
  

2020. március     XXVIII. évfolyam  3. szám            Téglás Város Önkormányzatának lapja 

A Kormány – Magyarország Alaptörvénye szerinti jogkö-

rében eljárva –  az  élet- és vagyonbiztonságot veszé-

lyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgá-

rok egészségének és életének megóvása érdekében 

2020. március 11. napján Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A Kormány a veszélyhelyzet elhárításáért felelős kor-

mánytagként a miniszterelnököt jelölte ki. 

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatban a Kormány és 

tagjai által kiadott rendeletek alapján a lakosságot köz-

vetlenül az alábbiak érintik: 

 

Személyes okmányok érvényessége 

A magyar állampolgárok Magyarország területén hatá-

lyos, lejáró hivatalos okmányai a  veszélyhelyzet megszű-

nését követő 15 napig érvényesek. 

 

Szakorvosi javaslatok érvényessége, gyógyszer rendelés 

Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógysze-

rekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi 

javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet idő-

tartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését 

követően 90 napig. 

A  veszélyhelyzet időtartama alatt a  stabil állapotú kró-

nikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vé-

nyen történő rendelése és a betegek számára történő 

tanácsadás távkonzultáció során is történhet. 

 

Keresőképtelenség igazolása 

A  veszélyhelyzet időtartama alatt a  keresőképtelenség-

ről szóló, a  keresőképtelenség és keresőképesség orvosi 

elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 

25.) Korm. rendelet szerinti igazolásokat nem kell kéthe-

tenként kiállítani. 

 

Szűrővizsgálatok szünetelése 

A szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok 

elvégzése a  veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra 

kerül. 

 
Fogorvosi alapellátás korlátozása 

A fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás 

nyújtható.  

 

Bölcsődei, óvodai ellátás szünetelése 

A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az  óvo-

da elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat pol-

gármestere a bölcsődei és az  óvodai ellátást végző 

intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el.  

Téglás Város polgármestere elrendelte a bölcsőde, vala-

mint az óvoda esetében a rendkívüli szünetet, azzal, 

hogy a gyermeküket elhelyezni nem tudó gyerekek in-

tézményi elhelyezése ügyeleti formában biztosított le-

gyen. 

 

Köznevelési és szakképzési intézmények új munkarendje 

Az  iskolákban a  nevelés-oktatás tantermen kívüli, digi-

tális munkarendben kerül megszervezésre. 

 

A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

2020. március 18. napjától megkezdődött a tanulók táv-

oktatása, köszönhetően a pedagógusok szakmai erőfe-

szítéseinek, a szülők és a pedagógusok jó együttműkö-

désének, valamint annak, hogy az internettel nem ren-

delkező családoknak az EuroInternet Kft. térítésmente-

sen kiépítette azt. 

 

Tájékoztatás a koronavírus járványt érintő intézkedésekről 
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Bowling pálya 

Felsőoktatási intézmények látogatá-

sa 

A felsőoktatási intézmények hallga-

tók általi látogatása tilos. 

 

Vendéglátóhelyeken és üzletekben 

való tartózkodás korlátozása 

A vendéglátó üzletben 15.00 óra 

után 06.00 óráig az ott foglalkozta-

tottak kivételével tilos tartózkodni, 

kivéve az élelmiszer elvitelre történő 

megrendelésének és átvételének, 

valamint a vételár megfizetésének 

időtartamát 

Az élelmiszert, az illatszert, a  

drogériai terméket, a háztartási tisztí-

tószert, a vegyi árut és a  

higiéniai papírterméket árusító üzlet, 

továbbá a  gyógyszertár, a   

gyógyászati segédeszközt forgalma-

zó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás 

és a dohánybolt kivételével minden 

más üzletben 15.00 óra után 06.00 

óráig az ott foglalkoztatottak kivéte-

lével tartózkodni tilos. 
 

Rendezvények látogatásának tilal-

ma 

A rendszeres zenés, táncos rendez-

vények helyszínén, valamint az 

egyéb rendezvény helyszínén a  

résztvevők számától és a rendez-

vény helyszínétől függetlenül, továb-

bá gyűlés helyszínén tartózkodni 

tilos. 

A tilalom nem vonatkozik a vallási 

közösség szertartására, továbbá a  

polgári házasságkötésre és a  

temetésre.  

 

Közművelődési programok látogatá-

sának tilalma 

Az ott tartózkodók létszámától füg-

getlenül, az ott foglalkoztatottak 

kivételével tilos a látogatása az elő-

adó-művészet valamennyi ágának 

fellépése céljából megtartott ese-

ménynek, függetlenül annak nyilvá-

nosságától (színház, tánc-, zenemű-

vészet), a mozinak, a muzeális intéz-

ményekről, a  nyilvános könyvtári 

ellátásról és a  közművelődésről szó-

ló törvényben meghatározott köz-

gyűjteménynek, közművelődési in-

tézménynek, valamint közösségi szín-

térnek.  

 

A Téglási Városi Könyvtár és Kulturális 

Központ és Városi Rendezvényterem 

határozatlan ideig nem látogatha-

tó. 

 

A korábban felvett hitelek törleszté-

sének felfüggesztése 

Az  adós a  szerződésből eredő  

tőke-, kamat-, illetve díjfizetési köte-

lezettsége teljesítésére fizetési hala-

dékot kap (a továbbiakban: fizetési 

moratórium).  

A fizetési moratórium nem érinti 

az adós azon jogát, hogy az eredeti 

szerződési feltételek szerint teljesít-

sen.  

 A  fizetési moratórium 2020. decem-

ber 31-éig tart, melynek időtartamát 

a  Kormány rendeletével meghosz-

szabbíthatja.  

A fizetési moratóriumra, valamint az 

ezt követően felvett hitelekre vonat-

kozó további szabályokat a 47/2020. 

(III. 18.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 

Egyes gazdasági ágazatokat érintő 

kedvezmények 

A  turisztikai, a  vendéglátóipari, 

a  szórakoztatóipari, a  szerencsejá-

ték, a  filmipari, az  előadóművész, 

a rendezvényszervező és a sport- 

szolgáltatást nyújtó ágazatok a 

munkavállalóik foglalkoztatásával 

összefüggő járulékterhek megfizeté-

sére kedvezményt kapnak. 

A  turizmusfejlesztési hozzájárulás 

megfizetésére kötelezetteknek 

a  2020. március 1. napjától 2020. 

június 30. napjáig terjedő időszakra 

nem kell turizmusfejlesztési hozzájáru-

lást fizetni. 

A további részletes szabályokat a 

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet tar-

talmazza. 

 

Személyszállítást végző kisadózók 

támogatása 

A személyszállítási szolgáltatást vég-

ző kisadózó vállalkozások tételes 

adója hatálya alá tartozó adózók 

a  kisadózó vállalkozások tételes 

adójáról és a  kisvállalati adóról szó-

ló törvény szerinti adófizetési kötele-

zettségük alól a 2020. március, ápri-

lis, május és június hónapokra men-

tesülnek. 

