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A világjárvány második hulláma belopakodott a minden-
napi életünkbe, talán még nagyobb veszélyt jelent, mint 
tavasszal a kirobbanásakor. Voltak olyan nyári napok, ami-
kor a nullához közelített az új esetek száma, és több napig 
megnyugvással tapasztalhattuk, hogy nem volt halálos ál-
dozat.
Belendült a nyaralási kedv, és beindult a partiszezon, ami-
nek meg lett a következménye, bár titokban mindenki ab-
ban bízott, hogy megússzuk. 
Ez a jelenkori pandémia azonban alattomosabb, nem pro-
dukál súlyos eseteket szerencsénkre, de képes akár lebé-
nítani az egész gazdaságot és vele együtt az országot is. 
Újabb iskolai bezárások, és további szigorítások nyomában 
megismétlődhet a pánikhangulat, amit mindenképpen el 
kell kerülni. 

A fiatalok lazábban kezelik, igaz könnyebben is viselik a fer-
tőzés következményeit, de a körülöttük lévők, szülők és álta-
lában az idősebb korosztály, már nagyobb veszélynek van 
kitéve. Ezért egyszerűen be kell tartani a térbeli korlátokat, 
és viselni kell a maszkot, bármennyire is kellemetlen, mert 
robbanásszerű fertőzési hullám is kialakulhat. 

Debrecenben és vele együtt a megyében megugrott a 
fertőzések száma és meghaladja a kétezret a karanténba 
kényszerültek száma, ami aggodalomra ad okot. Az egye-
temisták között rengeteg a külföldi és más településről ér-
kezett diák, a fiatalabb felnőttek mozgalmasabb élete is 
eredményezheti a fertőzöttek 26 év körüli átlagéletkorát.

A karanténból elég körülményes és hosszú időbe kerül a ki-
lépés, ezért is kell hatósági árral szabályozni a PCR teszt dí-
ját, mert a kellemetlenség mellett drága is a visszatérés.
A járványhelyzet kezelésére felkészültek a szakszolgálatok 
és az ellátórendszerek, de mindenképpen el kellene kerülni 
a nagyobb hullámot, mert leállhat a gazdaság és az eddigi 
jelentős ágazati gazdasági kiesések nagymértékben ront-
hatják a jövőbeli terveket, kilátásokat.

A nemzeti konzultáció visszaigazolta az eddigi intézkedések 
helyességét, és kijelölte a további irányokat, melyek egyértelműsítik, hogy a gazdaságnak és következményeként az 
országnak működnie kell.
Ezért tisztelettel kérem, hogy mindenki tartsa be a korlátozó intézkedéseket, legyen fegyelmezett és együttműködő,                             
akkor elkerülhetjük a nagyobb problémákat!

Tasó László 
 országgyűlési képviselő

A GAZDASÁGNAK MŰKÖDNIE KELL
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Az Országgyűlés és a Kormány - ve-
szélyhelyzet megszűnésével összefüg-
gő - intézkedéseiről a Téglási Krónika 
2020. július XXVIII. évfolyam 9. számá-
ban adtunk tájékoztatást.

A járványügyi helyzet kedvezőtlen 
alakulása miatt a Kormány által a jár-
ványügyi készültséggel összefüggés-
ben hozott intézkedések széleskörű 
megismertetése érdekében szüksé-
gessé vált a lakosság ezekről való tá-
jékoztatása.

A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. 
rendeletében a járványügyi készült-
ségi időszak védelmi intézkedéseit az 
alábbiak szerint határozta meg:

Kötelező maszkviselés 

A hatodik életévét be nem töltött kis-
korú kivételével mindenki köteles 
a) a tömegközlekedési eszközön és 
azok váró helyiségeiben,
b) az  üzletben történő vásárlás, mun-
kavégzés során, a vendéglátó üzlet 
vendégei kivételével, 
c) a bevásárlóközpont területén, 
d) az  előadó-művészet valamennyi 

ágának fellépése céljából megtar-
tott esemény helyszínén, függetlenül 
annak nyilvánosságától – így különö-
sen színház, tánc-, zeneművészet –, a 
fellépőket kivéve,
e) a mozi területén, 
f) a  múzeum, könyvtár, közművelődé-
si intézmény, látogatók számára nyit-
va álló területén,
g) a levéltárak látogatható területén, 
h) ügyfélfogadási időben 
• a közigazgatási szerv ügyfelek ré-
szére nyitva álló területén, 
• az  egyetemes postai szolgáltató 
által vagy a  postai közreműködők 
által üzemeltetett, az ügyfélforgalom 
számára nyitva álló helyiségben, to-
vábbá 
• minden egyéb olyan helyiségben, 
amelyben ügyintézés céljából ügyfél-
fogadás zajlik és a helyiségben – az 
ott foglalkoztatottakat is beleértve 
– rendszeresen 5 főnél többen tartóz-
kodnak egy időben, 
orvosi maszkot, munkavédelmi masz-
kot, illetve textil vagy más anyagból 
készült maszkot olyan módon viselni, 
hogy az az orrot és a szájat folyama-
tosan elfedje. 

Az  egészségügyi intézmény területén 
mindenki köteles maszkot viselni, kivé-
ve a beteget az elhelyezésére szolgá-
ló kórteremben.

A szociális intézményben 
a) az ott foglalkoztatottaknak az ellá-
tottakkal való közvetlen érintkezéskor, 
vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli 
távolságban tartózkodnak az ellátot-
takkal, 
b) az ellátottaknak a  közösségi prog-
ramok alkalmával és a  közösségi te-
rekben való tartózkodás esetén masz-
kot kell viselniük. 

Intézkedések alkalmazása 

Az  üzemeltető köteles gondoskodni 
arról, hogy a  tömegközlekedési esz-
közön vagy a  helyiségben tartózko-
dók a  maszkot viseljék, ennek érde-
kében intézkedéseket, szankciókat 
alkalmazhat. 
Azt a személyt, aki a tömegközle-
kedési eszköz vezetőjének, vagy az 
üzemeltető más alkalmazottjának fel-
szólítására sem viseli a meghatározott 
módon a  maszkot, vagy nem hagyja 
el a  tömegközlekedési eszközt, azt a 

Tájékoztatás a Kormány járványügyi készültséggel összefüggő intézkedéseiről

2020 október 1-én rendkívüli Képviselő-testületi ülésen Szabó Csaba polgármester úr javaslatára Chebliné Kocsis  
Erzsébet alpolgármester asszony megbízatását a Képviselő-testület visszavonta, és Kolompár Lászlót  

alpolgármesterré választotta.
Gratulálunk Kolompár László alpolgármester úr megbízatásához!

ALPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁS
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tömegközlekedési eszköz vezetője kö-
teles: 
a) az utazásból kizárni, 
b) rendőri intézkedést kezdeményez-
ni, és 
c) gondoskodni e személynek a tö-
megközlekedési eszközről történő le-
szállításáról. 

Azt a  személyt, aki a  maszkot az  az  
üzemeltető felszólítására sem viseli, 
az  üzemeltető köteles a látogatásból 
kizárni, és gondoskodni arról, hogy e 
személy a helyiséget, illetve a terüle-
tet elhagyja. 

A maszkviselési kötelezettség betartá-
sát/betartatását a megyei kormány-
hivatal, a kereskedelmi hatóság és a 
rendőrség is ellenőrzi. 

Bírságok alkalmazása, üzlet bezárása 

 Ha a kereskedelmi hatóság az  elle-
nőrzés során vagy a  rendőrség érte-
sítése alapján az üzlet és vendéglátó 
üzlet, valamint a mozi esetében - a 
maszkviseléssel összefüggő - az üze-
meltetőt terhelő kötelezettség meg-
szegéséről szerez tudomást, 
a) a kötelezettség első alkalommal 
történő megszegése esetén figyel-
meztetést alkalmaz, 
b) a kötelezettség második alkalom-
mal történő megszegése esetén 100 
000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő 
bírságot szab ki, 
c) a kötelezettség harmadik alkalom-
mal történő megszegése esetén az  
üzletet, illetve a  helyiséget legalább 
3 napra, legfeljebb egy év időtartam-
ra ideiglenesen bezárathatja, 
d) a kötelezettség negyedik alkalom-
mal történő megszegésétől kezdve az 
üzletet, illetve a helyiséget legalább 
a  kötelezettségszegések alkalmainak 
számával megegyező számú napra, 
legfeljebb egy év időtartamra ideig-
lenesen bezárathatja.

A fenti szankció nem alkalmazható, 
ha az  üzemeltető a  szükséges in-
tézkedéseket megtette a jogellenes 
helyzet felszámolása érdekében, így 
különösen ha 
a) a jogsértő személyt felszólította tá-
vozásra, 
b) a jogsértő személy kiszolgálását 
megtagadta, és 
c) azt követően, hogy a  jogsértő sze-
mély a  távozásra történő felszólítás-
nak nem tett eleget, a  rendőrséget 
értesítette. 

Jelen rendeletben meghatározott 
egyes magatartási szabályokat meg-
szegő természetes személyekkel szem-
ben a rendőrség, védelmi intézkedés 
megszegése szabálysértés elkövetése 
miatt 5.000-150.000 Ft pénzbírságot 
szabhat ki.

A köznevelési és szakképzési védelmi 
intézkedések

Köznevelési intézménybe, valamint 
szakképző intézménybe 
a) az ott foglalkoztatott személy, az ott 
szükséges karbantartási, illetve javítá-
si munkát végző személy, a jogszabá-
lyon alapuló kötelezettség teljesítése 
céljából érkező személy, valamint a 
nagykorú tanuló csak abban az eset-
ben léphet be, ha a testhőmérséklete 
nem haladja meg az országos tisz-
tifőorvos által meghatározott mérté-
ket, 
b) történő belépés során azt a  gyer-
meket, illetve kiskorú tanulót, akinek 
a  testhőmérséklete eléri vagy meg-
haladja az  országos tisztifőorvos ál-
tal meghatározott mértéket, a  többi 
gyermektől, illetve tanulótól el kell 
különíteni, és erről a  szülőt vagy a  
törvényes képviselőt távközlési eszköz 
útján haladéktalanul tájékoztatni kell. 

Az  országos tisztifőorvos határozatá-
ban 37,8 °C-ban állapította meg az  
intézménybe való belépéshez meg-
engedett testhőmérséklet mértékét. 

Az intézmény vezetője köteles gon-
doskodni az  előírások végrehajtásá-
ról. 

Az intézménybe történő érkezéskor 
mindenki köteles magát a testhőmér-
séklet ellenőrzésnek alávetni. 

Az intézmény területére 
a) az ott foglalkoztatott személyen, 
b) az ott szükséges karbantartási, illet-
ve javítási munkát végző személyen, 
c) a jogszabályon alapuló kötelezett-
ség teljesítése céljából érkezőn, 
d) a gyermeken, illetve a tanulón és 
e) a gyermeket, illetve a tanulót kísé-
rő nagykorú személyen kívül más sze-
mély nem léphet be. 

