-
mon, valamint a hatosagiiroda-
vezeto@teglas.hu e-mail címen,
- külterületi ingatlanokat (helyraj-
zi szám megjelölésével) a megyei 
kormányhivatal felé az 52/505-
833 telefonszámon, valamint 

a foldmeresfoldugy.debrecen@
hajdu.gov.hu e-mail címen
lehet bejelenteni. 
Az ingatlanok beazonosításához a 
Téglási Polgármesteri Hivatalban  
kérés esetén segítséget nyújtunk. 
 

Téglás, 2020. május 28.

Szilágyi József László
   jegyző

MOLNÁR CSILLA REFORMÁTUS LELKÉSZ GONDOLATAI

A lábmosásnak az ókorban külön 
kialakult szertartása volt, hiszen 
gyalog jártak az emberek, legin-
kább porban, vagy sárban, és nem 
egyszerűen a szomszédba ugrottak 
át, hanem kilométereket, mérföl-
deket tettek meg sokszor mezítláb. 
Az egyik legfontosabb tisztálko-
dási eljárás volt a lábmosás, nagy 
szükség volt az alapos mosás mel-
lett az ápolására is, nem véletlenül 
tisztelték meg a vendéget értékes 
olajokkal lábmosás után. Egyrészt a 
szíves vendégfogadás egyik jele is 
volt abban a korban, másrészt elen-

gedhetetlen egészségügyi óvintéz-
kedés: hisz a bőrünk a szervezetünk 
első védelmi vonala, a baktériu-
mok, gombák, a jó ápolás mellett 
nehezebben juthattak be a bőrön 
keresztül. 
A mai ember már autóval, kerék-
párral, vagy gyalogosan közlekedik. 
Képzeljük el pl. a cipő talpát! Amer-
re járunk mindenfelől rátapad vala-
mennyi annak a helynek a porából, 
piszkából. Szerintem nem ártana a 
cipőink talpára jobban odafigyelni, 
hisz a legtöbb vírus lehet, hogy ott 
található. Persze ez igaz a kerékpár 

vagy a motor, autó kerékgumijára 
is. A különbség, hogy azt nem visz-
szük mindenhova magunkkal, főleg 
nem a házakba, lakásokba. 
Véleményem szerint a cipő tisztán 
tartása, folyamatos odafigyelés, na-
gyon is indokolt.

Téglás, 2020. május 20.

                             
Oláhné Gajdán Piroska

Láb és cipő tisztán tartása
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TÁBOR NAPTÁR 2020
IDŐPONT TÁBOR MEGNEVEZÉSE MEGJEGYZÉS

1 június 15től június 26ig ISKOLA  kötelező felügyelet az azt igénylő tanulók részére

2 június 29től július 3ig Sportegyesület  EFOP1.5.3  Sporttábor 1216 év max. 30 fő ingyenes

3 július 6-tól július 10-ig Sportegyesület  EFOP1.5.3  Sporttábor 711 év max. 30 fő ingyenes

4 július 6-tól július 10-ig Családsegítő  Nyári játszóház 69 év max. 10 fő ingyenes

5 július 13-tól július 16-ig Téglás horgásztó - Horgásztábor gyerekek részére

6 július 13-tól július 17-ig Óvoda  HAJDUSÁGI tábor 410 év max 20 fő az ott dolgozók gyermekei 
részére

7 július 13-tól július 17-ig Családsegítő  Nyári játszóház 1012 év max 10 fő ingyenes

8 július 20-tól július 24-ig Óvoda  HAJDUSAGI tábor 410 év max 20 fő az ott dolgozók gyermekei 
részére

9 július 20-tól július 24-ig Családsegítő  Iskolai felzárkóztató tábor 1-4. osztályos gyerekek 2 csoport

10 július 20-tól július 24-ig Iskola  Erzsébet tábor 2. és 4. osztályos gyerekek max. 20 fő 2 csoport 
500Ft/hét

11 július 20-tól július 24-ig Iskola  Néptánc tábor 38. osztályos néptáncos gyerekek max 20 fő

12 július 27től július 31ig Családsegítő  Iskolai felzárkóztató tábor 1-4. osztályos gyerekek 2 csoport