 

A munkavállalók foglalkoztatása 

A munkáltató a közölt munkaidő-

beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése 

szerinti közlési szabályoktól eltérően 

is módosíthatja, a  munkavállaló 

számára az  otthoni munkavégzést 

és a  távmunkavégzést egyoldalúan 

elrendelheti, valamint a  munkavál-

laló egészségi állapotának ellenőr-

zése érdekében a  szükséges és in-

dokolt intézkedéseket megteheti. 

 

70 év felettiek otthon maradása 

A Kormány 46/2020. (III. 16.) rendele-

tében arra kéri a  70. életévüket be-

töltött személyeket, hogy lakóhelyü-

ket vagy tartózkodási helyüket ne 

hagyják el.  

Amennyiben a 70. életévét betöltött 

személy ezt vállalja és erről 

az önkormányzatot tájékoztatja, 

az ellátásáról a települési önkor-

mányzat polgármestere gondoskod-

ni fog. 

 

Az ellátásra vonatkozó kérelem 

nyomtatvány elérhető az önkor-

mányzat honlapján:  teglas.hu/

Polgármesteri Hivatal/Ügyintézési 

adattár és segédletek/Veszély- 

helyzetet érintő kérelmek, dokumen-

tumok/70 éven felüliek ellátási kérel-

me menüpont alatt. 

 

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal 

hátsó bejáratánál kihelyezett gyűjtő-

dobozba kell bedobni, és másnap-

tól napi melegebéd kiszállításáról 

tudunk gondoskodni – melynek térí-

tési díja 790,-Ft/adag –, továbbá 

segítséget nyújtunk a bevásárlás-

ban, illetve a szükséges gyógyszerek 

kiváltásában. 

 

Akkor kell kérelmet benyújtania, 

amennyiben a 70 év feletti személy 

nem áll gondozás alatt, és a szociális 

szolgáltatója ezeket a feladatokat 

nem látja el, vagy a hozzátartozói, 

szomszédjai segítségével nem tudja 

megoldani azt, hogy ne hagyja el 

lakóhelyét.  

 

Téglás Város Önkormányzata arra 

kéri a lakosságot, hogy a koronaví-

rus járvány megelőzése, terjedésé-

nek mérséklése, a lakosság jó 

egészségi állapotának megőrzése 

érdekében kísérjék figyelemmel az 

aktuális tudnivalókat, vigyázzanak 

magukra, segítsék egymást, de külö-

nösen az időskorúakat a nehézsé-

gek leküzdésében, valamint köves-

sék fegyelmezetten a járványügyi 

hatóságok felhívásait, útmutatásait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téglás, 2020. március 18. 

 

 

 

 

Szabó Csaba 

polgármester 



2020. március 16-ától a HÁZIORVOSI 

és FOGORVOSI ellátást Téglás lako-

sai az alábbiak szerint vehetik igény-

be: 

Bármilyen panasz esetén előzetesen 

RENDELÉSI IDŐBEN  telefonon 

egyeztessenek háziorvosukkal, és az 

utasításaik alapján szíveskedjenek 

eljárni! 

A rendszeresen, folyamatosan sze-

dett gyógyszerek felírását: telefo-

non, vagy e-mailben megküldött 

levélben kell kérni!  

A háziorvosok a személyes adatok 

és TAJ szám bediktálását követően 

azokat kiírják, és azok RECEPT NÉL-

KÜL, bármelyik gyógyszertárban TAJ 

kártyával – az átvevő személyazo-

nosságának igazolását követően – 

kiválthatók. 

Dr. Silye Mihály:  06 52/384-509   

E-mail: drsilye.medbt@gmail.com 

Dr. Tóth László:  06 52/384-411  

E-mail: teglastoth@gmail.com 

Dr. Barta Károly:  06 52/583-053    

E-mail: medicina95bt@gmail.com 

Dr. Gál Róza: 06 52/703-387 

E-mail: gyermekorvosteg-

las@gmail.com 

 

A FOGORVOSI ellátást rendelési idő-

ben is kizárólag az előjegyzett idő-

pontoknak megfelelően és sürgős 

esetekben vehetik igénybe, TELEFO-

NOS EGYEZTETÉST KÖVETŐEN! 

 

Dr. Székely Szilárd: 06 52/384-507 

Dr. Pétery Zoltán:  06 52/384-507 

 

Az ORVOSI ÜGYELET zavartalanul 

működik, melyet kérem, hogy a fen-

tiekhez hasonlóan csak telefonos 

egyeztetést követően szíveskedje-

nek felkeresni: 06 70/370-3104 

 

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT az újszülöt-

tek kötelező látogatását biztosítja, és 

a kötelező védőoltások beadásáról 

gondoskodik. A VÁROSI TANÁCS-

ADÓBA csak TELEFONON TÖRTÉNT 

BEJELENTKEZÉST KÖVETŐEN LEHET 

BELÉPNI:  

Telefon: 06 52/583-082,   

06 20/ 293-24-42 
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Tájékoztató az EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS  

működéséről a rendkívüli helyzet időtartama alatt 

INTÉZMÉNYEINK MŰKÖDÉSI RENDJE A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT 

Tájékoztatom Téglás Város Lakossá-

gát, hogy a koronavírus okozta ve-

szélyhelyzetre tekintettel, megválto-

zik a Bárczay Anna Városi Óvoda és 

a bölcsőde munkarendje:  

2020. március 16-tól hétfőtől bezárt 

és ügyeleti rendben működik óvo-

dánk és bölcsődénk. Ennek értelmé-

ben, indokolt esetben, ha a gyerme-

kek elhelyezésről a szülő gondoskod-

ni nem tud, az intézmény, fogadja a 

gyermeket. Kérjük a szülőket, hogy 

döntésükről tájékoztassák az óvoda-

pedagógusokat és a bölcsődei kis-

gyermeknevelőket.  

Kérjük a szülőket, hogy a veszély-

helyzetre tekintettel otthoni körülmé-

nyek között gondoskodjanak a gyer-

mekek elhelyezéséről, és az operatív 

törzs ajánlásának megfelelően a 

gyermekek felügyeletét ne időskorú-

akra, ne a nagyszülőkre bízzák. 

Akik az otthonmaradás mellett dön-

tenek, azoknak is lehetőségük lesz az 

étkezés igénybevételére. Ennek 

rendje a következő: Az ebédet a 

Városi Konyháról lehet elvinni 11.30 

órától. Az étkezési igényüket jelezzék 

az óvodában és a bölcsődében.

  

Kérjük a szülőket, hogy az óvodape-

dagógusoknál és a bölcsőde veze-

tőjénél jelezzék azt a szándékukat, 

milyen módon döntenek az étkezés-

ről.  

Tájékoztatom továbbá a lakosokat, 

hogy iskolánkban megalakítottuk, a 

Digitális Munkacsoportot, mely meg-

kezdte a digitális munkarendben az 

oktatást. Kérjük a szülőket, hogy az 

intézmény MozaNaplóját fokozott 

figyelemmel kísérjék, és szíveskedje-

nek az oda érkezett üzeneteket 

rendszeresen elolvasni.  