Ha a gyermeket, illetve a tanulót az 
intézménybe kísérő vagy onnan ha-
zakísérő egy fő nagykorú személy a 
maszkot az előírt módon viseli, az  in-
tézmény területére a  testhőmérsék-
let-mérési pontig beléphet. 

A zenés, táncos rendezvények meg-
tartására és a vendéglátó üzletek 
nyitva tartására vonatkozó rendelke-
zések

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen 
tartott, a zenés, táncos rendezvény 
függetlenül annak nyilvános vagy 
nem nyilvános, valamint alkalmi vagy 
rendszeres jellegétől – abban az eset-
ben tartható meg, ha a rendezvény 
helyszínén a jelenlévők létszáma – 
beleértve az ott foglalkoztatott sze-
mélyeket – egy időben nem haladja 
meg az 500 főt. 

A rendezvény helyszínén – az ott 
foglalkoztatottak kivételével – 23.00- 
06.00 óra között tilos tartózkodni. 

A  vendéglátó üzletben 23.00-06.00 
óra között az  ott foglalkoztatottak 
kivételével tilos tartózkodni, azonban 
az élelmiszer elvitelre történő megren-
delése és átvétele, valamint a vételár 
megfizetése céljából és időtartamára 
megengedett a tartózkodás. 

Hatósági karantén időtartamának 
változása 

A Kormány 432/2020. (IX. 18.) Korm. 
rendelete alapján, az utazási korláto-
zással összefüggő hatósági karantén 
időtartama 14 napról 10 napra csök-
ken.

Influenza védőoltás térítésmentesen 

A Kormány 433/2020. (IX. 18.) Korm. 
rendelete alapján az influenza meg-
betegedés elleni védőoltáshoz oltó-
anyag a 2020. és 2021. évben térítés-
mentesen igényelhető.

Koronavírus teszt hatósági ára 

Az  a  személy, aki a  SARS-CoV-2 
RT-PCR mintavételt és laboratóriumi 
vizsgálatot térítés ellenében veheti 
igénybe, jogszabály eltérő rendelke-
zése hiányában legfeljebb 17.000 Ft 
vizsgálati díj és 2.500 Ft mintavételi díj 
megfizetésére kötelezhető.

Ez nem alkalmazható abban az eset-
ben, amikor az Ebtv. szerinti biztosí-
tott a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavé-
telt és laboratóriumi vizsgálatot az 
Egészségbiztosítási Alap terhére veszi 
igénybe.

Téglás, 2020. szeptember 29.

   Szabó Csaba
   polgármester
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Téglás Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 19/2020. (IX.25.) ön-
kormányzati rendelete a környezet  
védeleméről és a köztisztaságról

Téglás Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) 
pontjában, 48. § (4) bekezdés f) pont-
jában, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) 
pontjában, valamint a szabálysérté-
sekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított fel-
hatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. 
és 11. pontja szerinti feladatkörében 
eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal véleményének kikérésé-
vel a települési környezet megóvása 
érdekében a következőket rendeli el: 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Téglás 
város közigazgatási területén minden
a) természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szer-
vezetre,
b) ingatlanra, azok tulajdonosaira, ke-
zelőire, használóira, a közterületekre, 
a közcélú zöldterületekre, parkokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:
a) ingatlan használója: az ingatlant 

ténylegesen használó személy (ingat-
lanbérlet esetén a bérleti joggal ren-
delkező személy, intézmény esetén az 
intézmény vezetője, kereskedelmi és 
vendéglátó-ipari egység esetén az 
egység üzemeltetője), ennek hiányá-
ban az ingatlan tulajdonosa;
b) járda (köztisztasági szempontból): 
köztisztasági szempontból járdának 
minősül az a gyalogos közlekedésre 
rendelt kiépített és kiépítetlen útterü-
let, amely az ingatlan telekhatárától 
az úttest széléig (szegélyéig) terjed: 
c) közterület: a közterület felügyelet-
ről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) 
pontjában közterületként meghatá-
rozott terület, 
d) magánszemélyek háztartási igé-
nyeit kielégítő tevékenység: olyan 
zajhatással járó, háztartáson belüli 
tevékenység, amely alkalmas mások 
nyugalmának megzavarására, így 
különösen lakásfelújítással, építéssel, 
bontással kapcsolatos tevékenysé-
gek, kertépítéssel, zöldfelület-fenntar-
tással, mezőgazdasági feladatokkal 
kapcsolatos tevékenységek, motoros 
fűnyírás, favágás, fűrészelés traktor 
üzemeltetése, egyéb motoros gép 
üzemeltetése, zenélés, zenehallgatás, 
sporttevékenység, játék;
e) rendezvény: hangosítást igénylő, 
szervezett formában, meghatározott 
célból szervezett, művészeti, tudo-
mányos, közművelődési, társadalmi, 
sport, szórakoztató, vendéglátó és 
kulturális célú esemény;
f) szeszes ital: minden alkohol tar-
talmú ital, kivéve a gyógynövények 
gyógyászati jellegű szeszes kivonatát 
és az ezek felhasználásával készült 
terméket, továbbá az 1,2%-nál kisebb 
alkoholtartalmú üdítőitalokat.
g) zöldterület: növényzettel fedett 
közterület. Zöldterületnek minősülnek 
a parkok, ligetek, játszóterek, utcai 
fák és zöldsávok, virágágyások, virág-
tartók, szobrok környéke, parkosított 
játszóterek. Zöldterületnek tekintendő 
az a terület is, amelyen a fásítás vagy 
parkosítás munkáit már megkezdték.

II. Fejezet

A föld védelme

3. Az ingatlanok, közterületek  
tisztántartása 

3. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem 
rendelkezik, az ingatlan használója 
köteles gondoskodni az ingatlan te-
lekhatárától az úttestig terjedő teljes 
terület, – ide értve a járdát, a nyílt ár-
kot és ennek műtárgyait is – tisztántar-
tásáról, kaszálásáról, gyomirtásáról, a 
lehullott levelek, virágok összegyűjté-
séről és eltávolításáról, a csapadék-

víz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolí-
tásáról, a járda hótól, jégtől való men-
tesítéséről, járdára kinyúló ágak és 
bokrok megfelelő nyeséséről.
(2) Az intézmények, kereskedelmi és 
vendéglátó-ipari egységek és más 
elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt az 
ingatlan használójának kell tisztántar-
tani függetlenül attól, hogy a szeny-
nyeződés az ingatlan használójának 
tevékenységéből származik-e. Ez a 
kötelezettség kiterjed a hó eltakarí-
tásával, a síkosság megszüntetésével 
kapcsolatos feladatokra is.
(3) Az ingatlan használója köteles az 
ingatlanát rendben tartani, az aktu-
ális növényápolási feladatokat, külö-
nösen a fű folyamatos kaszálását, az 
ingatlan gyomtalanítását, valamint a 
kártevő rovarok és állatok irtását elvé-
gezni.
(4) Az önkormányzati tulajdonú közte-
rületek szervezett, rendszeres tisztán-
tartásáról, portalanításáról, általános 
jellegű takarításáról, síkosság-men-
tesítéséről, a szilárd burkolatú utak 
tisztántartásáról, szeméttárolók kihe-
lyezéséről, pótlásáról, ürítéséről az ön-
kormányzat gondoskodik.
(5) Magánszemélyek, jogi személyek, 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek tevékenysége következté-
ben közterületen keletkezett szennye-
ződés megszüntetése, a szennyezést 
okozó szerv, vagy személy feladata.
 (6) A közutat, járdát, zöldterületet ál-
lati ürülékkel beszennyező állat gaz-
dája köteles a szennyezést megelőzni, 
vagy annak bekövetkezése esetén a 
szennyezéstől a közutat, járdát meg-
tisztítani.
 (7) Tilos csapadékvíz elvezető árok-
ban bármilyen anyagot, tárgyat elhe-
lyezni, tárolni.

4. Síkosság-mentesítés

4. § (1) Az ónos esőtől, jégtől, hótól 
síkossá vált járdát a csúszást okozó 
anyagtól szükség szerint, naponként 
többször – első alkalommal reggel 
8.00 óráig meg kell tisztítani, ameny-
nyiben ez nem lehetséges, úgy fel kell 
hinteni.
(2) A felhintésre homok, hamu,  

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS KÖZTISZTASÁG
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fűrészpor, kőporliszt vagy kereskedel-
mi forgalomban kapható, a hatályos 
környezetvédelmi előírásoknak meg-
felelő síkosság-mentesítő anyag hasz-
nálható.
(3) Szóróanyagként tüzelés után visz-
szamaradt darabos, sérülést okozó 
anyag nem használható. A szóró-
anyag beszerzéséről, és a téli időszak 
elmúltával a terület szóróanyagtól 
való megtisztításáról a tisztántartásra 
kötelezettnek kell gondoskodni.
(4) A járda és a közút síkosság-mente-
sítését a tisztántartásra kötelezettnek 
úgy kell elvégezni, hogy abból ne 
származzon baleset.

5. Építési és bontási területek tisztán-
tartása

5. § (1) Az épület-, építmény-, út-, köz-
mű építésének, bontásának, felújítá-
sának (a továbbiakban együtt: épí-
tés) munkái során az építtető köteles 
gondoskodni a közterületre szálló por 
elleni védelemről, a tisztaság fenn-
tartásáról, az úttestre, járdára való 
sárfelhordás megakadályozásáról. E 
rendelkezés alkalmazása tekinteté-
ben építtető a hatósági engedély jo-
gosítottja, a hatósági bejelentéstétel 
kötelezettje, illetőleg, ha nem építési 
engedély- vagy bejelentés köteles 
tevékenységről van szó, építtető az, 
akinek a megrendelésére az építési 
munkát végzik.
(2) Építésnél, bontásnál vagy tataro-
zásnál a munkálatokat úgy kell végez-
ni, az építési és bontási anyagokat, a 
kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por 
és egyéb szennyeződés ne keletkez-
zen.
(3) Építési és területrendezési munkák 
során tilos az élő- és felszín alatti vizek 
minőségét veszélyeztető anyagok fel-
használása.
(4) Magánterületen csak olyan épí-
tési, bontási anyag tárolható, amely 
közegészségügyi szempontból ve-
szélytelen.