13 július 27től július 31ig Iskola  Erzsébet tábor 5. és 6. osztályos gyerekek max. 20 fő 2 csoport 
500Ft/hét

14 augusztus 3-tól augusztus 7-ig Könyvtári tábor Kézműves mesefoglalkozás  714 év, max 15 fő, 
2000 Ft/fő

15 augusztus 3-tól augusztus 7-ig Családsegítő  Iskolai felzárkóztató tábor 1-4. osztályos gyerekek 2 csoport

16 augusztus 3-tól augusztus 7-ig Iskola  Erzsébet tábor 3. osztályos gyerekek max. 17 fő 2 csoport 500Ft/
hét

17 augusztus 10től augusztus 14ig Könyvtári tábor Kézműves mesefoglalkozás  714 év, max 15 fő, 
2000 Ft/fő

18 augusztus 10től augusztus 14ig Családsegítő  Iskolai felzárkóztató tábor 1-4. osztályos gyerekek 2 csoport

19 augusztus 10től augusztus 14ig Iskola  Erzsébet tábor 4. osztályos gyerekek max. 10 fő 500Ft/hét

A TÁBOROK RÉSZLETEIRŐL A SZERVEZŐKNÉL ÉRDEKLŐDHETNEK.

Téglás belterületén a Dózsa György utca – Stadion utca – 
és a Társasházak közötti szakaszon (Görögkatolikus temp-
lom környezete) folytatódik a járda felújítása kiselemes 
térkő burkolattal.  

A Malom utca 1. szám alatti régi általános iskola kerítése 
felszámolásra került, e helyen az út mellett zúzott kővel te-
rített parkoló helyeket építettünk ki, a lakó pihenő övezeti 
parkolások és városi rendezvények parkolási helyzetének 
megkönnyítésére. További célunk itt egy helyi játszótér ki-
alakítása. 
Elkészült a város temetőben a Dégenfeld grófi sírhely  
virágosítása. 

Vass Irén 
településfejlesztési-  

és üzemeltetési irodavezető

Téglási  KRÓNIKA   

Ebben az évben is szervez SPORT táborokat, a Téglás 
Városi Sport egyesület.

Hétfőtőlpéntekig, napközis rendszerben bonyolítjuk 
programjainkat. Labdarúgás sportágban Szabó Imre 
szervezésében 2020.06.29. és 2020.07.10 között a  
Téglás Városi Sporttelep ad otthont a több korosztályt 
is foglalkoztató gyermek rendezvénynek. Igaz, hogy 
a strandlátogatást a kialakult helyzet miatt törölték az 
események közül, ám így is szórakoztató és tartalmas hét 
vár mindenkire, aki részt vesz a táboros alkalmakon.
A kézilabda tábort Boros Ferenc és Sallainé Nagy  
Zsuzsanna szervezik. Itt pontos időpont még nincs kitűz-
ve, de hamarosan az is döntésre kerül.A helyszín itt is a 
Városi Sporttelep lesz. 

Foci és Kézilabda tábor 2020 VÁROSFEJLESZTÉSI HÍREK
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Téglási  KRÓNIKA   
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2020. június 5-én az Újlaki István em-
léktáblájánál koszorúztak Tégláson 
az általános iskola, az óvoda és a vá-

ros vezetése. Megemlékeztek az egy-
kori téglási pedagógusról, aki 1960-ig 
élt a táblával megjelölt házban. Egy-
kori tanítványai ma is szeretettel emlé-
keznek „Újlaki tanár bácsira”, akinek 
pedagógiai életműve ma is mara-
dandó értéket képvisel a városban. 

Ezt követően Téglás Város Önkormány-
zata által alapított Pedagógiai díj át-
adására került sor, az idén Dudásné 
Vass Zsuzsanna óvodapedagógusé 
és Puskás Éva tanítóé lett az elismerés.

A délután szabadtéri koncerttel zárult, 
a nemrég átadott református temp-
lom előtti téren a II. Rákóczi Ferenc 
MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola zenetanárainak tanít-
ványai zenéltek. Előadásuk feledhe-
tetlen élmény volt a hallgatóságnak.