Az iskolai étkezéshez kapcsolódó 

rend a következő: Az iskolás gyerme-

kek étkezési igényét az osztályfőnö-

kök felmérik az osztály facebook 

csoportján keresztül. Az étkezést 

igénylők az ebédet a Városi Kony-

háról vihetik el. 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadá-

sa 

Téglás Város Polgármesteri Hivatala 

2020. március 16-tól a személyes 

ügyfélfogadást határozatlan ideig 

szünetelteti. 

 

 

 

 

 

Szabó Csaba polgármester  

INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLD SZÁM A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN 
 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kap-

csolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében.  

https://teglas.hu/oldal/egeszseghaz_drtothlaszlo
mailto:medicina95bt@gmail.com
https://teglas.hu/oldal/egeszseghaz_drszilagyizsolt
https://teglas.hu/oldal/egeszseghaz_drszilagyizsolt
https://teglas.hu/oldal/egeszseghaz_drszilagyizsolt
https://teglas.hu/oldal/egeszseghaz_drpeteryzoltan
https://teglas.hu/oldal/egeszseghaz_drpeteryzoltan


Kormányablakok - Személyesen csak 

szükség esetén és csak időpontfog-

lalással, de inkább interneten intéz-

zék az ügyeket! 

A kormányablakokban és okmány-

irodákban is korlátozásokat vezet be 

a koronavírus-fertőzés terjedésének 

mérséklése érdekében a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal. Az operatív 

törzs arra kéri a kormányablakok, 

okmányirodák ügyfeleit, hogy lehe-

tőség szerint időpontfoglalással 

menjenek ügyet intézni, e nélkül 

csak rendkívül indokolt esetben ke-

ressék fel személyesen a kormá-

nyablakokat. A kormányablakok 

hétfőn nyitják meg az új foglalható 

időpontokat, ezzel párhuzamosan 

kevesebb olyan ügyfelet tudnak 

majd fogadni, akik időpontfoglalás 

nélkül érkeznek. Időpont ügyfélkapu-

val az idopontfoglalo.kh.gov.hu ol-

dalon, ügyfélkapu nélkül a 1818 in-

gyenesen hívható telefonszámon 

foglalható. 

A kormányablakokban, okmányiro-

dákban és más ügyfélszolgálatokon 

korlátozhatják a bent tartózkodók 

maximális létszámát. Kérjük ügyfele-

inket, hogy az ügyféltereken kívül, 

egymástól kellő távolságot tartva 

várják meg, amíg sorra kerülnek. 

Az elkészült okmányokat az eddigi-

ekkel ellentétben nem személyesen 

kell átvenni a kormányablakokban, 

okmányirodákban, illetve a postán 

vagy a kézbesítőtől, hanem levélkül-

deményként a postaládába kézbe-

sítik azokat. 

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy 

a 2020. március 12-t követően lejáró, 

a magyar állampolgárok Magyaror-

szág területén hatályos valamennyi 

hivatalos okmánya a veszélyhelyzet 

megszűnését követő 15 napig érvé-

nyes. Az okmányok megújítására 

jelenleg tehát nincs szükség, azokat 

Magyarország területén továbbra is 

használhatják, külföldön azonban 

nem érvényesek a lejárt okmányok. 

Azok tehát, akiknek külföldön is érvé-

nyes okmányra van szükségük, lejárt 

okmányaikat meg tudják hosszabbí-

tani a kormányablakokban. 

Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval 

rendelkező állampolgárok elsősor-

ban a megújult magyarorszag.hu 

oldalon elérhető online ügyintézési 

lehetőségeket vegyék igénybe.  

A leggyakoribb 750 ügykörben elér-

hető az elektronikus ügyintézés (a 

bejelentkezés ügyfélkapu regisztráci-

óval, elektronikus személyi igazol-

vánnyal, vagy telefonos azonosítás-

sal történik), továbbá valamennyi 

ügyben lehetőség van a kérelem 

benyújtására ún. e-papír szolgálta-

tás használatával (a bejelentkezés-

hez szintén ügyfélkapus azonosítás 

szükséges). Az ügyfélkapuval nem 

rendelkező ügyfelek számos ügyben 

postai úton is leadhatják kérelmüket. 

További információkért keressék fel 

a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint 

hívják az ingyenesen hívható 1818 

Kormányzati Ügyfélvonalat.  

KORMÁNYABLAK TÁJÉKOZTATÁSA 

A keresztények egységhetének idei  mottója: 

  

"...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk..." (Apcsel 28,2) 

 

Ezen gondolat elmélyítésére szeretettel várjuk téglási híveinket,  

március 24-25-26-án 17.30-kor kezdődő ökumenikus imaalkalmainkra,  

amely nagyböjti készületünket is segítheti.     
 

kedden: a görögkatolikus templomban  -- Juhász Imre plébános 

 szerdán: a református templomban -- Urgyán Antal parókus 

csütörtökön: a római katolikus templomban -- Molnár Csilla lelkész  fog igét hirdetni.   

 

 "Itt az alkalmas szent idő, az üdvösségnek napjai!''  
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS 

EGYHÁZI HÍREK 

A Bárczay Anna Városi Óvodába 

való beiratkozás időpontja 2020. 

április 20-21. Helye: az óvodavezető 

irodája (Téglás, Kossuth u. 72/A). 

Az óvoda heti nyitvatartási ideje: 

hétfőtől péntekig 5.30 -17.00 óráig. 

2020. szeptember 1. – 2021. augusz-

tus 31. között teljes óvodai nyitva 

tartás a gyermeklétszámhoz igazított 

csoportlétszám alapján. 

A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 21/C. §-a rendelke-

zik a szünidei gyermekétkeztetésről. 

Mivel az intézmény nem tart zárva a 

nyári szünetben, így a nyári szünidő-

ben a szünidei gyermekétkeztetésre 

jogosult gyermekek rendes óvodai 

szolgáltatás keretében tudják igény-

be venni az ingyenes étkezést. 

Az óvodában a 2020/2021. tanév-

ben 10 óvodai csoport indítható. 

Engedélyezett a maximális létszám 

túllépése a Bárczay Anna Városi 

Óvodában: csoportonként 28 fő 

megállapításával. 

Az óvodai felvételi körzethatárok 

megállapításáról úgy szól a rende-

let, hogy a kötelező felvételt biztosí-

tó körzethatára megegyezik a tele-

pülés közigazgatási határával.  
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AKTÍV ÉLETMÓDRA SERKENTŐ SPORTPARK 

Az egészségmegőrzés szempontjá-

ból nem csak az egészséges étke-

zésnek, hanem a rendszeres test-

mozgásnak is kiemelt szerepe van, 

ennek egyik legfontosabb eszköze a 

mindennapos sportolás, melyet leg-

inkább a könnyen hozzáférhető és 

ingyenes létesítményekkel kívánunk 

vonzóvá tenni.  