III. Fejezet

A víz védelme

6. A víz védelmére vonatkozó szabá-
lyok

6. § (1) Az ingatlan használójának kö-
telessége:
a) az ingatlan előtti szakaszra terjedő-
en a közterületen lévő árkok, nyitott 
csatornák, folyókák, átereszek tisztán-
tartása, a csapadékvíz akadálytalan 
elfolyásának biztosítása, a (2) bekez-
désben foglalt kivételekkel,
b) a járműbehajtók átereszeinek jó 
karban és tisztántartása,
c) az épület tetőzetéről az esővíz és a 
hólé a járdára folyásának megaka-
dályozása.
(2) A Dózsa György utcai, a Böször-

ményi utcai, az Erdő utcai, a Temető 
utcai (Szegfű és Kossuth Lajos utca 
közötti szakasza), a Bóti utcai (Tóth-
falussi és Stadion utca közötti szaka-
sza), a Stadion utcai, a Nádas utcai, 
a Bocskai és a Barátság utca közötti, 
valamint ez utóbbi folytatásában ha-
ladó Barátság utcai, a Barátság és a 
Vasút utca közötti vízelvezető árkok 
tisztántartásáról, a csapadékvíz aka-
dálytalan lefolyásának biztosításáról 
az önkormányzat gondoskodik.
(3) A Magyar Állam tulajdonát képe-
ző Hadházi-csatorna (Téglás 011, va-
lamint 707/3 hrsz) esetében a kezelői 
feladatokat a Felső-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság látja el.
(4) Az ingatlanon keletkező csapa-
dékvíz saját területen történő elhelye-
zéséről, az ingatlan tulajdonosa gon-
doskodik.
(5) A szennyvizet szennyvízcsatorná-
ba kell bevezetni, ennek hiányában 
hatóságilag engedélyezett, korszerű 
és szakszerű közműpótló berendezést 
kell alkalmazni a szennyvíz ártalmat-
lanítására és elszikkasztására.
(6) Vízi közmű hálózat hiányában, 
valamint a (7) bekezdés szerinti köz-
műpótló berendezés hiányában vég-
ső megoldásként, a tulajdonos köte-
les ingatlanán zárt, szivárgásmentes 
szennyvíztárolót kialakítani, és a szeny-
nyvizet az előírásoknak megfelelően 
létesített szennyvíztárolóba bevezet-
ni, és kizárólag abban gyűjteni.
(7) A zárt, szivárgásmentes szennyvíz-
tároló kiürítéséről, a szennyvíz elszál-
lításáról az ingatlan használójának 
kell szükség szerint, igazolható módon 
gondoskodni. 

7. Vegyi anyagok használata

7. § (1) A város közterületén tilos gép-
járművet, munkagépet mosni, olaj-
cserét, vagy más olyan tevékenysé-
get végezni, amely szennyeződést 
okoz.
(2) Magánterületen az (1) bekezdés-
ben foglalt munkákat úgy kell végez-
ni, hogy a szennyeződés közterületre, 
csapadékvíz csatornába ne kerüljön, 
az ingatlan talaját ne szennyezze, a 
talajvizet ne veszélyeztesse.

8. Felszíni vizek elvezetése

8. § (1) A nyílt csapadék-, és belvíz 
elvezető árkok szennyezése, ezekbe, 
valamint ezek partjaira hulladék és 
törmelék lerakása tilos.
 (2) Az ingatlan használója - a 6. § (2) 

bekezdésben foglalt kivételekkel - kö-
teles:
a) az ingatlana mellett húzódó árkok 
partjain lévő növényzetet rendszere-
sen kaszálni és gondoskodni a terület 
tisztántartásáról,
b) a csapadékvíz akadálytalan lefo-
lyása érdekében az árok kitisztítását 
elvégezni, ha a csapadékvíz árokba 
történő akadálytalan lefolyását az 
árokba került szemét vagy hordalék 
akadályozza.

IV. Fejezet

A levegő védelme

9. A tűzgyújtásra vonatkozó szabá-
lyok

9. § (1) A város területén tilos az avar 
és a kerti hulladék égetéssel történő 
megsemmisítése.
(2) Az avar és a kerti hulladék kezelé-
se, megsemmisítése elsősorban kom-
posztálással történjen, másodsorban 
a szervezett lakossági szemétszállítás 
keretében kerüljön elszállításra az in-
gatlanról. A lemetszett gallyak tüzelő-
berendezésben való elégetéssel is 
megsemmisíthetők.
(3) Tilos nyílt téren vagy bármilyen 
tüzelő berendezésben veszélyes hul-
ladékot, vagy égetése során veszé-
lyessé váló anyagot (műanyag, gumi, 
fáradt olaj, vegyszeres és festékes 
göngyöleg, gyógyszermaradványok, 
száraz elem stb.) égetni.

10. Allergén növények elleni véde-
kezés

10. § (1) Az ingatlan gyom és allergiát 
okozó növényektől való folyamatos 
mentesítése az ingatlan használójá-
nak kötelessége. 
(2) Az ingatlan telekhatárától az út 
széléig terjedő közterület gyom és al-
lergiát okozó növényektől való men-
tesítése az ingatlan használójának 
kötelessége.

V. Fejezet

A zöldterületek védelme

11. A zöldterületek védelmére vonat-
kozó szabályok

11. § (1) Zöldterületet bármi módon 
károsítani tilos. 
(2) A játszóterek területére kutyát be-
vinni tilos. 
(3) A településen lévő zöldterületeket 
csak rendeltetésüknek megfelelően 
szabad használni. Tartózkodni kell a 
mások pihenésének, nyugalmának 
zavarására alkalmas magatartástól.
(4) Zöldterületeken tilos a virágok jo-
gosulatlan leszedése, gyűjtése, tilos a 
fák virágok és egyéb növények káro-
sítása.
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(5) A gyeptakaróval részben, vagy 
egészben borított árkok gyep-felüle-
tét elsősorban kaszálással, fűnyírással 
kell kezelni. 

12. A zöldterületek fenntartása

12. § A zöldterületek létesítéséről, 
fenntartásáról, kezeléséről, felügyele-
téről az önkormányzat gondoskodik.

VI. Fejezet

A fák védelme

13. A közterületen lévő fák védelmére 
vonatkozó szabályok

13. § (1) A fás szárú növények fenntar-
tására, kezelésére, kivágására, pótlá-
sára a fás szárú növények védelméről 
szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Kormány-
rendelet) és az Európai Parlament és 
a Tanács idegenhonos inváziós fajok 
betelepítésének vagy behurcolásá-
nak és terjedésének megelőzéséről és 
kezeléséről szóló 1143/2014/EU Rende-
letében meghatározott szabályokat 
kell alkalmazni.
(2) Közterületen a fás szárú növények 
telepítését a közművek – víz-, gázve-
zeték, csatorna, elektromos hálózat 
biztonságos működésének – figye-
lembevételével kell végezni.
(3) A közterületen lévő fás szárú növé-
nyek a biztonságos közlekedést nem 
veszélyeztethetik, ennek biztosításáról 
az ingatlantulajdonos köteles gon-
doskodni.
(4) A belterületi ingatlanok előtti föld-
területre telepítendő fás szárú növé-
nyek ültetésénél, pótlásánál korláto-
zott növekedésű, maximum 4-5 m-re 
növő, a koronametszést toleráló, va-
lamint kertészeti kialakítású fás szárú 
növények telepíthetők. A Kormány-
rendelet 2. § (3) bekezdése szerint 
meghatározott inváziós fás szárú nö-
vények ültetése közterületen tilos.
(5) Közterületen fás szárú növényt ül-
tetni a Jegyzőhöz benyújtott beje-
lentés alapján lehet. A Jegyző meg-
tilthatja a fás szárú növény ültetését, 
amennyiben az nem felel meg a (4) 
bekezdésben foglaltaknak. 
(6) A városban lévő parkokra, terekre 
a (4)-(5) bekezdésben foglaltak nem 
vonatkoznak.

VII. Fejezet

Zajvédelem

14. A zajkibocsátással járó tevékeny-
ségekre vonatkozó szabályok

14. § (1) A város belterületének in-
gatlanain a településen élő nyu-
galmának biztosítása érdekében a 
magánszemélyek háztartási igényeit 
kielégítő, zajjal zajkibocsátással járó 

tevékenység naponta 8.00-20.00 óra 
között végezhető.
(2) A város belterületén zajt keltő 
pirotechnikai termék – december 31. 
napját kivéve – 22.00 óra után nem 
használható.
(3) A mezőgazdasági és kertészeti 
termények megvédésére alkalma-
zott gázüzemű hangágyúk és egyéb 
akusztikai eszközök lakott terület szé-
létől mért 300 méter távolságon kívül, 
8.00-20.00 óra között használható.

15. Közterületi, valamint sport és sza-
badidős rendezvényekre vonatkozó 

fény- és zajvédelmi szabályok

15. § (1) A közterületi rendezvény han-
gosító berendezései 8.00 – 22.00 óra 
között üzemeltethetőek.
(2) A közterületi rendezvények hely-
színének kijelölését, a fény- és zajfor-
rások elhelyezését úgy kell meghatá-
rozni, hogy azok a lehető legkisebb 
mértékben zavarják a környéken 
élők, valamint az egészségügyi, köz-
nevelési és szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi intézmények, a vallás 
gyakorlására szolgáló épületekben 
tartózkodók nyugalmát, valamint ne 
okozzák az éjszakai életmódot folyta-
tó állatok egyedeinek (rovarok, dene-
vérek) életfolyamatainak zavarását, 
esetleges elhullását. 
(3) Teljesen ernyőzött, a horizont alá 
3-4 fokkal takart síkburás lámpák al-
kalmazhatóak, olyan módon felsze-
relve, hogy az a horizont síkja fölé, 
illetve a telephelyen kívülre ne világít-
son. 
(4) Világító szerelvényenként megen-
gedett legnagyobb fényáram 1600 
lumen lehet. 
(5) Világításra kizárólag meleg fényű, 
sárgás színű, legfeljebb 2700 K szín-
hőmérsékletű fényforrást lehet alkal-
mazni. 
(6) A település önkormányzata által 
támogatott rendezvények hangosító 
berendezései pénteken és szomba-
ton, valamint a munkaszüneti na-
pokat megelőző napon 24.00 óráig, 
további napokon 23.00 óráig üzemel-
tethetők.
(7) Sport és szabadidős létesítmé-
nyek területén szabadtéri rendezvény 
hangosító berendezései pénteken és 
szombaton, valamint a munkaszü-
neti napokat megelőző napon 08.00 
– 24.00 óra között, további napokon 
08.00 – 22.00 óra között üzemeltethe-
tők.
(8) A zajt keltő pirotechnikai termékek 
használata során alkalmazni kell a 14. 
§ (2) bekezdésében szereplő tilalmat.

16. Mobil hangreklámokra vonatkozó 
szabályok

16. § (1) Mobil hangreklám hangtelje-
sítményét úgy kell szabályozni, hogy 
a kívánt figyelemfelkeltő hatás csak 

a közvetlen környezetben érvényesül-
jön és a közvetlen környezetében élők 
nyugalmát ne zavarja.
(2) Mobil hangreklám vasárnap és 
munkaszüneti napokon 10.00 – 12.00 
óra között, további napokon 08.00 – 
20.00 óra között működtethető.
(3) Mobil hangreklám álló helyzetben 
nem üzemeltethető.
(4) Mobil hangreklám kizárólag gaz-
dasági reklámtevékenység céljából 
üzemeltethető.