Téglási  KRÓNIKA   

Az év eleje mindig a termesztési ter-
vek részleteinek kidolgozásával telik. 
Míg a versenyszférában a várható 
piaci igényeket próbálják felmérni, 
megbecsülni, nálunk a városi kerté-
szetben gyakorlatilag adott a városi 
konyha zöldségigénye, mi ezt próbál-
juk a lehető leghosszabb időszakban 
saját termesztésű zöldséggel ellátni.

Elsősorban igyekszünk a lehető leg-
korábban megkezdeni a termesz-
tést, amit a fűtetlen fóliasátorok le-
hetőségei megengednek. (Jelenleg 
nincs olyan olcsó fűtési lehetőségünk, 
amellyel versenyképes áron megva-
lósíthatnánk az egész éves termesz-
tést.) Ettől függetlenül idén január 20
án kerültek a nevelőtálcába az első 
paprika és káposztamagok, melyeket 
kelesztési fázisban fűtött lakásban  

helyeztünk el. Ezek 4 hét elteltével ke-
rültek a fóliasátorba, mely önmagá-
ban még hideg lett volna nekik, de a 
sátor közepén, plusz takarással, ener-
giaernyő alatt fejlődhettek tovább 
a növények. Szintén február végén 
kerültek vetésre/ültetésre a hidegtű-
rőbb újhagyma és retek, valamint a 
következő palántanevelési sorozat is 
ekkor vette kezdetét. Már csak vár-
nunk kellett volna a szokásos tavaszi 
melegedést. A szokatlanul meleg tél 
azonban „megbosszulta magát”, a 
melegedés sokáig váratott magára, 
erősen ingadozó hőmérséklet mellett 
az átlagosnál jóval hidegebb volt a 
március, a szabadföldi vetéseket, ül-
tetéseket mintegy két hét késéssel le-
hetett csak megvalósítani. A március 
végi átmeneti melegedés már biza-
kodásra adott okot, megindult a ve-
getáció, a korai gyümölcsök virágozni 
kezdtek, majd jöttek a komoly éjszakai 
fagyok. Ráadásul 2020 áprilisa, 2007 
és 1946 után a három legszárazabb 
április egyike lett az 1901től kezdődő 
megfigyelések sorában. Már március 
közepétől április végéig nem érke-
zett jelentős mennyiségű csapadék, 
így az áprilisi havi csapadékösszeg is 
messze elmaradt a szokásostól. A tar-
tósan csapadékmentes, komoly ta-
vaszi fagyokkal járó, olykor viharosan 
szeles időjárás jelentős próbatétel elé 
állította a termesztőket országszer-
te. Még mínusz 5 fokos hideg is volt, 
amit fátyolfóliás takarással és fagy-
védelmi célú öntözéssel igyekeztünk 
kivédeni (még a fóliasátor sem nyúj-
tott volna ekkor kellő biztonságot).

A szeszélyes áprilisi időjárásnak „kö-
szönhetően” a szezon csak később 
indul a szokottól, sok helyen újra kel-

lett kezdeni az ültetést. Májusra sokan 
úgy gondoltuk, túl vagyunk a fagyo-
kon, nagy gond már nem lehet. Erre 
jött május 13-i mínusz 2-3 fokos fagy, 
amely jelentős hajtásvesztéssel járt 
elsősorban a burgonyánál illetve a 
szőlőskertekben is. A fátyolfóliával  
takart zöldségeink ezt viszonylag jól 
átvészelték. A növények megfelelő 
táplálásával, a kártevők és elsősor-
ban a gombabetegségek elleni vé-
dekezéssel sikerült jó kondícióban tar-
tani a növényeket. Nem vagyunk túl 
babonásak, de jött az újabb tizenhar-
madika, a júniusi. Felhőszakadás és 
erős, közepes jégverés. Jöhet az újabb 
növényvédelem, kondicionálás… 
Lehet, hogy ez a próbatételek éve lesz? 

