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Tisztelt Téglásiak!

Az idei nyár, bár nem hasonlítható az eddig megszokott 
nyarakhoz, fellélegzés volt a tavaszi korlátozások után.  
A pihenéshez, nyaraláshoz, kikapcsolódáshoz Téglás  
város vezetése is igyekezett hozzájárulni, egyrészt az in-
tézményeinkkel egyeztetve 
nyári táborokban fogadtuk a  
gyerekeket, másrészt minden 
korosztály érdeklődésének 
megfelelő szórakozási, kultu-
rális és sport rendezvényeket 
szerveztünk. A táborozó gye-
rekeknek magam mutattam 
be a Polgármesteri Hivatalt, 
akik természetes érdeklődés-
sel csodálkoztak rá egy-egy 
részletre.
Téglás polgármestereként  
nagyon büszke vagyok, hogy 
teljes összefogásban sok-
színű és színvonalas progra-
mok sorozata követi egymást 
városunkban. Ebben a rövid 
köszöntőben nem is lehet fel-
sorolni mindet, de személyes 
beszélgetésekből és az online 
felületek tanúsága szerint is 
jól érezték, és jól érzik magu-
kat a téglási polgárok ezeken 
a rendezvényeken. Remélem 
sikerült némileg kárpótolni 
városunk lakóit az elmaradt 
Gulyásfesztivál miatt, tud-
juk, hogy az országos rende-
let mindannyiunk érdekében  
tiltotta meg a nagyrendezvé-
nyeket, és valljuk meg, a józan 
ész is azt diktálja, hogy ezúton 
is védekezzünk a COVID-19 ví-
rus ellen. 
Oktatási-nevelési intézményeinkben pontos rendtartás, 
és protokoll szerint szeptember elsején megkezdődött a 
tanév, illetve a nevelési év. A szabályok betartására ez-
úton is továbbra is kérek mindenkit, a koronavírus-járvány  
terjedésének megelőzése mindannyiunk számára létfon-
tosságú. A bölcsődénkben is elkezdődött a legkisebbek 
folyamatos érkezése. A jó hír: van még szabad férőhe-
lyünk, az édesanyák munkába való visszaállását ezúton 
tudjuk segíteni.
Örömmel adunk hírt ebben a lapszámban is az Itt és Most 
Egyesület által épített és üzemeltetett konyháról, ami a 
rendszerváltozás óta a legnagyobb munkahelyteremtő 
beruházás a településünkön. 

Augusztus 12-én délelőtt adtunk át ünnepélyes keretek 
között a több mint 1000 méter új kerékpárutat, és több 
száz méter felújított szakaszt. Biztosítva ezzel a biztonságo-
sabb közlekedést kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Eredményeink között hangsúlyozni szeretném, hogy  
Téglás közterületein, illetve a város jelentős részén au-

gusztus közepére megtörtént a 
parlagfűirtás. Közös érdekünk, 
hogy ez a súlyosan allergén 
növény ne szennyezze a leve-
gőt, kérem, a magántulajdo-
nokban is időben végezzék el 
a kaszálást, az irtást. 
Több típusú felnőtteknek szó-
ló továbbképzésünk indult el 
a napokban, ezek a képzések 
tovább erősítik polgárainkat 
a munkaerőpiacon, remélem 
mindenki számára hasznos és 
eredményes lesz ez a tanulás.
Folyamatban lévő városfejlesz-
tési munkáink közül a térfigyelő 
kamerák telepítését tartom na-
gyon fontosnak, szeptember-
ben az eddigiektől nagyobb 
ütemben folytatjuk a beüze-
melésüket. A közbiztonság,  
városunk értékeinek megőr-
zése, és a garázdaság elleni 
fellépés egyik eszközeként el-
engedhetetlenül fontos. Sajná-
latos módon megnövekedett 
Tégláson az illegális szemétle-
rakás, ami mértékétől függően 
szabálysértésnek, illetve bűn-
cselekménynek minősül. Eze-
ket az eseteket nem hagyjuk  
annyiban, nem sajnáljuk rá 
sem az időt, sem az energiát, 
hogy megtaláljuk a felelősöket. 
Az ősz kezdetével kívánom 

mindenkinek, hogy legyen eredményes a munkánk,  
vigyázzunk és figyeljünk egymásra! A vírus továbbra is  
jelen van, ezt ne felejtsük el, és tartsuk be a szabályokat. 
Kis létszámú, a járványügyi helyzetben tartható progra-
mokkal továbbra is készülünk Tégláson. 

Jó egészséget, szép őszi napokat kívánok!