Lakosságunk egészségének megőr-

zése kiemelt érdekünk, hiszen ez 

alapvetően meghatározza a tele-

pülésünk, az ország teljesítőképessé-

gét. 

Az elmúlt években egyre nagyobb 

teret nyert a szabadidős sportban az 

úgynevezett „street–workout”, azaz 

a szabadtéren felállított testedző 

eszközök, parkok – sportparkok -  

használata.  

A sportparkokban az egymást köve-

tő generációk együtt tölthetik el 

szabadidejüket. 

A nagyszülők, szülők és a gyermekek 

társas együttléte a mindennapok-

ban, a szabadidő közös eltöltése 

komoly családkovácsoló erővel bír-

nak.  

A fentiek szellemében a Kormány 

határozattal döntött a Nemzeti Sza-

badidős – Egészség Sportpark Prog-

ramról, melynek alapvető célja, 

hogy olyan közösségi terek kerülje-

nek az ország minél több települé-

sén kialakításra, ahol valamennyi 

korosztály, a fiatalabbaktól az idő-

sebbekig aktívan töltheti el szabad-

idejét igényes szabadtéri létesítmé-

nyekben.  

 

A Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Program keretében a 

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 

Zrt. támogatásával Téglás Város 

Önkormányzatának tulajdonában 

lévő Sportpályán megvalósult egy 

„D” típusú sportpark. 

A Sportpark mintegy 150 m2-en ke-

rült kiépítésre gumi burkolattal, és 

számos testedző eszközzel. A telepí-

tett sporteszközök az alábbi sporto-

lási lehetőségekre alkalmasak: Hú-

zódzkodás, tolódzkodás, létramá-

szás, hasizom erősítés, fekvőtámasz, 

függeszkedés,…stb. 

 

Szeretettel bocsájtjuk a településünk 

lakosainak használatára a sportte-

ret, kívánjuk, hogy leljék benne örö-

müket, váljék egészségük építésére, 

fizikai állapotuk megőrzésére, illetve 

fejlesztésére.  

Kérjük azonban, hogy rendeltetés-

szerűen használják, óvják állagát, 

rendezett környezetét.  

 

 

 

 

Vass Irén 

Településfejlesztési- és üzemeltetési 

irodavezető 

TÉGLÁS VÁROSI SPORTEGYESÜLET 

Téglás VSE súlyemelő csapata Szol-

nokon Területi Minősítő Versenyen 

vett részt, ahol 2 arany és 1 ezüstér-

met szereztek.   

-Kiss János ifjúsági 96kg 1. hely  

-Szegedi Ádám junior 73kg 2. hely 

-Pánik Tamás felnőtt 96kg 1. hely  

 

Labdarúgó csapataink a felkészülés 

végeztével várják a tavaszi rajtot. 

Fiatal felnőtt csapatunknak a célja, 

hogy annyi pontot szerezzen a tava-

szi mérkőzéseken, amivel a felsőházi 

rájátszásba kerülhet.   

Az ifjúsági csapat átalakulóban van. 

Az 5-6, 18-20 éves játékosokhoz csat-

lakoznak a már fizikailag elég erős 

serdülő korú játékosok. Az U-16-ban 

eredményességben és a mutatott 

játékban is többet várunk tavasszal, 

mint ahogy teljesítettek ősszel.   

 

Gyerek csapatunknál, ahol az ered-

ményesség másodrendű, a képzé-

sen van a fő hangsúly (szerintünk 

edzők szerint) szép őszi teljesítmény 

született.  

Bajnokságukat vezetik Nagy Csaba 

edző tanítványai,  a legtöbb gólt 

rúgva.   

A kisebb korosztályoknál a Bozsik 

program rendezvényeire készülünk. 

Kézilabdázóink a sulibajnokságot 

kezdték el február végén. Mindhá-

rom versenyeztetett korosztályunk 

sokat fejlődött fizikailag és játékha-

tékonyságban is. Ezt a fejlődést az  

U-13-as lányaink legutóbbi két győz-

elme is jól példázza. 

Szabó Imre 

egyesületi elnök 
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XXV. Dóró Antal emlékversenyt és 

HBM-i csapatbajnokságot rendeztek 

hétvégén Tégláson. Versenyen indu-

ló csapatok: Nyíregyházi VSC, Gáz-

láng SE, Biharnagybajom SE, Debre-

ceni FISZEJ SE, Téglás HAJDU ipari 

Városi SE. Hajdú-Bihar megyei Baj-

nokságot 2020-ban Téglás  22 éve 

veretlenül nyerte meg. 

Csapat eredmények: 

1. Téglás HAJDU Ipari Városi SE 

     852,94 pont 

2. Debreceni FISZEJ SE   

     494,85 pont 

3. Hajdúszoboszlói Gázláng SE 

     454,60 pont 

Téglási Megyebajnokok: 

Leány:  40 kg  1. hely Meggie May 

stanton - Téglás 

Fiú:  67 kg   1. hely Nagy Tamás - 

Téglás 

Serdülő:  96 kg   1. hely Kovács Ábel 

Barnabás - Téglás 

Női Junior: 73 kg   1. hely Szegedi 

Judit  - Téglás 

Junior:  96 kg    1. hely Kiss János  - 

Téglás 

Felnőtt:  81 kg   1. hely Törő András  - 

Téglás 

Felnőtt:  96 kg   1. hely Pánik Tamás  - 

Téglás 

edzőjük: Nagy László 

SÚLYEMELÉS EREDMÉNYEK 

"A hétköznapi kreativitás mindenki-
ben ott van." 
Mentális jólétünk érdekében a krea-
tív "énidő" eltöltése, amikor megen-
gedhetjük magunknak azt az időt, 
amiről legtöbbször azt hisszük, hogy 
nincs is. Szenvedéllyel megélt pilla-
natok, melyek örömmel töltenek el 
bennünket. 

A rohanó mindennapokban nagyon 

fontos lenne, hogy mindenki időt, 

lehetőséget, teret teremtsen a saját 

kreativitása megélésére. Az önma-

gunkra szentelt minőségi idő önfej-

lesztő, énképünket pozitívan építő, 

és egyben izgalmas szellemi, lelki 

utazás. 

2017 nyarán zárult le a Családi kuc-

kó, mely 9 alkalomból álló sikeres 

programsorozat volt Tégláson. A 

szülők és gyermekek közös alkotás-

ban, közösen megélt élményszerzé-

se hasznos és hiánypótló kezdemé-

nyezés volt a városunkban. A hely-

színt együttműködés keretében ön-

kormányzatunk biztosította.  

2018 novemberében szívesen tet-

tem eleget önkormányzatunk felké-

résének egy újabb pályázati prog-

ram keretében megvalósuló kézmű-

ves projekt vezetéséhez. Szakkörünk 

a TÉGLÁSI Alkotóműhely elnevezést 

kapta. A foglalkozások helyszíne a 

Bárczay Anna Városi Óvoda nevelői 

szobája. A részvétel ingyenes,  

de bejelentkezés szükséges a  

06 20/230-4693 telefonszámon, vagy 

a Facebook csoportban.  