VIII. Fejezet

17. Közterületen való italozás tilalma

17. § (1) Tilos a szeszesital fogyasztása:
a) a város közterületein, különösen 
az élelmiszereket, italokat, élvezeti és 
közszükségleti cikkeket árusító üzle-
tek, továbbá munkahelyek előtt és 
környékén,
b) a közönség számára nyitva álló lé-
tesítményekben, és az azokhoz tarto-
zó egyéb helyeken, melléképületben, 
udvaron, ahol a szeszesital értékesíté-
se nem engedélyezett,
c) közterület-használatba átadott in-
gatlanrészeken.
(2) A szeszesital fogyasztási tilalom 
nem terjed ki
a) közvetlenül közterületre kiszolgáló 
vendéglátó egységek által kialakított, 
kijelölt fogyasztótérre,
b) bejelentett alkalmi rendezvények-
re, azok területén.

IX. Fejezet

18. Záró rendelkezések

18. § Hatályát veszti:
a) az avar és kerti hulladékok égeté-
sének szabályairól, valamint a ház-
tartási tevékenységgel okozott lég-
szennyezésre vonatkozó egyes sajátos 
szabályokról szóló 12/2004. (IV. 30.) 
rendelet, valamint
b) a közterületek használatának sza-
bályairól szóló 5/2019. (III. 27.) önkor-
mányzati rendelet 6. §-a.
19. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén 
lép hatályba. 

Várjuk további javaslataikat, észrevé-
teleiket, hogy együtt óvjuk környeze-
tünket!

                      

  Szabó Csaba 
polgármester

Szilágyi József László 
jegyző
         

Téglási  KRÓNIKA   
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A lakosság részérő érkező információk 
alapján indokolt áttekinteni a haszon-
állatok tartására vonatkozó legfon-
tosabb jogszabályi rendelkezéseket 
annak érdekében, hogy az érintett 
állattartók ismerjék meg és tartsák be 
az ide vonatkozó szabályokat, így ön-
kénes jogkövetéssel megelőzhető az 
állattartással másoknak okozott kelle-
metlenségek, és a szomszédok közötti 
viták kialakulása. 

Téglás településen állatot tartani:

• az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
• az élelmiszerlánc és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény, 
• a kedvtelésből tartott állatok tartá-
sáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet, 
•z Állat-egészségügyi Szabályzat ki-
adásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM ren-
delet, 
• mezőgazdasági haszonállatok tar-
tásának állatvédelmi szabályairól 
szóló 32/1999. (II. 31.) FVM rendelet, 
valamint
• város szabályozási tervéről és helyi 
építési szabályzatáról szóló 18/2011. 
(X. 26.) önkormányzati rendelet ren-
delkezéseinek megfelelő módon le-
het.

A fenti jogszabályok az állatok és az 
azok környezetében élő emberek vé-
delmére vonatkozó szabályokat egy-
aránt tartalmaznak, jelen tájékoztató 
keretében az emberek védelmét szol-
gáló szabályokat foglaljuk össze.

Minden állattartó köteles gondos-
kodni arról, hogy az állattartás kö-
vetkeztében mások jogai és érdekei 
sérelmet ne szenvedjenek, különös 
tekintettel a zajterhelésre, a levegő és 
a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek 
szennyezésére, valamint a káros rova-
rok és rágcsálók szaporodására.

Az állatok tarása nem veszélyezteteti 
az állatok és az emberek egészségét, 
nem károsíthatja a környezetet, nem 
okozhat mások számára elviselhetet-
len életkörülményeket (bűz és zajha-
tás, rágcsálók és legyek elszaporodá-
sa).

Építési szabályok

Az állatok elhelyezésére szolgáló és 
tartásukkal kapcsolatos épületek 
vagy más építmények, létesítéséhez 
az építésügyi hatóság engedélye 
szükséges abban az esetben, ha a 
nettó 100 légköbmétert és a 4,5 m 
gerincmagasságot meghaladja az 
épület nagysága. 
A trágya tárolására szolgáló 10 m3 fe-
letti műtárgyak építése engedélyhez 
kötött.

Az állattartáshoz kapcsolódó épít-
mények - ól, kifutó, zárt trágya és zárt 
trágyalétároló - legkisebb távolsága:
• kereskedelmi gazdasági és különle-
ges terület határától 50 m,
• zöldterület határától 30 m,
• lakóépülettől 10 m,
• ásott kúttól 15 m,
• fúrt kúttól 5 m,
• kerti csaptól 3 m,
• vízvezetéktől 2 m.

Az állatok elhelyezésére szolgáló lé-
tesítményeket – az állatvédelmi elő-
írásoknak megfelelően – könnyen 
tisztítható, csúszásmentes, a tartott 
állat fajának megfelelő burkolattal 
kell ellátni és folyamatosan tisztán kell 
tartani.

Az állattartó köteles az építmény 
rendszeres fertőtlenítéséről, az ott 
található kártékony állatok irtásáról, 
a legyek gyérítéséről folyamatosan 
gondoskodni.

Trágyakezelés szabályai

Az állattartás során keletkező trágya, 
hígtrágya csak zárt rendszerű, jól 
zárható fedlappal ellátott, szivárgás-
mentes tárolóban gyűjthető. 
A trágyalé a kommunális csator-
narendszerbe nem vezethető.

Az almostrágya tárolása az ingatlan 
udvarán csak kiépített, elfolyás és szi-
várgásmentes átmeneti gyűjtőben 
megengedett. 
A keletkezett trágya kezeléséről, ár-
talmatlanításáról, elszállításáról – a 
környezet szennyezése nélkül – rend-
szeresen, szükség szerint, gondoskod-

ni kell.
Az állattartás során keletkező trágya 
és trágyalé elhelyezését mezőgazda-
sági hasznosítását úgy kell végezni, 
hogy a talaj, felszíni – felszín alatti víz-
szennyezést ne okozzon.

Az elhullott állatok tetemének elszál-
lításáról, ártalmatlanná tételéről az 
állattartó saját költségén – külön jog-
szabályban előírt módon – köteles 
gondoskodni.

A lakókörnyezet védelme és a 
jószomszédi viszony fenntartá-
sa érdekében kérem, hogy a ha-
szonállatok tartása során valameny-
nyi állattartó tartsa be a fenti szabályokat.

Az állattartó köteles állattartási te-
vékenységéről (ló, szamár, öszvér, 
szarvasmarha, juh, kecske, sertés, 
méhcsaládok esetén létszámtól füg-
getlenül, baromfi- és nyúlállomá-
nyok esetén száz egyed felett), a 
tevékenység megkezdéséről, illetve 
megszüntetéséről az állatállományt 
ellátó állatorvost, illetőleg a települési 
önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg 
tájékoztatni.

A bejelentés megtételéhez szükséges 
formanyomtatvány a teglas.hu/pol-
garmesteri hivatal/ügyintézési adat-
tár és segédletek menüpontban el-
érhető, vagy a Téglási Polgármesteri 
Hivatal 7. irodájában igényelhető.

Téglás, 2020. szeptember 29.

Szilágyi József László
   jegyző

TÁJÉKOZTATÓ HASZONÁLLATOK TARTÁSÁSRÓL



8

FOGATHAJTÓ VERSENY

Téglási  KRÓNIKA   

Speciális tartalékosként a Seregben

Már közel 50-en csatlakoztak a Haj-
dúságból a Magyar Honvédség ál-
tal meghirdetett Speciális Önkéntes 
 Területvédelmi Tartalékos Szolgálat-
hoz. A program a jövőben is folytató-
dik, a megyeszékhelyek toborzóiro-
dái továbbra is várják a jelentkezőket. 
A kialakult járványhelyzet miatt a 
Magyar Kormány gazdaságvédel-
mi programjának középpontjában 
a munkahelyek megőrzése és az új 
munkahelyek teremtése áll. Ebben 
vállal jelentős szerepet a Magyar Hon-
védség a – 2020. július 1-jével elindí-
tott – Speciális Önkéntes Területvédel-
mi Tartalékos Szolgálat vállalásának 
lehetőségével. A szolgálatra olyan 
büntetlen előéletű, felnőtt korú, ma-
gyar állampolgárok jelentkezhetnek, 
akiknek belföldi lakcímük és legalább 
általános iskolai végzettségük van. A 
honvédség akár több ezer állás nélkül 

maradt embernek adhat átmeneti 
vagy hosszútávú munkalehetőséget, 
a 6 hónapos képzés ugyanis újabb fél 
évvel meghosszabbítható, de lehető-
ség van áttérni más szolgálati formá-
ra is. 
Az elmúlt rövid időszakban ország-
szerte több százan vonultak be a 
Magyar Honvédség kijelölt alakula-
taihoz, a lakóhelyükhöz legközelebbi 
képzési helyre. Megyénkből eddig 
már majdnem 50-en csatlakoztak.
Az újoncok a bevonulásukat követő-
en megkötik szerződésüket, megkap-
ják a kiképzéshez szükséges ruházatot, 
majd megkezdik hat hónapos szolgá-
latukat. A kiképzés programját kifeje-
zetten katonai előképzettséggel nem 
rendelkező civil embereknek dolgoz-
ták ki. Az erőnlét fokozatos növelése 
után 6 hetes általános lövész képzés, 
majd 3 hónapos egyéni szakkiképzés 
következik, ezalatt minden résztvevő 
egy általa választott területre specia-
lizálódik érdeklődési körének és vég-
zettségének megfelelően. A foglalko-
zások heti negyven órában zajlanak, 
a napi feladatok végrehajtása után 
mindenki hazamehet a családjához. 
A speciális önkéntes területvédelmi 
tartalékos katonáknak a garantált 
havi jövedelem mellett napi egyszeri 
meleg étel és utazási támogatás is jár.
A honvédség nem titkolt célja a prog-

rammal, hogy egyre többen válasz-
szák a szerződéses szolgálatot vagy 
a tartalékos szolgálati formák vala-
melyikét. Természetesen, aki a képzési 
idő alatt visszakapja állását vagy új 
munkát szerez, bármilyen megkötés 
nélkül, azonnal visszatérhet a civil 
életbe. 
A speciális szolgálatformához egész-
ségügyi szűrés és erkölcsi bizonyítvány 
szükséges. A katonai toborzók min-
denben segítik a jelentkezőket, így 
akár megszervezik az orvosi vizsgála-
tokat is. A jelentkezési lapot a megyei 
toborzóirodákban lehet kitölteni, az 
előzetes kérdésekre pedig telefonon 
és e-mailben is válaszolnak. Elérhe-
tőségük megtalálható a www.iranya-
sereg.hu és a www.hadkiegeszites.
hu oldalakon, de jelen vannak a Fa-
cebookon is, MH Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnok-
ság néven. A Hajdú-Bihar megyében 
lévő ügyfélszolgálat Debrecenben 
a Péterfia u. 58/a szám alatt találha-
tó, ahol nyitvatartási időben szemé-
lyesen, telefonon (52/314-200) vagy 
email-ben (hajdu.toborzo@mil.hu) 
lehet érdeklődni a vállalható katonai 
szolgálatformák iránt.