Szabó Csaba
polgármester

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
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Befejeződött a kerékpárút építése és 
a Téglás és Hajdúhadház között meg-
lévő kerékpárút egy szakaszának fel-
újítása.
Téglás Város Önkormányzata vissza 
nem térítendő támogatásban része-
sült a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretén belül TOP-
3.1.1-15 Fenntartható települési közle-
kedésfejlesztés című pályázati kiírásra 
benyújtott pályázatával.
Téglás Város Önkormányzata a TOP-
3.1.1-15-HB1-2016-00013 azonosító szá-
mú, Kerékpárút- hálózat fejlesztése 
Tégláson című projekt megvalósításá-
ra 143.265.917 Ft vissza nem térítendő 
európai uniós támogatásban része-
sült.  A beruházást az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap támogatta. 

Tégláson a település észak – déli ten-
gelyén található kerékpárút, amely 
Téglás és Hajdúhadház városokat 
köti össze és északi irányban kivezet a 
temetőig. A projekt keretében a vá-
rosokat összekötő Kossuth Lajos utcán 
meglévő kerékpárút a Liget utcától 

Hajdúhadház irányában mintegy 300 
méter hosszú szakasza teljes réteg-
szerkezettel felújításra került, a 4901. 
számú közút mellett pedig a Szilágyi 
Erzsébet utcától a Kossuth Lajos utcá-
ig új kerékpárút épült összesen 1066 
m hosszban. Az új kerékpárút a közút 
szelvényezés szerinti a Dózsa György 
út jobb oldalára került. 
A Szilágyi Erzsébet utcától az Iskola 
utcáig 776 méterben 2,75 m széles 
egyesített gyalog és kerékpárút, az 
Iskola utcától a Kossuth utcáig pedig 
290 méter hosszon 2,0 m-től folya-
matosan 2,75 m szélesedő egyesített 
gyalog és kerékpárút épült. 
A Dózsa György utca – Iskola utca 
csatlakozásában a Dózsa György ut-
cán keresztirányban kijelölt gyalogos 
átkelőhely létesült. Az egyesített gya-
log és kerékpárút szakaszon a nyílt 
árok rendszer zárttá tételével került a 
csapadékvíz elvezetésre. Ezzel a kon-
cepcióval a település észak-dél és a 
4. számú főút felé eső városrész és a 
városközpont közötti nyugat-kelet irá-
nyú kerékpáros közlekedés megújult, 

növelve a kerékpáros közlekedés biz-
tonságát. 
A projekt eredményeként - összhang-
ban az EU2020 és a Nemzeti Közleke-
dési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 
fenntartható fejlődésre és közleke-
désre vonatkozó céljaival - komplex, 
egymást segítő és erősítő, a fenntart-
ható fejlődést és fenntartható közle-
kedést szolgáló fejlesztése valósult 
meg, melynek részeként a környezet-
re gyakorolt hatások csökkenése, a 
CO2 kibocsátás mérséklése, a társa-
dalmi szinten hasznosabb közlekedési 
szerkezet kialakítása is várható. 
A megvalósulás során a kapott tá-
mogtás összegét a kivitelezésre vo-
natkozóan az önkormányzat részéről 
önerővel kellett kiegészíteni, mely 
bruttó 29.124.387,-Ft volt A projekt tel-
jes költsége bruttó 172.390.304, forint-
tal zárult. 

Vass Irén
településfejlesztési irodavezető

VÁROSFEJLESZTÉSI HÍREK

Tisztelt Téglásiak!

Április 23-a óta eltelt néhány hónap. Ekkor adtuk át Téglás 
megújult főterét, a templom előtti parkot, a városközpont-
ban több felújított közterületet.  
Most augusztus közepén, a veszélyhelyzet után, de még 
a járvány közepén,  újabb fejlesztést adtunk át a téglási-
aknak.
Munkával, odafigyeléssel és nagy igyekezettel tudunk kö-
zösen tovább lépni, tovább dolgozunk, mint ahogy a most 
átadott, több mint 1000 méter új, és a több száz méter fel-
újított kerékpárút is mutatja. 
A veszélyhelyzet jó ürügy lehetne, a megtorpanásra, de 
mi nem megtorpanunk, hanem tovább fejlődünk.  Kitartó-
an figyeljük a pályázati kiírásokat, bízunk a lehetőségben. 
Hiszünk továbbra is a Sportuszodában, nem feledkeztünk 
meg a távolabbi terveinkről. 
Különösen örülök ezért, hogy körünkben köszönthettem 
Tasó László képviselő urat, és Pajna Zoltán elnök urat. 