A környezettudatosság és újrahasz-

nosítás jegyében látszólag értékte-

len hulladékok élednek újjá kezeink 

között.  

Néhány hónapig papírfonással is-

merkedtünk, majd közkívánatra ha-

risnyavirágokat készítettünk. Leg-

utóbb a szalvétatechnikával keltet-

tük életre, vagy tettük egyedivé tár-

gyainkat. Ez a program is sikeresnek 

mondható, hisz állandó tagjaink 

mellett mindig jönnek új érdeklődők. 

A jelenléti íveken szereplő 93 név 

bizonyítja, hogy az alkotókedv, a 

közösséghez tartozás érzése jelen 

van a téglásiakban. Facebook nyílt 

közösségi csoportunkhoz is egyre 

többen kapcsolódnak. Ezen a felü-

leten jelenleg 226-an vagyunk. Itt az 

aktívabb tagok, otthoni munkáikat is 

megosztják velünk.  

 Az alkotó csoportok kis létszámúak. 

Ennek köszönhető az a derűs, ked-

ves légkör, mely során új barátokra is 

lelnek a résztvevők. Mindannyian 

megtapasztaljuk, hogy az alkotásra 

szánt „énidő” nem csak abban se-

gít, hogy megismerjünk egy techni-

kát. Valami olyat ad hozzá  életük-

höz, amitől boldogabbnak, sikere-

sebbnek és értékesebbnek érezhet-

jük magukat, mint előtte. 

Számomra pedig az a siker, amikor 

a gyerekekben, felnőttekben élő 

kreativitást előcsalogatom, lehetővé 

teszem, hogy átéljék az alkotó folya-

mat örömét.                                                                                          

Tóthné Gudász Tünde                                                                                                      

Szakkörvezető 

TÉGLÁSI ALKOTÓMŰHELY 
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A 2020-ra tagegységeivel megújuló, 

korszerűsödő intézmény februári 

programjainak sorában a legjelentő-

sebb eseményt az országos 

„Kultúrházak éjjel-nappal” elnevezé-

sű rendezvénysorozathoz való csat-

lakozás jelentette. A könyvtár rend-

szeresen lép ki falai közül és nyit szol-

gáltatásaival nemcsak beiratkozott 

olvasói, hanem minden lakos felé. 

Ezzel a szándékkal szervezte Valentin

-nap alkalmából a Szerelemfa állí-

tást is, melynek keretében a klasszi-

kus irodalom idézeteinek kosarából 

bárki választhatott neki tetszőt, és 

nyilvánosan üzenhetett általa. A 

rendhagyó és minden korosztály 

körében népszerű akcióval a könyv-

tárnak sikerült az irodalom eszközei-

vel közvetítenie az emberek között, 

legtitkosabb érzéseiket, a hozzájuk 

legközelebb állók iránti szeretetüket 

ily módon kifejezve.  

Szintén a „Kultúrházak éjjel-nappal” 

program keretében zajlott a népszo-

kásokat felelevenítő Farsangi Forga-

tag, melyen óvodás és iskolás cso-

portok voltak vendégeink. A farsang 

az egyik legizgalmasabb időszak az 

ünnepi hagyományok, szokások és 

babonák terén. Intézményünkben is 

nagy vígalom közepette ünnepel-

tük, énekekkel és tánccal mulattunk, 

nem feledkezve meg a téltemetés, 

alakoskodás, maskarába bújás és az 

álesküvő szokásáról sem.  

Februárban indítottuk el kezdő An-

gol nyelvtanfolyamunkat is, melynek 

társalgási óráin a tanulni vágyók 

három hónapos kurzus keretében, 

hetente két alkalommal, délutánon-

ként vehettek részt. A terveink szerint 

április végéig tartó oktatás iskolai 

kereteken kívül, kiscsoportokban, 

baráti légkörben, ezáltal rendkívül 

hatékonyan segíti az idegen nyelv 

gyakorlati elsajátítását.  

A Nemzetközi Nőnapot megelőző 

hetekben, a könyvtár hagyományi-

hoz híven női alkotók munkáiból nyi-

tott Ékszerkiállítást és vásárt. Az ér-

deklődők Nagy Zsuzsa mandala és 

Tarnócziné Iszáj Gabriella tűzzománc 

ékszereit csodálhatták, vásárolhat-

ták meg. Az egyedi mondanivaló-

val, tartalommal bíró alkotások az 

ünnep idén is népszerű, örömteli 

ajándékaivá váltak, új életre kelve 

boldog viselőiken.  

Szintén márciusban a téglási Kézi-

munka Kör tagjai részére egy, a ma-

gyar tájegységek jellegzetes hímzé-

seit bemutató előadás-sorozatot 

szerveztünk „Megyei hímzések” cím-

mel, melynek első vendége Molnár 

Tiborné hímző népi iparművész volt. 

A helyi közösség kérésére indított, és 

havi rendszerességgel új előadót 

meghívó program első alkalmával a 

kézimunkázók Hajdú-Bihar autenti-

kus, népművészeti értéket képviselő 

hímzéseivel, azok jellegzetes mintái-

val, anyagaival, színeivel ismerked-

tek. A találkozóra a tagok örömmel 

hozták el és mutatták meg saját ké-

szítésű munkáikat is, tapasztalatot 

cseréltek, eddig ismeretlen, vagy 

kevésbé ismert technikákat tanultak. 

A Téglási Református Egyházközség 

Plébániáján három éve rendszere-

sen találkozó csoport nemes célja a 

hagyományőrzés, a valódi érték 

közvetítése a jelen, és örökül hagyá-

sa az utókor számára.  Ezt a szándé-

kot kívánja segíteni a könyvtár a 

további hasonló alkalmak megte-

remtésével, valamint májusban, a 

Hajdú-Bihari Népművészeti Egyesület 

tagjaival közös kiállítás rendezésével, 

ahol „csak tiszta forrásból” merítő 

munkáikkal a téglási közösség is be-

mutatkozik majd. Addig is szívvel-

lélekkel hímeznek, örömüket lelve az 

alkotásban, és egymás társaságá-

ban.  

“Aki a könyveket szereti, rossz ember 

nem lehet!”  vallják a Kis Könyvmo-

lyok Klubjának tagjai. A havonta 

egyszer a könyvtár falai között talál-

kozó kedves gyermekcsapat egy kis 

közösség, akikkel a könyvek világá-

ba utazunk, hiszen az olvasás öröm-

ének megtapasztalása életre szóló 

ajándék. Kis olvasóinknak játékos 

kereteken belül biztosítunk lehetősé-

get a gyermekirodalom, a hagyo-

mányok, a népszokások megismeré-

séhez. Számukra a könyvtár egy kel-

lemes hely, ahova be lehet kuckózni 

csöndben egy könyv mellé, vagy 

átbeszélni az élet nagy kérdéseit a 

barátokkal.   