Fotó: Schwarcz Viktória t. százados

A Téglási Városi Sportpályán rendez-
te meg szeptember 19-én a Hajdú-
sági Hagyományőrző Lovas Klub XVI. 
Fogathajtó versenyét a CAN-C (H2), 
CAN-D (H2) és a CAN-C (P2) fogatok 
számára, és a Megyei Bajnoki Döntőt 
CAN-C (H2) fogatok körében.
Több mint 40 fogat érkezett öt me-
gyéből, hogy a lovassport kedvelői az 
őszi napsütésben jó hangulatú, ba-
ráti közösségben töltsék ezt a napot. 
Eredetileg három szomszéd-telepü-
lés: Téglás, Hajdúhadház és Bocskai-
kert lovasbarát közössége alapította 
a házigazda lovasklubot 2003-ban. 
Az alapvető összetartó erő most is a 
lovak őszinte szeretete, és a klub ön-
zetlen építése, a barátság, az emberi 
kapcsolatok hozzák össze nemcsak a 
beszélgetéseket, de az ilyen versenye-
ket is – tudjuk meg Antal Sándortól, 
a Hajdúsági Hagyományőrző Lovas 
Klub elnökétől. Az ívesre épített pálya 
készítője is ezen szempontok alapján 
jelölte ki a verseny „útvonalat”, Hati 
István két dolgot tartott szem előtt: 
ne legyen sérülés a verseny alatt, a 
ló, és  hajtója egyaránt épségben 
hagyja el a pályát, és mindenki úgy 
menjen haza a nap végén, hogy: „jó 
buli volt”.

A hangulat a hatalmas tejfölös te-
mesvári pörkölttel teli üst mellett fo-
kozódott, amit Szilágyi Ferenc alapító 
klubtag főzött csapatával. Ebéd után 
az akadályhajtás második fordulóját 
eredményhirdetés követte.
A versenybíróság: Huszár Róbert ve-
zető bíróval a következő eredményt 
hirdették ki, és díjazták a lovakat ro-
zettával, a hajtóikat kupával, illetve 
érmekkel. 
Kétfordulós akadályhajtás, kettesfo-
gat „C” kategóriában első helyezést 
ért el: ifj. Molnár Imre, DHF SE Hajdú-
böszörmény, második helyen Beri Ti-
bor végzett a Debreceni Lovasklub-
tól, harmadik helyen pedig Kovács 
Lénárd Besenyőtelki LHE versenyzője 
végzett. 
A kétfordulós akadályhajtás póni ket-
tesfogat „C” kategóriában: első lett 
Dobó Imre a DH SE versenyzője Haj-
dúböszörményből, második helyre 
Szigeti György, a Hajdúdorogi Lovas 
Hajdúk Egyesület hajtója került.
Kétfordulós akadályhajtás, kettesfo-
gat „D” kategóriában a dobogó fel-
ső fokán Papp Ernő állt, a Pampuch 
Kft. Tiszavasvári egyesülettől, második 
helyen Kiss Antal a Hajdúsági Hagyo-
mányőrző Lovas Klub tagja végzett, 

harmadik helyen Dudits Luca lépett 
a dobogóra a Carmen Lovas Sporte-
gyesülettől. 

Az idei versenyen rendhagyó módon 
új vándor díjat alapított Téglás váro-
sa a C kategória mindenkori győzte-
sének, amit a város polgármestere 
Szabó Csaba adott át. Versenyen 
részt vettek azok a kettesfogathajtók 
is akik tagjai annak a csapatnak, akik 
Hajdú-Bihar megyét képviselték Ba-
latonlellén, az Országos Kettesfogat 
„C” kategóriás döntőn, egyéniben és 
csapatban: ifj. Molnár Imre, Molnár 
Lajos, Balogh Viktor. 

Kerekes-Bíró Éva 
kulturális referens
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Szeptember második felében beindult a futballélet a legkisebb korosz-
tályoknál is. 

Az első Bozsik fesztiválon Nyíradonyban voltunk ahol csapatunk  
remekül szerepelt. A mérkőzéseken győztek, az egyéb állomáshelyeken  
kitűnően teljesítették. 

A csapat tagjai: 
 
Kiss Dávid 
Kiss Bence 
Horváth Tamás 
Horváth Alíz 
Kiss Levente

TÉGLÁS VÁROSI SPORTEGYESÜLET HÍREI

Vincze Mihály  
(1928. január 7. – 2010. január 7.)

„Élő szeretet öltsön testet a múlt tanul-
mányozóiban, s tanítson bennünket, 
hogy szeressük községünket, melynek 
mindnyájan hű fiai vagyunk.” - Vincze 
Mihály gondolatai ma is érvényesek.

Városunk történetének lelkes  
kutatója előtt tisztelegve megkö-
szönjük özvegyének, Vincze Mihály-
né Szabó Olgának, hogy férje ha-
gyatékát a városnak felajánlotta. 
Vincze  Mihály 1963- 1990 között a 
téglási általános iskola igazgatója 
eredetileg Hajdúdorogi születésű, 
földműves, négy gyermekes család-
ban az egyetlen fiúgyermek. Első 
iskoláit: a 4 elemit, 4 polgárit és 5 
évfolyam tanítóképzőt szülővárosá-
ban végezte, 1947-ben kapta kézhez 
tanítói oklevelét. Később Egerben, a 
tanárképző főiskolán levelező tagoza-

ton  biológia-mezőgazdaságtan sza-
kos általános iskolai tanári oklevelet 
szerzett, 1964-ben.
1947 szeptember 1-től a hajdúdorogi 
„Legeltetési Társulat” jegyzője volt. 
1948. március 30-án kapta meg a Fü-
löp község Bernátrész településrészé-
nek állami általános iskolánál azt az 
állást, ahol 1949. szeptember 1-ig itt 
dolgozott. 1949. szeptember 1-jén a 
Fülöpi központi iskolához osztották be, 
mint helyettesigazgató dolgozott itt 
1953. június 30-ig.
1952-ben a szentesi katonai egység-
nél teljesített szolgálatot, mint tizedes 
szerelt le. Később 1977-ben tartalé-
kosként teljesített katonai szolgálatot 
a Hajdú-Bihar Megyei Hadkiegészítési 
és Területvédelmi Parancsnokság be-
hívása alapján, mint őrmester szerelt 
le. 
1953. július 1-től a téglási általános is-
kolához kérte áthelyezését. Ebben az 
évben az iskolai napköziotthon veze-
tését is ellátta másodállásban. 
1954. szeptember 1-jén helyettesigaz-

gatói beosztást kapott, kilenc év múl-
va, 1963. szeptember 1-jén pedig az 
iskola igazgatójává nevezték ki. 1955 
augusztus 20-án megnősült, felesége 
Szabó Olga, helyi kisiparos lánya, aki 
házasságuk alatt igazi segítő társa 
volt, mindig biztosította a stabil ott-
hont férje számára.
Iskolaigazgatóként az iskolaépületek 
fejlesztését, építkezések (pl. a nyolc 
tantermes épület is ekkor épült), inf-
rastrukturálási kivitelezések sorát vé-
gezte lelkiismeretesen Miska bácsi 27 
éven keresztül. 
Munkájában mindig számíthatott a 
Hajdúsági Iparművekre, amit Olga 
néni a mai napig tisztelettel emleget.  
Elismerései közül kiemelkedő az 1966-
ban adományozott Miniszteri dicsé-
ret, az 1971-es „Oktatásügy kiváló 
dolgozója” kitüntetés, és a Miniszter-
tanácstól Kiváló Munkáért kapott ki-
tüntetés 1986-ban.

Kerekes-Bíró Éva 
kulturális referens

VINCZE MIHÁLY EGYKORI ISKOLAIGAZGATÓRA EMLÉKEZÜNK
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SÚLYEMELŐ HÍREK
Nagyon rangos súlyemelő XVI. 
Narancs Kupa Országos versenyt 
rendeztek hétvégén Tégláson a 
súlyemelő edzőterembe 12 egyesület 
részvételével. 
Nagyon szép eredmények születteka 
Magyar Bajnokság előtti utolsó főpró-
bán. A versenyt Szabó Csaba Téglás 
város polgármestere nyitotta meg. 
Mind a 4 verseny zökkenőmentesen 
zajlott le, betartva  a korona víruss mi-
att meghozott intézkedéseket, maszk, 
hőmérés, és nyilatkozat kitöltése után 
léphettek be versenyzők, edzők. A 
terembe egyszerre 50 főnél több 
nrem léphetett be. Résztvevő csapa-
tok: Abaújszántó, Békéscsaba, FISZEJ 
SE, Biharnagybajom, Ózd, Szerencs, 
Kazincbarcika, Tiszaújváros,Firmitas, 
Gázláng SE, NyVSC, Téglás. Téglási 
csapat 9 arany, 2 ezüst, 1 bronzérem-
mel zártak.
Eredmények:
Fiú:  40 kg 1. hely Varga Bence 
 Téglás HAJDU Ipari VSE

 45 kg 1. hely Nagy Zoltán 
 Téglás HAJDU Ipari VSE
 67 kg 2. hely Nagy Tamás 
 Téglás HAJDU Ipari VSE
 89 kg 1. hely Németh  
 Szabolcs 
 Téglás HAJDU Ipari VSE
Serdülő:  
 96 kg 3. hely Koszta Gyula 
 Téglás HAJDU Ipari VSE
 +96 kg 1. hely Kovács Ábel  
 Téglás HAJDU Ipari VSE
Ifjúsági:
 96 kg 1. hely Kiss János  
 Téglás HAJDU Ipari VSE
Női Ifjúsági:
 81 kg 1. hely Broda Dorina 
 Téglás HAJDU Ipari VSE

Junior:
 73 kg 1. Hely Pilka Roland 
 Téglás HAJDU Ipari VSE
 2. hely Szegedi Ádám   
 Téglás HAJDU Ipari VSE

Női Junior:
 81 kg 1. hely Szegedi Judit  
 Téglás HAJDU Ipari VSE
Felnőtt:
 +109 kg 1. hely Dobos Árpád  
 Téglás HAJDU Ipari VSE

Edzőjük: Nagy László

NTP-KNI-19 Bar-angol-ó pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának jóvoltából a téglási Rákóczi  
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítá-
si Nyelvű Baptista Általános Iskola 
Bar-angol-ó elnevezésű projektjével 
1 millió forint vissza nem térítendő ösz-
szegben részesült. A pályázat két ko-
ordinátora Kissné Lesnyák 
Beáta és Kiss Csilla Erika ta-
nárnők, az informatikai hát-
térmunkákat és a technikai 
program megvalósítását 
Deák József kolléga segíti. 
Az angol nyelven zajló honis-
mereti programba 15 fő, je-
lenleg 7. osztályos két tanítási 
nyelvű tehetséggondozott 
diákot vontunk be. Célunk 
olyan komplex program biz-
tosítása volt, melynek során 
diákjaink jobban megismerik 
térségük kulturális öröksége-
it, hagyományait, építésze-
tét és teszik mindezt angol nyelven. A 
pályázat megvalósításához szükséges 
műszaki eszközök (videókamera és 
mikroport) a pályázat keretösszegéből 
kerültek beszerzésre. 
A projekt 2020 januárjában indult, de 
zavartalan lebonyolításába sajnos be-
leszólt a pandémia. A karanténig két 
programelem megvalósítására kerül-
hetett sor: térségük megismerése cél-
jából a debreceni Déri múzeumban 
két múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokon vettünk részt.  A foglalkozások 
során Debrecen múltjával, valamint 
a Nagyerdő faunájával és flórájával 
ismerkedhettek meg tanulóink.