Nagy tisztelettel köszönöm támogatásukat, és bízom a to-
vábbi jó együttműködésben. Tudjuk, hogy van még teen-
dő a településünkön.
Köszöntöm a vállalkozások vezetőit, nagy örömmel bocsájt-
juk rendelkezésükre az erőforrásainkat. Két megyeszékhely 
között szinte határtalanok a lehetőségek Tégláson, mert a 
felvevő és fogyasztói piac is óriási. Városunkban megfele-
lő az úthálózat, van modern szélessávú internet, korszerű 
az infrastruktúránk, intézményrendszerünk.
Hiszem, hogy valóra válthatóak a terveink, és ebben  
Magyarország Kormánya is segítséget és támogatást 
nyújt, mert az idei év legfőbb feladata a gazdaság újrain-
dítása a munkahelyteremtés támogatása. 
A most elkészült kerékpárút a folyamatos fejlesztések egyik 
lánc-szeme, mert tudjuk, Téglás több ilyen beruházásra is 
érdemes.

Szabó Csaba 
polgármester

A KERÉKPÁRÚT ÁTADÁSA
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Tisztelt ünneplő téglási közösség!

Augusztus 20-a az újkenyér, Szent  
István és az Államalapítás ünnepe. 
Hálaadás azért, hogy volt és van 

erőnk dolgozni, hogy van termőföl-
dünk, hogy tudunk vetni, és be tudjuk 
takarítani a terményt. Hálaadás, hogy 
kenyér kerülhet minden nap az aszta-
lunkra. Soha ne felejtsük el, hogy ez 
egyáltalán nem természetes!
Mint ahogyan az sem természetes és 
magától értetődő, hogy ma egy biz-
tonságos országban, jóléti társada-
lomban élünk. Ez az ünnep jó alka-
lom, hogy ne feledkezzünk meg arról,  
hogyan alapították meg őseink itt a 
Kárpát medencében a magyar álla-
mot. Szent István király erős és nagy 
nemzetállam alapjait építette meg.  
És ez a nemzet ma is él, és összetart. 
Az országhatárokat átrendezheti a 
történelem, de az összetartozást nem 
veheti el a magyaroktól senki. 
Szent István munkája példa lehet előt-
tünk ma is, ezer év múltán is időszerűek 
a tanításai, a személyisége, és a hite. 
Első királyunk elszántan szolgálta a 
magyar nemzetet, önzetlenül egyet-
len jövőképért: az együtt maradásért, 
amiből a magyarság erőt tudott merí-
teni mindenkor. 
A köz-jón, a közösség boldogulásán, 
fejlődésén dolgozott, ezt szolgálta 
haláláig. Mert meg kellett dolgozni a 
független, önálló nemzetállamért, és 
a fennmaradásért. Az akkori keresz-

tény Európában boldogan szárnyai 
alá vette volna a magyar királyságot 
több birodalom is, de mi a magunk 
urai lettünk, megálltunk a saját lábun-
kon. Szent István biztonságot, törvényt,  
hitet, jövőképet adott ennek a nem-
zetnek, döntéseit nem az önös érdek 
irányította, hanem az önzetlen szolgá-
lat. 
Ma is ez a kérdés számunkra, itt Téglá-
son, mert rajtunk múlik, hogy tudunk-e 
békésen együtt dolgozni városunk jö-
vőjéért. Felül tudunk-e emelkedni ki-
csinyes érdekeken, megosztottságon? 
Tudunk-e István királyhoz hasonlóan 
nagyot alkotni, jobbá tudjuk-e tenni 
ezt az országot, és benne városunkat. 
Ez az ünnep összeköt minket, gondol-
junk erre a hétköznapokban is, ugyan-
annak a nemzetnek vagyunk a részei, 
ugyanarról a földről aratjuk le a búzát, 
ugyanabban a kemencében sül a  
kenyerünk nap mint nap. 
A kötelék, ami összetart bennünket 
sokkal erősebb, mint gondolnánk.  
Ezt soha ne feledjük.

Szabó Csaba 
polgármester

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE - POLGÁRMESTERI BESZÉD

EGÉSZSÉGHÁZ

Téglás város vezetése egyeztetett a 
városunkban praktizáló orvosokkal, 
hogy az Egészségház továbbra is ha-
tékonyan és a szabályok betartásával 
működjön, hiszen ez mindannyiunk 
érdeke. Alábbiakban tájékoztatjuk a 
tisztelt lakosságot a közösen kialakított 
rendtartásról, ami a járványhelyzet, és 
a betegek érdekeinek figyelembe vé-
telével készült. 

A betegellátási, előjegyzési és beteg 
beléptetési rendszer a következő:

-  Hirtelen rosszullét és friss sérülés  
kivételével minden személyes találko-
zást igénylő esetben ELŐZETES IDŐ-
PONT EGYEZTETÉS szükséges.