A gyermekirodalom népszerűsítésé-

re, az olvasóvá nevelésre, a könyv- 

és könyvtárhasználat megismerteté-

sére mindig is nagy hangsúlyt fektet 

intézményünk, így az elmúlt két hó-

napban is rendszeresen vártuk 

könyvtárunkba az óvodai csoporto-

kat, tanóra keretében vagy napközi 

idején az osztályokat. Könyvtári esz-

közökkel, játékos, interaktív foglalko-

zások keretében nyújtunk segítsé-

A Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ programjai 

február-március hónapban 



            9 

get, hogy természetessé váljon a 

környezet, az önálló ismeretszerzés 

és a könyvek használata a gyerme-

kek számára. Játszva tanulni és ta-

nulva játszani – mottónk hatékony-

ságát mi sem bizonyítja jobban, 

mint a foglalkozásokon résztvevők 

pajkos  nevetése.    

A felnőtt korosztályról sem feledkez-

ve márciusban, téglási Amatőr Kép-

zőművészeti Körünk alkotásaival a 

debreceni VOKE Egyetértés Művelő-

dési Központjában nyílt kiállításon 

vettünk részt. A Hajdú-bihari alkotó-

körök „Kóstoló” című tárlatának 

debreceni állomása a Nemzeti Mű-

velődési Intézet és a résztvevő intéz-

mények által kezdeményezett ván-

dorkiállítás részeként az amatőr alko-

tók helyi, ill. megyei elismertségét 

célozta meg. A 2019-ben meghirde-

tett kezdeményezésre reagálva he-

lyi szinten városunk csatlakozását a 

téglási könyvtár szervezte meg, és 

tette lehetővé négy amatőr képző-

művészünk jelenlétét is a színvonalas 

alkotói gárdában. Kaba, Nádudvar, 

Püspökladány, Téglás és Hosszúpályi 

alkotóköreinek első alkalommal 

Nádudvar adott otthont, majd a 

nívós anyagot a résztvevők települé-

sein is sorra bemutatták.  

Gratulálunk a téglási alkotóknak: 

Detári Istvánnénak, Molnárné Simon 

Ibolyának, Magyar Gézának, vala-

mint Nagy Lászlónak, és köszönjük, 

hogy munkáikkal megyei szinten 

képviselték városunkat.  

A kiállítást az érdeklődők 2020. április 

5-ig tekinthetik meg a VOKE nyitva-

tartási rendjében.  

 

 

 

 

 

 

 

Németi Katalin intézményvezető, 

Pánya Kitti közművelődési munkatárs 

Téglási Városi Könyvtár és Kulturális 

Központ 

40 ÉVES A TÉGLÁSI BÖLCSŐDE  

 A Bölcsőde a város, központi helyén 
a Bárczay Anna Városi Óvoda köz-
vetlen szomszédságában található, 
jól megközelíthető, frekventált he-
lyen. Bölcsődénk a gyermekek 
egyéni igényeihez igazodva biztosít-
ja a gyermekek fejlődéséhez szüksé-
ges személyi és tárgyi feltételeket.  

Az intézmény 1980. március 1-jén 

kezdett el működni, 40 férőhellyel, 

60 adagos konyhával kiegészítve, 

később 20 férőhelyesre csökkent. 

2004. január 1-jétől a bölcsőde ösz-

szevonásra került a Családsegítő-, és 

Gyermekjóléti Szolgálattal. Az intéz-

ményt a Családsegítő-, és Gyermek-

jóléti Szolgálat intézményvezetője 

irányította, a bölcsődében a szak-

mai önállóságot a vezető kisgyer-

meknevelő gyakorolta. Ezt követően 

2008. január 31-től kezdte meg mű-

ködését a Mikrotérségi Bölcsőde, 

ami 2010. december 1-jétől 48 férő-

helyesre bővült. 

Az intézményt fenntartó társulás 

2013. május 1. napján jogi személyi-

ségű társasággá alakult át az elne-

vezése Hajdúhadházi Mikrotérségi 

Bölcsődei Intézményfenntartó Társu-

lásra változott. A bölcsőde neve 

Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde 

lett. 2016. december 31-ével az In-

tézményfenntartó Társulás meg-

szűnt, a Mikrotérségi Bölcsődét 2017. 

Január 1-jével átvette Hajdúhadház 

Önkormányzata, majd ugyanezzel a 

nappal a téglási telephely kivált az 

intézményből, mivel az alapítói jogo-

kat és a téglási telephelyet Hajdú-

hadház átadta Téglás Önkormány-

zatának. Téglás Város Önkormány-

zata Önálló új intézményt alapított – 

összevonva a családsegítés és a 

bölcsődei ellátás feladatait – az in-

tézmény neve 2017. január 1-jétől 

Téglási Bölcsőde, Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat. 

 

Bölcsődénkben ellátjuk azokat a 

kisgyermekeket, akiknek szülei mun-

kavállalásuk miatt nem tudják meg-

oldani gyermekeik napközbeni fel-

ügyeletét. Továbbá férőhelyet bizto-

sítunk azon gyermekeknek, akiknek 

szociális vagy egyéb ok miatt szük-

séges a bölcsődei nevelés, gondo-

zás, illetve védőnői, orvosi, család-

gondozói javaslatra is tudunk helyet 

biztosítani. 

Munkatársak 

- Szakmai vezető: 1 fő   

Csecsemő és kisgyermeknevelő 

(középfokú végzettséggel) 
- Kisgyermeknevelő: 2 fő 

Óvodapedagógus képesítéssel 

(felsőfokú szakképesítés) 
- Kisgyermeknevelő: 2 fő 

Kisgyermekgondozó, nevelő ké-

pesítés (középfokú szakképesítés) 
- Bölcsődeorvos: 1 fő heti 4 órában 

- Bölcsődei dajka dolgozó: 2 fő 

A bölcsőde nyitva tartása 

A nyitvatartási idő, napi 11 óra, azaz 

600 órától - 1700 óráig. 

 

Tárgyi feltételek 

Az intézmény az Önkormányzati Mi-

nisztérium 2008-ban kiírt pályázatá-

ból 15 millió forint támogatást, 2009-

ben az Észak-Alföldi Operatív Prog-

ram pályázatból 85 millió forint tá-

mogatást nyert el. A pályázati pénz-

ből a Téglási tagintézmény teljes 

felújításra került, 9 millió forintból esz-

közbeszerzés is történt, a játszótér a 

Magyar Szabványoknak megfelelő-

en korszerűvé vált. 

A felújított bölcsőde két egységből 

áll, egységenként 2-2 csoportszobá-

val, illetve átadó helyiségek-

kel, valamint a fürdőszobával. Mind-

két egységhez külön kis kerítéssel 

elválasztott „szépudvar” tartozik, az 

életkoruknak megfelelő udvari játé-

kokkal, homokozóval, medencével. 

 

A csoportszobák a jogszabálynak 

megfelelő alapterületűek, korszerű, 

célszerű bútorokkal ellátva. Minden 

szoba évszakhoz, ünnepekhez kap-

csolódóan kap díszítést, melyet a 

kisgyermek nevelők készítenek. Já-

tékeszközök a gyermekek életkori 

sajátosságaiknak megfelelően, illet-

ve szakmai előírás alapján vannak 

elhelyezve a szobákban. 