Munkánk azonban nem eredmény 
nélküli. Ha időrendi sorrendben át-
tekintjük, több ezres darabszámban  
került betakarításra retek és újhagy-
ma, némi jégsaláta március végétől, 
április közepétől több mázsányi kara-
lábé, kelkáposzta és fejes káposzta. 
Május közepétől szedjük a kígyó és 
fürtös uborkákat, most pedig szabad 
földről újabb adag karalábé, vala-
mint kapor és zöldborsó kerül a kony-
hára. Jövő héttől szedhetők a sátorból 
az első paprikák és paradicsomok is. 
Többször felmerült idén a kérdés: 
-Megéri ezzel ennyit dolgozni? 
Ha az elszállításra váró tele ládákon 
végig nézünk, adódik a válasz: Igen!

Szegedi  Attila 
kertészeti szaktanácsadó

PEDAGÓGUSNAP TÉGLÁSON

MEZŐGAZDASÁGI ROVAT 
2020 a kihívások éve a szántóföldi zöldségtermesztésben
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2010. június 14. A nap, amelyet sok 
téglási ember nemigen tud feledni. 
Pontosan tíz éve pusztított városunk-
ban az emberemlékezet óta nem 
látott vihar, mely a földdel tette 
egyenlővé a fenyvest, az évszázados 
Angolkertet, minden ötödik lakóházat 
komolyan megrongált, nem egyet 
lakhatatlanná téve. 
Az egykori mérések szerint bőven 120 
km/h feletti sebességű kifutószéllel ér-
kező zivatarcella vitt mindent, ami az 

útjába került: kerítést, kerti bútorokat, 
még a Református Templom és a Fé-
nyes utcai sportcsarnok tetejét is. Ne-
héz lenne mindent felsorolni, de talán 
legnagyobb kárt a fáink szenvedték, 
melyek aztán magukkal ragadták a 
villamos vezetékeket is, így több na-
pig is szünetelt az áramszolgáltatás.  

Sokunknak hiányoznak a fák, me-
lyeket próbáltunk pótolni az elmúlt 
években, az utóbbi időben a szé-
naréti csereerdősítéssel, a parképíté-
sekkel utcai faültetésekkel talán még  

nagyobb lendületet véve. 
Talán csak véletlen az időpont, hogy 
hajszálra tíz évvel a vihar után, 2020. 
06. 15től lehet benyújtani pályázatot 
az agrárminisztérium által meghirde-
tett Településfásítási Programra, mely-
ben a 10.000 fő alatti települések 
pályázhatnak összesen 12.000, belte-
rületen elültethető, nagyobb, ún. kon-
téneres fára. 
Természetesen Téglás is megragad-
ja ezt a lehetőséget, a pályázatunk 
elkészült és várhatóan idén ősszel, a 
nyertes pályázattal érkező példányok 
is gyarapítják az ültetésre kerülő fa-
csemeték nem csekély számát.

Szegedi Attila 
képviselő

Téglási  KRÓNIKA   

10 ÉVE VOLT A VIHAR

 

Tesszük a dolgunkat csendesen és  
alázattal, ahogyan eddig is.

A járvány kezdetén felkészültünk arra, 
hogy az intézményünk által biztosított 
segítségnyújtásra nagyobb szükség 
lesz, mint eddig bármikor.
A jelenlegi járványhelyzetben az 
idősek a legsérülékenyebbek  
fizikai és lelki értelemben is. Munka-
társaimmal felkészültünk arra, hogy 
a legszélesebb körű szakmai mód-
szerekkel, tudásunkkal mindent meg-
tegyünk annak érdekében, hogy 
az eddig még soha nem tapasztalt 
élethelyzetben segítséget nyújtsunk a 
hozzánk forduló személyeknek.
A veszélyhelyzet kialakulása előtt a 
fenntartóval egyeztetve a gondozó-
nők részére beszereztük a szükséges 
fertőtlenítőszereket és védőruháza-
tot, amelyeket az ellátottak védelme  
érdekében azonnal használni kezd-
tünk.A kihirdetett veszélyhelyzetre ki-
adott kormányrendeleteknek megfe-
lelően működtetjük intézményünket.