 A foglalkozás végére a diákok meg-
tudták a választ arra, hogy miért volt 
Debrecen főterén „nagyhíd”, ha nincs 
is folyó? Milyen volt Debrecen régen 
és ma, hogyan fejlődött a városkép 
az évszázadok alatt. Hogyan változtak 
az utcanevek az idők során, és hogy 
milyen veszélyek fenyegették a lakos-
ságot a régmúlt időkben? 

Az áprilisra tervezett budapesti város-
nézést sajnos el kellett halasztanunk 
szeptemberre, ám a program így is 
nagy élményekhez juttatott bennün-
ket, tanárokat és diákokat egyaránt! 
Gyönyörű, napsütéses idővel kárpó-
tolt bennünket a Mindenható, amikor 
hazánk lenyűgözően impozáns fővá-
rosának nevezetességeit megtekintet-
tük. Az idegenvezetés angol nyelven 
zajlott, melynek megértéséhez körül-
belül középfokú szintű nyelvtudásra 
volt szüksége a tanulóknak. Büszkén 
mondhatjuk, hogy az idegenvezető 
rácsodálkozott diákjaink magas szin-
tű nyelvtudására, tájékozottságára, 

illemtudó magaviseletére és kitartásá-
ra. 
Pályázatunk vállalásaként kisfilmeket 
forgatunk angol nyelven. 
A gyerekek bemutatták már Debre-
cen nevezetességeit angolul. A követ-
kező programelem kisvárosunk, Téglás 
bemutatása lesz. Filmet fogunk forgat-
ni gyönyörűen felújított kastélyunkról is. 

Pályázatuk zárásaként az ér-
deklődő családtagokat a 
helyi Dégenfeld kastélyba 
szeretnénk meginvitálni, egy 
vetélkedővel egybekötött 
családi délutánra, valamint 
intézményi szinten tehetség-
napot is szeretnénk tartani. 
Egyelőre még nem tudjuk, 
mit hoz a vírushelyzet, de ha 
változtatnunk kell a progra-
mon, akkor a versenyt online 
felületen fogjuk teljesíteni. El-
érhetővé szeretnénk tenni kis-
városunk polgárai számára a 
különböző programegységek 

alatt forgatott kisfilmeket, valamint a 
részvevő diákok által készített fotókat 
is, melyekből fotókiállítást  és fotóköny-
vet is tervezünk. 

Kissné Lesnyák Beáta  
és Kiss Csilla tanárnők

Bar-angol-ó pályázat
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A Téglás Város Polgárőr Szervezet 
2020. augusztus 29-én tartotta a so-
ron következő Tisztújító Közgyűlését.
A közgyűlés az alábbi tisztségviselő-
ket választotta meg 5 évre.
Kolompár László elnök, Mokánszki 
Imre elnökhelyettes, Sztányi Jánosné 
és Tamoga Józsefné elnökségi tagok, 
Szatmári Béla titkár.
Felügyelő Bizottság elnökének,  
Szatmári Sándort, bizottsági tagok-
nak Erdélyesi Józsefet és Sárga An-
talt.

A polgárőrség, mint minden évben 
iskolakezdéstől, szeptember 1-től  
szeptember 30-ig biztosította a  
forgalmasabb kereszteződéseket  
gyerekek biztonságosabb áthaladá-
sa érdekében.
Ez idő eddig elegendő volt ahhoz, 
hogy megszokják az autósok a meg-

növekedett gyalogos forgalmat a 
reggeli illetve a délutáni órákban, és 
a gyerekek is figyelmesebben kellje-
nek át az úttesten.

A tapasztalatok alapján az autósok 
nagy része odafigyelt a gyerekekre, 

és megállással segítette őket a biz-
tonságos áthaladás érdekében.
Kérem a szülőket, hogy a gyerekek 
figyelmét fokozottabban hívják fel, 
hogy a gyalogátkelőhelyen, vagy 
az útkereszteződésben a járda meg-
hosszabbított vonalában menjenek 
át az úttesten. Természetesen akkor, 
ha meggyőződtek arról, hogy bizton-
ságosan át tudnak kelni.
A biztosításban részt vett: Kolompár 
László, Sárga Antal, Tamoga Józsefné 
és Sztányi Jánosné.

                                                                                                                                        
Kolompár László                                                                                                                                           

TVPSZ. Elnök
                  

Téglási  KRÓNIKA   

TÉGLÁS VÁROS POLGÁRŐR SZÖVETSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA

BETEKINTÉS A BEK PÁL KERTBARÁTKÖR ÉLETÉBE

2020. AUGUSZTUS 8. LECSÓFESZTIVÁL
BEK PÁL KERTBARÁTKÖR  

I. HELYEZÉS 

2020. SZEPTEMBER 5. MISKOLC-GÖRÖMBÖLY-DIÓSGYŐRI AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS

2020. JÚLIUS 4. HAJDÚNÁ-
NÁSI ARATÓFESZTIVÁL

BEK PÁL KERTBARÁTKÖR  
I. HELYEZÉS 

A LEGJOBB CSAPAT
Molnár jános, Molnár Já-

nosné, Boda András

A LEGJOBB KÉVEKÖTŐ 
Boda András

A LEGJOBB MAROKSZEDŐ
Molnár Jánosné
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Keleten kél, vörösen izzik 
a felkelő Nap,

Gyepűk Őre zászlójára zsinórokat,
botjára lassan betűket róvogat,

harcba hív, kürtöt fúj egy ősi fuvallat.
Íj húrja pendül, dob szól,

a sólyom utat mutat,
itt az idő,  

keleten, hol a Nap kél,  
a dobok Viadalra hívnak!

És imhol kedves olvasó, az Úr 2020. 
Esztendeje Őszelő havának  12. nap-
ján, ezer év múltával is, a csapatz-
ászlók újra lobogtak. Téglás szívében, 
kastély árnyékában, az ősi dobok 
újra szóltak, harcosok és barátok újra 
kezet fogtak.
Hétfejű sárkány és hét esztendő, eny-
nyi ideje már, hogy tart a viadal. 
Minden évben, két napra, a legjobb 
harcosok, Nagy Magyarország min-
den szegletiből itt találkoznak. Estére 
kupát fognak és koccintanak, szertűz 
fényénél csendesen hallgatnak, ősi 
szellemek erejéből táplálkoznak. Kö-
zösen révednek, múltat és jövőt kutat-
nak.
Hol van már az idő, mikor az éjszaka 
csendjében tábortűz fényében élet-
halál harcra táltosokkal hangoltak? 
Sűrű erdőben szép vadra nyíllal va-
dásztak? Lovak hátán, szelek szár-
nyán suhantak, sötét éjen csillagok 
alatt szerelmet vallottak? 
Ezer év elmúlt, elinalt. Száz és százezer 
Magyar ember élt és halt. De elmúl-
hat mindez nyomtalan?
Ükapáink szava kísér, lelkük csillag-
ként ragyog, ne felejtsünk és jövőnk 
megalapozott.

A viadal napján, negyven jó csapat, 
30 szép Magyar város és falu legjobb 
íjászai sorakozta fel a zászlók alatt. 

Sólyom szárnyán, meleg nap sugará 
nál, 200 ember egy közös akarat. 
Harcba hívott az ősi kürt, a Vezér és 
a csapat. Győzni kell a városért, egy-
másért, őseinkért, a lelkünkért. 
9 órakor Díszes vértben, harci dísz-
ben, fegyverrel a kézben énekeltük a 
szent dalt: Isten óvd meg a Magyart!
Nincs ennél szebb, a szemekben 
könny csillant, sok szív együtt dob-
bant.
Nem kell sok szó, kemény nap volt ez, 
és fárasztó. Nyilak repültek, testek iz-
zadtak, de arcokon derű, a szemek 
csillogtak. A célok nehezek, de izgal-
masak voltak, nap végére a segítők 
fáradtak, a harcosok izgatottak.
17 órakor, a legjobbak, kik a döntő-
be jutottak, most még egyszer neki-
rugaszkodnak. Három város, három 
csapat, a legjobb íjász újra próbáz-
hat. 70 méterről napkorong ragyog-
hat, ezt kell íjaddal elkapjad.

Őseink akaratából, a dicsőségben 
2020-ban, e három város osztozhat: 
Hajdúböszörmény, Hetényegyháza, 
Téglás.
Isten bizony mondom néktek, a leg-
jobbak közt volt Téglás. 
Ám a legeslegjobb csapat, és egy-
ben „ A Legjobb Íjászok Városa” az 
emlékek őre, megtisztelő címet: He-
tényegyháza te kaptad!
Isten őket úgy segélje, minden Ma-
gyarok dicsőségére, fiatalok példa-
képére!
Köszönet minden embörnek és asz-
szonynak, leánynak és fiúnak, kik ott 
voltak. Két kezed erejét, idődet, lel-
kedet a viadal létrehozásába köszö-
nöm, hogy beléadtad. Nevük tisztes-
séggel említtessék meg e lapon az 
örökkévalóságnak!

Ha szeretnéd látni, kedves olvasó, 
hogyan elevenedik meg mindez élő-
ben, akkor ne légy rest rákeresni a 
youtubon a Városok Viadalára.
Immár a történet végére érve, ahogy 
ősapáim csatába menve, úgy búcsú-
zom: Huj Huj… Hajrá

Gerhardt Róbert
A Turáni Sólyom Hagyományőrző 

Egyesület elnöke

Köszönet a Városok Viadalának részt-
vevőinek:
Abony, Arka, Bakonszeg, Balkány, 
Békés, Bököny, Debrecen, Elek, Érd, 
Fegyvernek, Füzesgyarmat, Gyoma-
endrőd, Gyula, Hajdúböszörmény, 
Hajdúdorog, Hetényegyháza, Jász-
berény, Karcag, Kisvárda, Miskolc, 
Nagykálló, Nyírbogdány, Nyíregyhá-
za, Petneháza, Sándorfalva, Sárré-
tudvari, Sopron, Téglás, Újfehértó, Vá-
sárosnamény.