 
Az átadókban jellel ellátott öltöző-

szekrény található, minden kisgyer-

mek számára váltóruha illetve más 

tárgyak tárolására. Minden átadó-

ban üzenőfal van elhelyezve, melyre 
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az aktuális információk kerülnek  

kiírásra, illetve a gyermekek munkáit 

tekinthetik meg a szülők. 

 

Játszóudvar: Az új bölcsődei csopor-

tok beindulásával a bölcsőde udva-

ra is a kor követelményeinek megfe-

lelően lett kialakítva, ahol nyugodt 

körülmények között játszhatnak 

gyermekeink. 

A bölcsődés korú gyermek apró ter-

metéhez illő, szabványoknak megfe-

lelő felszerelést, és a futkározáshoz 

sok szabad teret talál. 

A beépített játékeszközök biztonság-

gal használhatók egyedül. Az udvar 

nagy füves területe ideális a futko-

sáshoz, az ugráláshoz, az ülő játék-

hoz. A homokozó a legkisebbeknek 

való változatban készült. Az árnyat 

adó fáink védelmet nyújtanak a 

tűző nap melege ellen. 

 
Nyáron különösen sok időt töltenek 

a ránk bízott gyermekek a szabad-

ban. A kertben tartózkodás a szobai 

játék egyformaságát megszakítja, 

változatosságot, vidámságot jelent. 

Télen (bár lényegesen kevesebb 

időt lehet a szabadban tölteni) is 

vidám gyermekektől hangos a kert. 

Lehet a friss hóban szaladgálni, ha-

vat lapátolgatni a kisvödrökbe. 

Amennyiben az időjárás nem teszi 

lehetővé a kint tartózkodást, a cso-

portszobákban található nagymoz-

gásos játékokat használhatják a 

gyerekek. 

  

A Bölcsődei nevelés-gondozás 

Bölcsőde 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapel-

látás része, a családban nevelkedő 

20 hetes – 3 éves korú – gyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerű ne-
velését- gondozását végző intéz-
mény. 

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a 

bölcsődei gondozási-nevelési év 

végéig maradhat a bölcsődében. 

Amennyiben még nem érett az óvo-

dai nevelésre, a 4. életévének betöl-

tését követő augusztus 31.-ig tovább 

gondozható a bölcsődében. 

A bölcsőde végezheti a sajátos ne-

velési igényű gyermekek korai habili-

tációs és rehabilitációs célú gondo-

zását is a gyermek 6 éves koráig. 

 

Bölcsődekép: 

A bölcsőde olyan szolgáltató intéz-

mény, amely az alapellátás kereté-

ben napközbeni ellátást nyújt a 

gyermeknek, nevelés, gondozás, 

felügyelet, étkeztetés formájában. 

Segíti a szülők munkavégzését, mun-

kaerő piaci visszatérését, képzésen 

történő részvételét. 

Intézményünk alapfeladata, a gyer-

mekek napközbeni ellátása, szociális 

és gyermekjóléti ellátás. A 3 éven 

aluli családban nevelkedő gyerme-

kek napközbeni ellátását, gondozá-

sát, szakszerű nevelését végezzük. A 

bölcsődében gondozó-nevelő mun-

ka folyik, mely tartalmazza azokat a 

nevelési, gondozási feladatokat, 

melyek biztosítják a gyermek fejlő-

dését, közösségi életre való felkészí-

tését, és a szociálisan hátrányos 

helyzetben lévők felzárkóztatását. 

  

A bölcsődei nevelés-gondozás célja: 

A családban nevelkedő kisgyermek 

számára a családi nevelést segítve, 

napközbeni ellátás keretében a 

gyermek fizikai- és érzelmi biztonsá-

gának és jóllétének megteremtésé-

vel, feltétel nélküli szeretettel és elfo-

gadással, a gyermek nemzetiségi/

etnikai hovatartozásának tisztelet-

ben tartásával, identitásának erősí-

tésével kompetenciájának figyelem-

bevételével, tapasztalatszerzési le-

hetőség biztosításával, viselkedési 

minták nyújtásával elősegíteni a har-

monikus fejlődést. 

  

A lehetőségek figyelembevétele 

mellett a családok részéről felmerülő 

igényeket kielégítjük, ezzel hozzájá-

rulva a bölcsődés korú gyermekek 

egészséges fejlődéséhez. 

Célunk, hogy boldog gyermekeket 

neveljünk, akik tudnak vidáman ját-

szani, felszabadultan örülni, tevé-

kenykedni, hatalmas mozgásigényü-

ket kielégíteni. Érdeklődnek, kíván-

csiak, szeretnének minél többet 

megtudni az őket körülvevő világ-

ból. Tevékenységükben használják 

fel tapasztalataikat. Szókincsük gya-

rapodjon, beszédkészségük folya-

matosan fejlődjön. 

Arra törekszünk, hogy tanuljanak 

meg önállóan öltözködni, kulturáltan 

étkezni, tisztálkodni, stb. Mindehhez 

keretet ad a gyermek korához és 

fejlettségéhez, egyéni szükségletei-

hez igazodó rugalmas bölcsődei 

napirend, mely figyelembe veszi a 

család szokásait is. 

  

A hátrányos helyzetű, a szegény és 

a periférián élő családok gyermekei 

esetében a cél, a hátrányoknak és 

következményeiknek enyhítésére 

törekvés, szükség esetén más intéz-

ményekkel, szervezetekkel, szakem-

berekkel együttműködve. 

 

 

  

Sőrésné Oláh Ágnes 

intézményvezető 

Teljesen megtelt március 6-án dél-

után a felújított Multifunkciós Közös-

ségi Ház Tégláson. A régi mozit hosz-

szú idő óta először használhatták a 

téglási emberek, a Városi Nőnap 

alkalmából.  

Tasó László országgyűlési képviselő, 

és Szabó Csaba Téglás polgármes-

tere ünnepélyes szalagátvágással 

átadták a lakosoknak a közösségi 

házat, a téglási történelmi egyházak 

vezetői igeolvasással és imádsággal 

megáldották, felszentelték.  

A felújított közösségi ház csupán egy 

része a „Zöld Város kialakítása Téglá-

son” pályázatnak, de fontos lépés, 

hiszen alapvetően energetikailag 

lett korszerűbb az épület. Ez magá-

ban foglalja a homlokzat és a fö-

dém hőszigetelését, külső nyílászárók 

cseréjét, az épület akadálymentesí-

tését (külső rámpa és belső mosdó 

kialakítását), valamint a fűtésének 

korszerűsítését. Lecserélték a régi 

gázkonvektorokat, és bővítették a 

meglévő központi fűtést, új gázka-

VÁROSI NŐNAP ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ AVATÓ 
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zán, és légkeverő berendezés besze-

relésével tették hatékonyabbá azt. 

Remélhetőleg minden itt élő, vagy 

vendégségbe érkező számára ez-

után is kellemes időtöltést nyújt majd 

a régi mozi nézőtere. 