 
Házi segítségnyújtásban ellátunk  
79 főt. Az önkormányzat által delegált 
feladatként segítséget nyújtunk to-
vábbá azon 70 éven felüli családok-
nak, személyeknek, akik így vállalni 
tudják, hogy nem hagyják el ottho-
naikat. Városunkban 28 fő élt ezzel a 
lehetőséggel.
Az idősek nappali ellátása szünetel, 
a 27 taggal rendszeres telefonos kap-
csolatban állunk, és szükség esetén 
azonnali segítséget nyújtunk életvite-
lükhöz.
Jelentősen megnövekedett az étkez-
tetést igénylők száma, jelenleg 159 
fővel van megállapodásunk. Az ön-
kormányzat a veszélyhelyzet időtarta-
ma alatt ingyenesen biztosítja az étel 
házhoz szállítását egyszer használatos 
műanyag edényekben. Ezen szolgál-
tatások többletköltségét a fenntartó 
vállalta magára. Közfoglalkoztatott 
dolgozók segítik munkánkat, és az 
ebéd kiszállításában az önkormány-
zat gépkocsivezetői is közreműköd-
nek.

Örömmel támogattunk és szívesen 
várjuk ezek után is a lakossági kezde-
ményezéseket.
Koordináltuk a 80 éven felüliek szá-
mára felajánlott méz eljuttatását.  
Az önkéntesek által megvarrt száj-
maszkokat folyamatosan osztjuk.

Az idősek gyakran mondják, hogy 
„ilyet még nem éltünk”, és ez valóban 
így is van.
Mi, szociális munkások igyekszünk sok-
oldalúan reagálni a felmerülő kihívá-
sokra. Jelen helyzetben pedig meglé-
vő szakmai tudásunkat, empátiánkat, 
odaforduló szeretetünket még inkább 
használva segítjük, támogatjuk a hoz-
zánk fordulókat.
Örömünkre szolgál, hogy az ellátot-
taink körében eddig megbetegedés 
nem történt. Kérem, továbbiakban is 
türelemmel és a megfelelő óvintéz-
kedéseket betartva gondoskodjunk 
időseinkről!

Munkatársaimnak megköszönöm az 
odaadó, áldozatos és fegyelemmel 
végzett munkát. Köszönöm, hogy tel-
jes személyiségükkel azon dolgoznak, 
hogy megelőzzék a bezártság miatt 
kialakuló mentális megbetegedések 
kockázatát.
A jelszó továbbra is: a nevetés a leg-
jobb orvosság!!!

Chebliné Kocsis Erzsébet
intézményvezető

HHMT Szociális Gondozási Központ 

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
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SZÉPÜL A TÉGLÁSI BÖLCSŐDE
Tisztítószerekkel segített a téglási civil szervezet.

A veszélyhelyzetben, május végén került sor a Nyugat-
tól Keletre Egyesület által adományozott tisztítószercso-
mag-osztásra, azon háztartásokban, ahol 70. életévüket 
betöltött téglási lakosok élnek. 
A kiszállítást Téglás Város Önkormányzata, Szociális Gon-
dozási Központ, Polgárőr Szervezet, Családsegítő és  
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai végezték. 
A segítségnyújtás az EFOP1.3.5.16201600526 azonosí-
tószámú „Kisközösségek építése és társadalmi aktivitásuk 
erősítése Tégláson” című projekt keretében valósult meg.

TISZTÍTÓSZERCSOMAG OSZTÁS

105 éve segíti szervezett védő-
női hálózat a magyar családokat.  
Tégláson több, mint 50 éve mű-
ködik védőnői szolgálat, előtte 
bábaasszonyok látták el az új-
szülöttekkel és a kicsi gyermek-
kel járó „védőnői”  feladatokat.
A közelmúltban deklarálódott a fo-

lyamatos párbeszéd eredményeként 
létrejött örvendetes védőnői hely-
zet: 2019 július hónaptól egészség-
ügyi szakdolgozónak minősülnek.  
A hivatalos társadalmi megbecsült-
ség alapjai a személyes segítségnyúj-
tásban, a családok támogatásában 
régóta jelen van, hiszen a védőnők 
a várandósság kezdetétől jelen van-
nak a kismama életében, ezért kü-
lönleges bizalmi kapocs alakul ki 
köztük hosszú évekre, évtizedekre.

Ezt a szoros kapcsolatot ismerték 
el a 2015-ös centenáriumi évben 
azzal, hogy a védőnői szolgálat 
hungarikum lett.