Köszönet a pályát építőknek, szerve-
zőknek, segítőknek, célőröknek:
Éliás László, Szilágyi Balázs, Harazi 
Dávid, Gerhardt Róbert, Gerhardt 
Veronika, Fehér Sándor, Tulipán Na-
tália, Kerekes-Bíró Éva, Dudás Csaba, 
Szanics Emese, Kunkli Laura, Fehér 
Dániel, Fehér Mátyás, Sigér Tímea, 
Sigér Vivien, Györki Attila, Ködöböcz 
István, Ködöböcz Zoltán, Salánki Ti-
bor, Hegedűs Viktor, Barta Ágnes, 
Páli Andra, Hegedűs Gáborné Erika, 
Nagy Mária, Szilágyiné Katika, Ger-
hardtné Orsó Angéla, Sigér Vivien, 
Sigér Tímea, Szász Béla, Szászné Ke-
gyes Renáta, Éliás Csilla, Sipos Gyula, 
Ábrán András, Kiss György, Bódi Já-
nos, Bódi Krisztián, Szász Béla, Feketé-
né Igaz Nagy Edit, Szabó Csaba

Köszönet a támogatásért:
Szabó Csaba polgármesternek, a 
Degenfeld Kastélynak, az önkor-
mányzati dolgozóknak és a téglási 
polgárőröknek.

ÍJÁSZVERSENY
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Hamarosan elstartol a „Programra 
fel” telefonos applikáció

2020-at írunk, szinte minden ember 
zsebében ott lapul egy okoseszköz, 
amely könnyebbé és kényelmesebbé 
teszi a mindennapi életüket. Ehhez 
igazodva az EFOP 1.5.3-16-2017-00121 
azonosító számú „Humán szolgálta-
tások fejlesztése települések össze-
fogásával” elnevezésű pályázat ke-
retében közösségi applikáció került 
kidolgozásra. 
A Programra fel elnevezésű mobilal-
kalmazás a pályázatban részt vevő 
konzorciumi partnerek (Hajdúhad-
ház, Létavértes, Téglás, Bocskaikert, 
Újléta) közösségi programjait összesí-
ti. A SMAPP TÁMOGATÓ Kft. által fej-
lesztett szolgáltatás valós idejű infor-
mációkat ad az említett települések 
programjairól. 
Nemcsak a kulturális események kö-
zött válogathatnak a felhasználók, 
hanem az éttermek, szállások, látni-
valók között is. A felhasználók köny-
nyen eligazodhatnak a kínált prog-

ramok között, hiszen beállíthatják, 
melyik település rendezvényeiről kí-
vánnak értesítést kapni. Ezen kívül ér-
tesülhetnek a települések friss híreiről 
is, mindezekhez fotók, interaktív ga-
léria, segélyhívás és még sok minden 
más is kapcsolódik. 
Az alkalmazás iOS és Android plat-
formon egyaránt könnyen kezelhe-
tő, egységes kezelőfelülettel készült 
el, október közepétől ingyenesen 
letölthető az AppStore és a Play Áru-
házból. A kifejlesztett applikáció 
technikai szempontból biztosítja a 
működést online, és a megvalósít-
ható szolgáltatások esetében offline 
üzemmódban is. A rendszer támo-
gatja a gyengén látók általi haszná-
latot. Biztosított a kis teljesítményű 
eszközök használata is, valamint a 
hosszú akkumulátoros üzemidőt biz-
tosítandó különböző szolgáltatá-
si szintek támogatása, amelyekkel 
csökkenthető a fogyasztás, illetve az 
online adatkommunikáció mennyisé-
ge.
Az applikációhoz kapcsolódik egy 

weboldal is (www.programrafel.hu), 
amelyen asztali számítógépeken is 
nyomon követhetőek a programok. 
Ez a honlap az applikáció megjele-
nésével egy időben, szintén október 
közepén válik elérhetővé.

Bízunk benne, hogy a lakosok, és a 
településre látogató turisták számára 
is hasznos alkalmazás népszerű lesz a 
felhasználók körében, és ezzel a fej-
lesztéssel innovatív módon is hozzájá-
rulhatunk térségünk még vonzóbbá 
tételéhez, a vidék népességmegtar-
tó képességének erősítéséhez. 

Erdei Katalin 
szakmai vezető

„PROGRAMRA FEL” APPLIKÁCIÓ

TÁMOGATOTT KÉPZÉSEK
Hajdúhadház Város Önkormányzata, 
mint konzorciumvezető részt vesz az 
EFOP 1.5.3-16-2017-00121 azonosító 
számú, „Humán szolgáltatások fej-
lesztése települések összefogásával” 
elnevezésű pályázat megvalósítá-
sában, Bocskaikert Községi Önkor-
mányzatával, Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzattal, Létavértes Vá-
rosi Önkormányzattal, Téglás Város  
Önkormányzatával és Újléta Község 
Önkormányzatával közösen. 

A projekt keretében – a pályázati ki-
írásnak megfelelően - humán közszol-
gáltatásban dolgozók részvételével 
alkalmazott számítástechnika (ECDL) 
tanfolyam indult 2020 júliusában. 

Konzorciumi szinten 48 fő képzése 
valósul meg, négy képzési helyszín-
nel. Hajdúhadházon, Létavértesen, 
Tégláson és Bocskaikertben 12-12 fős 
csoportokban zajlik az oktatás, mely-
nek célja, hogy a résztvevők olyan 
számítástechnikai ismeretek, kompe-
tenciák birtokába jussanak, amelyek 
segítségével a mindennapi életük, a 
munkavégzésük fejlett technológia 
segítségével egyszerűbbé válik.

Hajdúhadházon az Önkormányzat 
és a Polgármesteri hivatal 12 alkal-
mazottja kapott lehetőséget digitális 
kompetenciájának fejlesztésére, kép-
zettségének javítására. A tanfolyam 
ez év decemberéréig zajlik, a részt-
vevők munkaidő után vesznek részt 

az oktatási alkalmakon. Ez év végén 
a képzés résztvevői sikeres vizsgák 
esetén 7 modulos ECDL bizonyítványt 
kapnak. 
A képzést a megfelelő végzettséggel 
és a szükséges engedélyekkel ren-
delkező SIMONINFO Multimédia és 
Oktatási Kft. végzi.  

A projekt keretében 2020. augusztu-
sának elején – szintén a SIMONINFO 
Multimédia és Oktatási Kft. vezeté-
sével - szociális asszisztens képzés is 
indult.
A képzés Tégláson és Létavértesen 
zajlik, 12-12 fős csoportokban. Tég-
láson 4-4 fő hajdúhadházi, téglási 
és bocskaikerti; míg Létavértesen 9 
fő létavértesi és 3 fő újlétai, érettsé-
givel rendelkező hátrányos helyzetű 
célcsoporttag vesz részt a tanfolya-
mokon. A képzés sikeres elvégzésé-
vel OKJ-s bizonyítványt szereznek a 
résztvevők, mely emelt szintű szakké-
pesítést nyújt, és ennek birtokában 
szociális segítő munkakör tölthető be.  

A tanfolyam elvégzésével képes-
sé válnak aktív segítségnyújtásra a 
szociális, egészségügyi, oktatási és 
közművelődési intézményekben az 
ügyfelek szociális problémáik megol-
dásában. 
Bízunk benne, hogy a résztvevő cél-
csoporttagok széles körben el tudnak 
helyezkedni a humán közszolgáltatás 
intézményeiben, és ezáltal enyhül a 
hátrányos helyzetű térség által gene-
rálódott humán kapacitáshiány is.

Mindkét képzés költségviselője Téglás 
Város Önkormányzata.

Erdei Katalin 
szakmai vezető
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Tájékoztatjuk városunk lakóit, hogy a táblázatban szereplő helyszíneken 2020.11.05-én 10:00-tól előreláthatóan 12:00-ig 
áramszünet lesz.

Áramszünet időtartama alatt, a Pozsár Gyula utcán lévő 38814 sz. Transzformátor állomáson végeznek mérési,  
és kapcsolási műveleteket feszültségszabályozás érdekében.

ÁRAMSZÜNET

Település Közterület neve Közterület jellege Házszám Áramszünet napja Áramszünet ideje
Téglás Pozsár Gyula utca 3-33-ig és 2-36-ig 2020.11.15. 10.00-12.00

Téglás Gyár utca teljes 2020.11.15. 10.00-12.00

Téglás Mártirok utca vége 2020.11.15. 10.00-12.00

Téglás Széchenyi utca teljes 2020.11.15. 10.00-12.00

Téglás Bocskai utca teljes 2020.11.15. 10.00-12.00

Téglás József Attila utca teljes 2020.11.15. 10.00-12.00

Téglás Nyíl utca teljes 2020.11.15. 10.00-12.00

Téglás Malom utca teljes 2020.11.15. 10.00-12.00

Téglás Víztorony utca teljes 2020.11.15. 10.00-12.00

Téglás Kossuth Lajos utca 61 2020.11.15. 10.00-12.00

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvá-
nította október 1-jét az Idősek Világ-
napjává. Városunkban évtizedek óta 
nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy 
ezen a jeles napon kiemelt figyelmet 
fordítsunk az itt élő „Szép-korú” lako-
sokra. Munkatársaimmal számos ren-
dezvénnyel, programokkal, vendég-
látással és óriási szeretettel készültünk 
minden alkalomra.
Ez az év sok szempontból más lett, 
mint az előzőek voltak. A világjárvány 
beszűkítette életterünket és számos 
olyan alkalomról le kellett monda-
nunk, amelyek az eddigiekben színe-
sítették életünket.  
Egészségük és biztonságuk érdeké-
ben a közös ünneplést el kell halasz-
tanunk.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy el-
felejtkeznénk Önökről Tisztelt Szép-ko-
rúak!
A szociális alapellátások magas szin-
tű biztosításával a járványhelyzetben 
fokozottan támogatjuk  a segítséget 
igénylőket.
Helyi társadalmunkban is az idősek 
jelentik a kapcsot múlt és jelen között. 
Hálásak vagyunk mindazért, amit 
Önök tettek, és teremtettek kis váro-
sunkban is. Napjainkban még inkább 
szükségünk van az Önök élettapasz-
talatára, higgadt bölcsességükre, fe-
gyelmezettségükre. Mindennapjaink-

ban az elődeink nyújtotta mintából 
meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. 
Önöktől tanuljuk, hogy hogyan lehe-
tünk úrrá a jelenlegi helyzeten, hiszen 
önök kedves szép-korúak már annyi 
mindent megéltek és túléltek.

Az elkövetkezendő időkre kívánok 
valamennyi Szép-korú lakosunknak 
és családtagjaiknak jó egészséget és 
a következő közösen eltölthető prog-
ram lehetőségéig kitartást!
Végezetül ajándékba egy kedves 
megható de igaz történetet küldök 
valamennyijüknek szeretettel!