Tasó László országgyűlési képviselő 

először a hölgyeket köszöntötte, elis-

merve munkájukat, köszönetet mon-

dott helytállásukért, amit leginkább 

akkor érezne meg a társadalom, ha 

megtapasztalná a hiányukat, hisz 

elképzelhetetlen nélkülük a minden-

napi munka, és az élet. A közösségi 

életre való igény, és a közös jövőről 

való gondolkodás egyértelmű bizo-

nyítéka, hogy nem maradtak üres 

helyek a nézőtéren. Tasó László or-

szággyűlési képviselő kiemelte, hogy 

Téglás fejlődésért, a térségben kiala-

kítandó új beruházásokért tárgyal 

ezekben a hónapokban. A nagysza-

bású projekt elképzelhető, hogy ösz-

szefogásban valósulhatna meg, ami 

nem csak Téglás életében jelentene 

új korszakot, hanem Hajdúhadház és 

Bocskaikert együttműködésére is 

támaszkodna. Tasó László képviselő 

úr hangsúlyozta, hogy ez a fejlesztés 

egész Kelet-Magyarország helyzetét 

megváltoztatná, új kilátásokat te-

remtene a fiataloknak, bizonyossá-

got, és esélyt adna a jelen és a jövő 

nemzedékének, megmutatva, hogy 

jó és érdemes itt élni.  

A városi nőnapi ünnepségen min-

den téglási hölgyet, és a vendége-

ket Téglás Város Önkormányzata 

nevében köszöntötte Szabó Csaba 

polgármester.  Köszönetet mondott 

a hölgyeknek azért, hogy munkáju-

kat tehetséggel, szorgalommal és 

elhivatottsággal látják el, holott este 

kezdődik számukra otthon az újabb 

műszak, az év minden napján. Pol-

gármester úr hangsúlyozta, hogy 

nem csak ezen a napon kellene a 

férfiaknak elismerni a körülöttük lévő 

hölgyeket, hanem az év többi nap-

ján is. 

Az ünnepi műsorban a II. Rákóczi 

Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Baptista Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 

szavalatait, prózai előadását, éne-

két, a diákok fúvós együttesének 

műsorát, és a Csokonai Színház mű-

vészeinek előadást hallgathatta és 

láthatta a közönség.  

A színvonalas előadásokat a jelenlé-

vő közönség nevében Szabó Csaba 

polgármester és Szilágyi József László 

Téglás jegyzője köszönte meg.  

A jó hangulatú ünneplésről a höl-

gyek Téglás Város Önkormányzatá-

nak figyelmes kis ajándékával tér-

hettek haza otthonukba. 

 

Kerekes-Bíró Éva 

kulturális referens 

Méltóságteljes tiszteletadással emlé-

keztek Tégláson az 1848-as forrada-

lom és szabadságharcra.  

Március 15-én délelőtt 10 órától a 

téglási történelmi egyházak és kö-

zösségek felekezetenként, görögka-

tolikus Szent Liturgián, római katolikus 

Szentmisén, és református Istentiszte-

leten, templomaikban adtak hálát a 

magyarság számára sorsfordító 172 

évvel ezelőtti eseményekért.  

Ezt követően a Református Temp-

lomkertben lévő Történelmi Kopjafá-

nál koszorút helyeztek el az Önkor-

mányzat, a Képviselő Testület, a Pol-

gármesteri Hivatal, a történelmi egy-

házak, az intézmények, pártok és 

civil szervezetek, egyesületek képvi-

selői.  

Sigér Dóra Téglási Teátrista Petőfi 

Sándor versének szavalatával közre-

működött. 

Szabó Csaba polgármester úr ünne-

pi beszédben a márciusi ifjak példá-

ján az összefogást hangsúlyozta, a 

város jövője érdekében a kihívások-

kal való szembenézés fontosságára 

hívta fel a figyelmet.  

Kiemelte, hogy amit ma építünk, 

ahogyan ma gondolkodunk, amiért 

most küzdünk, azt hagyjuk örökül 

gyermekeinknek, unokáinknak, ezért 

megragadva a lehetőségeket  

gondolkodjunk együttműködésben 

a város jövőjéről. 

 

 

 

 

Kerekes-Bíró Éva 

kulturális referens 
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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 2019-től havi megjelenéssel, meg-

emelt, 2300 példányban készül, s minden téglási ház-

tartásba eljut.   

Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnere-

ink kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztatjuk 

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. Lapzárta minden hó 10. napja. 

A  hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájá-

ban kérjük leadni. Érdeklődni az alábbi telefonszá-

mon lehet: 06 52/384-312 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÁS 

10 éves szakmai gyakorlattal (falugazdász, szaktanácsadó  - Téglás, Hajdúhadház, Bocskaikert, Hajdúsámson), 

Agrárkamarai szaktanácsadói regisztrációval rendelkező szaktanácsadóként az alábbi gazdálkodói ügyek 

megoldásában nyújtok segítséget (a teljesség igénye nélkül): 

- egységes területalapú támogatás benyújtása, adategyeztetés, vis maior bejelentés, másodvetések bejelenté-

se, beforgatás bejelentése, istállótrágyázás bejelentése, baktériumtrágyázás bejelentése, középmély-lazítás 

bejelentése 

- gazdálkodási napló vezetésében történő segítségnyújtás 

- gazdálkodási napló elektronikus benyújtása (AKG, ÖKO, NATURA, stb.) 

- permetezési napló vezetésében történő segítségnyújtás 

- nitrátjelentés elkészítése, elektronikus benyújtása 

- tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése 

- állatalapú támogatások ügyintézésében történő segítségnyújtás (pl. anyajuhtartás támogatása, stb.) 

- mezőgazdasági növénybiztosítás, biztosításközvetítés 

- kárbejelentés 

- kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtása 

- agrárkamarai tagdíjbevallás elkészítése 

- gázolaj jövedéki adó visszaigénylése 

- földhasználat rendezése, földhivatali ügyintézésben történő segítségnyújtás 

- általános agrár-szabályozási információnyújtás, stratégiai jellegű ismeretek átadása 

- tájékoztatás új jogszabályokról, előírásokról 

- pályázatfigyelés 

- Támogató adminisztráció 

- vetésszerkezeti előírásoknak történő megfeleltetésben segítségnyújtás 

- Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat és Kölcsönös Megfeleltetés témakörében nyújtott tájékoztatás 

- felkészítés helyszíni ellenőrzésekre (MÁK, NÉBIH, stb.), hatóságok előtti képviselet 

- aktuális határidőkre történő figyelemfelhívás 

 

További információkért keressen bizalommal. 

Ügyfélfogadás ideje: telefonon egyeztetett időpontban. 

Nagyné Takács Erzsébet  

TÉGLÁS 

06 70/489-3857 

(agrárkamarai névjegyzéki 

szaktanácsadói regisztrációs szám: NAK-4144) 

takacserzsebetszaktan@gmail.com 

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 

HÍRDETÉSEK 