Tégláson jelenleg hárman látják el a 
városi védőnői szolgálatot, Sigér Dóra, 
Kalenyák Tünde Katalin és Somné  

Varga Viktória. Horváthné Schleisz 
Anikó védőnő pedig a harmadik 
gyerekével élvezi otthon az anyai 
örömöket. Fáradhatatlanul róják a 
családokhoz vezető utat, segítik a vá-
randós és gyermekágyas édesanyá-
kat, és 6 éves korig minden gyermek 
egyéni fejlődését részletesen nyomon 
követik és ezzel együtt az iskolavé-
dőnői feladatokat is ellátják. Részt 
vállalnak a nővédelemben és a csa-
ládgondozásban, ma már az egész-
ségügyi alapellátás elképzelhetetlen 
nélkülük. A védőnők folyamatosan 
kapcsolatot tartanak a szakellátással 
is, a gyermekjóléti és családsegítő 
intézményekkel, és a közoktatással. 
Mindezt azért, hogy a gyerekek, 
családok egészségének megőrzé-
se, az egészségnevelés a minden-
napjaink természetes része legyen.

KÖSZÖNET A VÉDŐNŐKNEK

A múlt héten elkezdődött a 
Téglási Bölcsőde kiskertjének 
felújítása, meg szépülése.  
Felszedésre került a fa mulcs 
és a fólia, melynek helyére 
geotex talajtakaró fólia és 
kulé kavics kerül.
Reményeink szerint hamaro-
san, a kertépítő elemekkel 
együtt, teljesen új, a bölcsis 
gyerekek számára is kedves,  
élvezetes előkertünk lesz.

Sőrésné Oláh Ágnes
intézményvezető

A HHMIT Szociális Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások
„Ha akarod, suttoghatsz,

Nekem az is elég, hogy halljam,
És én majd ott leszek,

és segítek, ha baj van.” 
(Tankcsapda)

A járványügyi veszélyhelyzet várható 
csökkenését követően a HHMIT Szoci-
ális Gondozási Központ által nyújtott 
szolgáltatásainkkal továbbra is állunk 
a városunkban élők rendelkezésére.
Reményeink szerint hamarosan meg-
nyílhatnak az Idősek nappali ellátását 
biztosító klubok, így végre nálunk is 
újra kacagással énekléssel telhetnek 
meg az épület falai.
Az étkeztetést továbbra is a városi 
konyháról biztosítjuk, indokolt esetben 
kiszállítással.
A házi segítség nyújtás szolgáltatása 
is folyamatos és stabil volt a veszély-
helyzet időtartama alatt.
A fenntartó által biztosított védőesz-

közök használatával és a járványügyi 
szabályok betartásával sikerült meg-
óvni ellátottaink egészségét.
Tájékoztatom az időskorú lakosságot 
és hozzátartozóikat, hogy a további-
akban is lehetőségük van a szolgálta-
tás igénybevételére.
Milyen segítséget kínálunk?
•takarítás a lakás életvitel szerűen 
  használt helyiségeiben
•mosás, vasalás
•bevásárlás
•segítségnyújtás az étkeztetéssel  
  kapcsolatosan, mosogatás
•kapcsolattartás a háziorvossal 
  gyógyszerek kiíratása, kiváltása, 
  adagolása, gyógyszer szedés  
  ellenőrzése
•vérnyomás és vércukor mérés
•télen hó eltakarítás, síkosság  
  mentesítés a lakás bejárata előtt
•kísérés
•mosdatás, fürdetés, öltöztetés,  

  ágyazás, ágynemű csere
•incontinens beteg ellátása,  
  testfelület tisztítása, kezelése
•haj, arcszőrzet, köröm, bőr ápolása
•száj, fog, protézis ápolása
•mozgatás ágyban, decubitus  
  megelőzés, felületi sebkezelés,  
  stomazsák cseréje
•információ nyújtás, tanácsadás,  
  ügyintézés

A segítséget igénybe vehetik naponta 
vagy meghatározott időpontokban.
A szolgáltatásért fizetendő intézményi 
térítési díj: 150.- Ft/óra

Kérem forduljanak hozzánk  
bizalommal!