A rablás
Pár évvel ezelőtt a párommal beköl-
töztünk az otthonunkba. Természe-
tesen voltak szimpatikus és finoman 
szólva kevésbe szimpatikus szomszé-
dok. Volt egy nagyon kedves idős 
hölgy (olyan igazi nagymama típus) 
akit azonnal a szívünkbe zártunk és 
a hölgytől jobban csak a hasonlóan 
kedves kutyusát szerettük meg.
Karácsony előtti időszakban egyik 
nap hazaérve a ház előtti padon sír-
dogálva találtam az én kedves szom-
szédomat. Elpanaszolta, hogy vett 
pár fenyőágat („mert tudja kedves, 
fára nem telik...”) és a pénztárcáját 
betéve egy szatyorba sétált haza a 

kutyussal. Két férfi odaugrott, kitépték 
a kezéből a szatyrot, Ő elesett rablók 
meg elszaladtak.
„Nem volt benne nagy összeg csak 5 
ezer forint, de ez lett volna nekem és 
a kutyusnak a karácsonyi ünnepekre 
félretett összes pénzünk.”
Próbáltam vigasztalni, felajánlottam, 
hogy segítek is, amiben tudok, de 
kedvesen és határozottan visszautasí-
totta. Gondoltam majd csak megle-
pem valamivel.... Persze otthon elsír-
tam magamat a páromnak, hogy a 
mi szeretett szomszédunkkal mi tör-
tént, hogy lehetnek ilyenek az embe-
rek Napokig nem tudtam napirendre 
térni a dolog felet. Azt eldöntöttem, 
hogy sütés-főzésnél plusz egy fővel, és 
egy kutyussal számolok.
Napokkal később, de még nem volt 
ünnep, mosolyogva fogadott az én 
kedves nagyi szomszédom.
„Képzelje csak el mi történt: még 
aznap, mikor kiraboltak este valaki 
csöngetett. Kinyitom az ajtót  nincs 
ott senki, de ott volt egy fenyőfa, egy 
nagy zsák kutya eledel, és egy levél-
ke azzal az összeggel, amit elvittek 
tőlem. A kártyán meg annyi, hogy 
„Boldog Karácsonyt a néninek meg a 
kutyusnak is”, nézze csak aranyom itt 
a kártya, hát nem csodálatos?”
Megnéztem a kártyát és lesütött 
szemekkel sűrűn pislogva csak any-
nyit mondtam, hogy nagyon örülök 
a végkifejletnek. Még beszélgettünk 
kicsit, Ő nagyon örült, én boldog vol-
tam és nagyra nőt szívvel-lélekkel vár-
tam az ünnepet.
A kártyán a párom kézírása volt. Mert 
ahogy Ő mondja „a szeretet csend-
ben jár.”

                                                                                               
Chebliné Kocsis Erzsébet                                                                                              
HHMIT Szoc. Gond. Közp.                                                                                                        

intézményvezető
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Téglási  KRÓNIKA   

II. FEEDER KUPA

Téglási Horgásztó üzemeltetője  
ifj. Ofra Róbert és a téglási Horgász-
bolt tulajdonosa Gábor Sándor szer-
vezésében 21 résztvevővel indult va-
sárnap a II. Feeder kupáért a verseny.
 
A reggeli készülődés, a horgászhelyek 
sorsolása, beetetés még csípős hi-
degben, jó hangulatban zajlott. Igazi, 
igényes horgászversenyen a gyönyö-
rű napsütésben, mindenki magáénak 
érezte a rendezvényt, s a tavat egy-
aránt.
Óriási az érdeklődés a horgászsport, 
és a verseny iránt, ezért is került meg-
rendezésre ilyen gyorsan a II. kupa-
verseny, „mert az emberek kérték!  
Sőt, már most megállapodtak, hogy 
novemberben újabb megméretteté-
sen vándorol tovább a serleg. 

Ez egyben szezonzárás is lesz, más-
részt ekkor érkezik egy nagyobb állo-
mány – pontyok, amurok – a tóba.” – 
tudtuk meg a tó üzemeltetőjétől. 
Nehéz lenne megmondani, hogy mi-
től függ a jó fogás. Ezen a tavon nincs 
olyan, hogy jó hely. A verseny egyet-
len hölgy versenyzője szerint, teljesen 
változó, hogy mit szeretnek a halak, 
az időjárástól is függ, a csalitól is… 
ő most édes csalival, máj aromával 
aratott sikert: a legnagyobb halat, 12 
kilós pontyot fogott. Nagy Bernadett 
első versenyén a szektorában a má-
sodik helyen végzett.

Szerinte a legjobb az egészben a ki-
kapcsolódás, a halak, a fárasztás, és 
a tó, ami különösen azért tetszik neki, 
mert nem nagy víz, ugyanakkor mély, 
tiszta, könnyen horgászható, sok, vál-
tozatos fajtájú hal van benne. Most 

először kipróbálta, hogy egyedül, 
saját maga mire képes. Ráadásul a 
verseny végére nem elfáradt, hanem 
feltöltődött. 
Délután kettőre, az összfogás meg-
haladta a negyedtonnát. A résztve-
vőknek a lovas klub tagja Szilágyi Fe-
renc főzött ebédet, a verseny alatt a 
tóparton, nemcsak Téglásról, hanem 
Debrecenből, Álmosdról, Balmazúj-
városból, Hajdúhadházról, Bökönyből 
is érkeztek.
Az abszolút I. helyezett Horváth Béla 
lett, ezúttal ő vitte el a vándorserle-
get, II. helyen Nagy Bernadett vég-
zett, III. hely Vásárhelyi Mihályé lett, 
mindhárman az első szektorban in-
dultak. A második szektorban I. he-
lyen Mona Istváné lett a kupa, a II. 
helyezett Maklári József lett, III. hely 
Szegedi Gergőé lett. A serlegek mel-
lett, pénzdíjazás, vásárlási utalvány, 
napijegy és ajándékcsomag is gaz-
dára talált. 
Téglás város különdíját a legnagyobb 
halat kifogó versenyző kapta: Nagy 
Bernadett, akinek Szabó Csaba pol-
gármester, a rendezvény fővédnöke 
adta át a serleget, és az ajándékcso-
magot. 
A debreceni Tüzépker Kft különdíját 
Halász Zoltán adta át a legtöbb fajtá-
jú hal kifogásáért: Bernáth Noelnek, 
aki harcsát, tokhalat, szürke harcsát, 
keszeget, kárászt, pontyot, amurt 
emelt ki a vízből. 

Tájékoztatás a társasházakat érintő 
jogszabályi változásokról

Egy társasháznak csak egy közös kép-
viselője vagy intézőbizottsága (egy 
elnök két tag) lehet, jogszabályi le-
hetőség nincs arra, hogy a több épü-
letből, vagy több lépcsőházból álló 
társasház több közös képviselőt vagy 
több intézőbizottságot válasszon.
Az Országgyűlés 2017 évben a társas-
házi törvényt több új rendelkezéssel 
egészítette ki, amelyek 2021. január 1. 
napján lépnek hatályba.
Ennek megfelelően a hatnál több la-
kást (helyiséget) tartalmazó társasház 
esetében a közgyűlés által megvá-
lasztott közös képviselő vagy az intéző-
bizottság elnöke a közösség ügyinté-
zését ellátó tevékenységet csak akkor 
láthat el, ha a tisztség keletkezésének 
tényét az ingatlanügyi hatóság – az 
erre irányuló kérelme alapján – az in-
gatlan-nyilvántartásba – a társasház 
törzslapra – feljegyezte. 
A  közös képviselő vagy az  intézőbi-
zottság elnöke a  közgyűlés által el-
fogadott számviteli szabályok szerinti 
beszámolót benyújtja az  ingatlanügyi 

hatósághoz (földhivatalhoz). 
Felhatalmazást kapott a Kormány 
arra, hogy többek között a  társasházi 
tisztségviselők nyilvántartásával kap-
csolatosan a  nyilvántartásba vétel, 
a beszámoló benyújtásának rendjét, 
feltételeit, a  közös képviselő vagy az  
intézőbizottság elnökének tájékozta-
tási és adatszolgáltatási kötelezettsé-
geit, valamint a  jogszabályban vagy 
hatósági határozatban előírt kötele-
zettségek be nem tartásának esetén 
alkalmazandó jogkövetkezményeket 
rendeletben állapítsa meg.

Kérjük a társasházakban lakás (he-
lyiség) tulajdonnal rendelkező tulaj-
donosokat, hogy aktív közreműkö-
désükkel segítsék azt a folyamatot 
(közgyűlés összehívása, az azon való 
részvétel és a szükséges döntések 
meghozatala), amely révén a Társas-
házuk működése megfelel majd a tár-
sasházi törvény rendelkezéseinek.

Téglás, 2020. október 5.

       Szilágyi József László
           jegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK

Anyakönyvi tájékoztatás a házasu-
landók és vendégeik részére:

A Magyar Kormány  431/2020. (IX. 
18.) számú,  a járványügyi készültségi 
időszak védelmi intézkedéseiről szóló 
kormányrendeletének 1. § h) pontja 
értelmében

a házasságkötési szertartáson a je-
gyespár és az anyakönyvvezető  
kivételével minden jelen lévőnek köte-
lező az orrot és a szájat eltakaró védő-
maszk használata.

A jogszabály betartásában és a szer-
tartás lebonyolításában a részvevők 
megértését és közreműködését előre 
is köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE
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Dr. Ludmány Csilla ügyvéd
Ügyfélfogadás helye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi  
János u. 33., „KUTAS 2000” Erdőbirtokossági Társulat  
Hajdúhadház székhelyén 
Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-péntekig telefonon egyez-
tetett időpontban; Tel: 06 30/439-0609

Tégláson a Zacskókertben két darab 300 négyszög- 
öles telek egyben eladó a hűtőház mellett. 
Érdeklődni a  06 1/409-2069 vagy 06 30/312-1163-as 
telefonszámon lehet. 

Tisztelt Hirdető Partnereink!

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2400 példány- 
ban készül, s minden téglási háztartásba eljut.  
Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partne-
reink kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztat-
juk Önöket a részletes árakról és felületekről: 
 
1/1 oldal - 20.000 Ft, 1/2 oldal - 10.000 Ft,  
1/4 oldal -    6.000 Ft, 1/8 oldal - 3.000 Ft,  
1/16 oldal - 1 500 Ft.  
Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri 
megjelenésre vonatkoznak. 
Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a 
hirdetés felvételekor. A hirdetéseket a Polgármes- 
teri Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
06 52/384-312 

HIRDETÉSEK

VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÁS

Téglási  KRÓNIKA   

 
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI BEOSZTÁS 

2020

 

A jelenlegi járvá-
nyügyi helyzetben 
a védőnői tanács-
adás és családláto-
gatás az épen aktu-
ális protokoll szerint 
történik. Mi védő-
nők a várandósság 
tervezésétől iskolás 
korig gondozzuk a 
családokat. Téglá-
son vegyes körzetet 
látunk el, így az iskol-
avédőnői feladato-
kat is mi végezzük.

Városunkban évente átlagosan 60 gyermek születik. 
2020-ban szeptember 30-ig 47 születés történt. 

Örömmel tudatjuk, hogy az országos babazászló moz-
galomhoz csatlakozott Téglás városa is. 

Ezentúl minden kisbaba érkezésének tiszteletére kék 
vagy rózsaszín babazászló kerül kihelyezésre a Védőnői 
Szolgálatnál. 
Kívánjuk, hogy minél több zászló hirdesse az örömhírt!

Védőnők
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