Chebliné Kocsis Erzsébet                                                                                      
intézményvezető
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Szabó Mónikát Tégláson szinte min-
denki ismeri, hiszen 30 éve dolgozik a 
városi óvodában, és 17 éve óvoda-
vezető. De akár azt is mondhatnám, 
hogy az óvodapedagógusok széle-
sebb körben ismerik a nevét, a mun-
káját, ami mára egybeforrt a Bárczay 
Anna Városi Óvoda nevével. 
Ez idő alatt megújult, és lényegesen 
nagyobb lett az óvoda, sőt lett „neve”, 
elkészült az óvoda történetét feldolgo-
zó és bemutató könyv. Ugyanakkor 
nagy változáson ment át az udvar, 
és ami a legfontosabb az intézmény 
pedagógiai koncepciója országosan 
elismert magas szintű eredményeket 
hordoz már sok éve. Csupán egyet 
említve ezek közül: nagyon kivételes, 
hogy egymást követően kétszer is az 
Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím-
re benyújtott pályázattal nyert.

Hol kezdődik az óvoda iráni elkötele-
ződés története Szabó Mónika életé-
ben? Egy meghatározó óvodai emlék 
vagy más személyes motiváció miatt 
indultál el ezen a pályán? 

A kezdetekhez mindenképp hozzátar-
tozik, hogy két nagynéném is óvoda-
vezető volt, és mint egykori minta 
előttem állt. Valójában nincs sok ovis 
emlékem, illetve ami van, annak egy 
része ma is velem él, hiszen a legrégibb 
barátnőm, akivel ma is nagyon jó ba-
rátságban vagyunk: „ovis barátnő”. Az 
óvóképzőből már itt voltam nyári gya-
korlaton, és ez teljesen természetes volt 
az életemben. A szakközépiskolában 
szívtam magamba a szakmát, renge-
teget voltunk gyakorlaton, egymás 
foglalkozásait levezettük, minden itt 
vésődött belénk. Sok minden megvál-
tozott azóta a pedagógiában, de az 
alapok nem: a gyerek: gyerek maradt, 
a játék pedig ma is játék csak más-
ként értelmezzük. A középiskola után 
18 évesen természetes volt, hogy ide 
jövök dolgozni, és azonnal kaptam is 
csoportot. Gyakorlatilag 11 év korkü-
lönbséggel voltam a gyerekek óvó-
nénije, ez hihetetlen nagy felelősség. 
Nem volt még internet, mobiltelefon, 
wifi – nem nagyon tudtam honnan tá-
jékozódni, egymásnak kellett segíteni. 
A kezdeti nehézségeken Gudász  
Tünde segített át, naponta többször 
mentem át hozzá a csoportszobába, 
hogy tanácsot kérjek. A váltótársam 
ugyanis képesítés nélkül dolgozott,  
fiatal pályakezdőként a csoportban 
én voltam az egyetlen szakember. 

Milyen volt akkor az óvodában a pe-
dagógiai szemlélet?

Viszonylag konzervatív pedagógiai 
nézetek közé kerültem be, pedig én 

már akkor új pedagógiát tanultam, és 
hoztam haza. Meg kellett tanulnom az 
adott keretek között kezelni az intéz-
mény és a saját pedagógiai álláspon-
tomnak a viszonyát. Több csoportban 
is voltam óvónő, ahol hiány volt, vagy 
kellett ember. 2003-ban pályáztam 
meg az óvodavezetői állást, és a vá-
ros képviselőtestületének több mint a 
fele látta bennem a lehetőséget. 

Fotó: magánarchívum

Mondj nekem egy-két olyan nagy 
tervet, amire különösen büszke vagy, 
hogy megvalósult.

Az egyik ezek közül: hogy minden óvó-
nő tehetségét felemeljem, amiben 
érzi, hogy tehetséges, abban tudjon 
kibontakozni, és amiben azt érzi, hogy 
fejlődnie kell, abban segítsük egymást. 
Nagyon fontos tartom az egymás  
közötti pedagógiai beszédet. Ez a 
szakmai fejlődés egyik fontos pillére. 
Ma már nyíltan felvállaljuk, hogy egy-
mástól tanulunk. Tudjuk egymásról, 
hogy kihez milyen kérdéssel mehetünk 
tanácsért. Ez hozott létre egy kiváló 
kollektívát. Így tud fejlődni egy intéz-
mény, és így tud tovább lépni a tele-
pülés. A másik: a dadusok munkájá-
nak az összeszervezése, koordinálása. 
Megmondani, megtanítani nekik, hol 
van a helyük az óvodai nevelésben. 

Milyen volt a városban lakók, vagy 
egyáltalán egy külsős szemével az 
óvodai élet? Hogyan tudtad kommu-
nikálni a változásokat? 

Nagyon nehéz volt abban az időben 
még elfogadtatni, hogy az óvónők 
udvari beszélgetése hozzátartozik az 
ovi életéhez, hogy mindennek meg-
van a maga helye és ideje. De na-
gyon szépen megértették a szülők,  
a fenntartó, és minden érintett, mi tör-
ténik az óvodában. Nem volt egyér-
telmű még akkor, ha a gyerekek nem 
egyszerre ülnek le tízóraizni, hanem 
hagyjuk őket játszani és engedjük 
egyéni tempójuknak megfelelően  
a fejlődésüket annak lesz eredmé-
nye. A közvéleményben akkor még 
nem volt elfogadott, hogy igenis fon-
tos, hogy a dajka néni bent legyen  
minél többet a csoportban, hogy 
tudja segíteni az óvónő munkáját. 
Fontos, hogy legyen minden csoport-
ban két végzett óvónő, mert a délelőtt 
és a délutáni tevékenységi idő nevelés 
szempontjából ugyanolyan fontos. 

Intézményt vezetni egészen más, mint 
egy csoportszobában óvónőként dol-
gozni. Hogyan találtad meg személye-
sen a helyed ebben a szerepben?

Bizony az íróasztal mellett a 10 cso-
portos óvodát vezetőnek nem  
feladata tudni az összes éneket, és 
mondókát. Ezt fel kell ismerni, és vál-
lalni. Egy óvodavezető nem lehet 
óvónői szerepben is. Meg kellett ta-
lálni, hogy vezetőként hogyan tudok 
az óvodapedagógiáért dolgozni, a 
szakmai munkáért tenni, és a saját  
szakmai fejlődésemben mit tudok 
csinálni.   
Az egyik fontos dolog volt számomra, 
hogy soha nem engedtem, hogy az 
óvoda más intézménnyel összecsa-
tolódjon, és én egy komplex intéz-
ménynek legyek a vezetője. Nem is 
vállaltam volna úgy el a vezetést, mert 
akkor a szakmai munka teljesen hát-
térbe szorult volna.

Az interjút készítette:  
Kerekes-Bíró Éva

Az interjú folytatása a Téglási Krónika 
következő számában lesz olvasható.

Téglási  KRÓNIKA   

17 ÉV A BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA VEZETŐJEKÉNT 
Beszélgetés Szabó Mónikával 1. rész
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Pala, cseréptető átfedése bármilyen anyaggal;  
külső homlokzat hőszigetelése, falfestése; bádogos 
munkák; kéményszervíz;  térkövezés.   
Garanciával! 
Érdeklődni a 06 70/4070440es és a 06 20/5760021es 
telefonszámon lehet. 

Dr. Ludmány Csilla ügyvéd

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

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfőtőlpéntekig 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 1/4092069 vagy 06 30/3121163as 
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   

KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI 
VÉDŐOLTÁSA ÚJRAINDUL A TÉGLÁSI ALOTÓMŰHELY!

Tisztelt Ebtartók! 

Értesítem Önöket, hogy a járványügyi helyzet miatt ösz-
szevezetéses eboltás jelenleg nem szervezhető. 
A kutyák veszettség elleni védőoltása tartási helyen, 
vagy a rendelés helyszínén /Téglás, Május 1.u. 54./   
telefonos egyeztetés alapján történik.

A 164/2008 (XII.20.) FVM RENDELET ÉRTELMÉBEN MINDEN  
3 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB EB OLTÁSA KÖTELEZŐ.
Az oltás ára féregtelenítéssel:      
- tartási helyen: 5500 ft 
- rendelési helyszínen: 5000 Ft      
  

Dr. Kecskés Lajos
               állatorvos
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