-  Időpontot egyeztetni a mindenkori 
RENDELÉS ELSŐ ÓRÁJÁBAN TELEFO-
NON van lehetőség.

-  Személyes találkozást nem igénylő 
esetekben szintén a mindenkori ren-
delés első órájában lehet telefonon 
tanácsot kérni, e-receptet („felhő”) 
íratni.

-  Csak e-recept rendelésre részletes 
gyógyszer felsorolás mellett  e-mailen 
is lehetőséget biztosítunk.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Háziorvosok:
Dr. Jurás Enikő        06 52/583-053    
j.orvos.kft@gmail.com
Dr. Silye Mihály       06 52/384-509    
drsilye.medbt@gmail.com
Dr. Tóth László         06 52/384-411    
teglastoth@gmail.com 
Gyermekorvos:
Dr. Gál Róza      06 52/703-387 
gyermekorvosteglas@gmail.com 
Fogorvosok: 
Dr. Székely Szilárd    06 52/384-507 
Dr. Pétery Zoltán      06 52/384-507

A betegbeléptetést végző munkatár-
saink a rendelőhöz érkezőktől:
- megkérdezik, melyik rendelésre ér-
keztek (felnőtt, gyerek, fogászat) és 
van-e előjegyzett időpontjuk. Az idő-
ponttal rendelkezőket a megfelelő 
időpontban beengedik, az időponttal 
nem rendelkezőkről értesítik a házior-
vost. 
- ellenőrzik a maszkviselést, és felhívják 
a figyelmet, ha az nem szabályos.
- felkérik a belépőket a kötelező kéz-
fertőtlenítés elvégzésére.
- folyamatosan végzik a szükség szerin-
ti tárgyfertőtlenítést.
- a praxisoktól, lezárt borítékban meg-
kapott egészségügyi dokumentációt 

(táppénzes papír, beutaló, betegszál-
lítási utalvány etc.) az érintett vagy az 
általa megbízott személy számára át-
adják.
- a hétfői és keddi vérvételen az utcán 
sorukra váró betegeket olyan ütem-
ben engedik be, hogy praxisonként  
4 betegnél több egyszerre ne legyen a  
váróban.
- a gondozók és betegek által a pra-
xisoknak szánt felírandó gyógyszerlis-
tákat és egyéb egészségügyi doku-
mentumokat továbbítják a megfelelő 
orvosi rendelő postaládájába.

Bízunk benne, hogy kialakítottuk a 
mindenki számára megfelelő mód-
szereket és eljárásokat, hiszen fontos, 
hogy a koronavírus-járvány terjedését 
amennyire lehetséges, mérsékeljük. 
Kérjük türelmüket és megértésüket, 
hisz a betegek érdekében történik 
mindez így.
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ANYAKÖNYVI TÁJÉKOZTATÓ

HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK  
BEJELENTÉSE
A házasságkötési szándékot a jegyes-
párnak együtt, személyesen kell be-
jelentenie annak a településnek az 
anyakönyvvezetőjénél, ahol a szer-
tartást le szeretnék bonyolítani.
A bejelentkezéshez érvényes sze-
mélyigazolvány vagy útlevél vagy 
jogosítvány szükséges, továbbá lak-
címkártya és születési anyakönyvi 
kivonat. Amennyiben nem az első 
házasságkötés, akkor az előző házas-
ság megszűnését igazoló irat. A há-
zasságkötés időpontja a jegyzőkönyv 
felvételétől számítva legkorábban a 
31. napon lehetséges, és maximum 
1 évvel előre lehet bejelentkezni. 
A házasságkötési szándék bejelenté-
se során jegyzőkönyvet veszünk fel, 
majd amennyire részletesen lehet, 
megbeszéljük a ceremóniát. A végle-
ges egyeztetés az esküvő előtti héten 
zajlik, de a kapcsolattartás folyama-
tos az anyakönyvvezető és a jegyes-
pár között.
A szertartással kapcsolatosan fel-
merült kérdésekkel a jegyespárok 

bátran keressék Téglás Polgármes-
teri Hivatalának Anyakönyvvezetőit  
az alábbi elérhetőségeken:
anyakonyv@teglas.hu
06-52/384-312
06-20/285-4846
4243 Téglás, Kossuth utca 61. 5. iroda 
(bejárattal szemben)

APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT
Amennyiben egy gyermek házas-
ságon kívül születik, az édesapának 
apai elismerő nyilatkozatot kell tennie 
ahhoz, hogy a születésnél bejegyez-
zék az ő adatait is. A nyilatkozatot az 
anya és az apa együtt, személyesen 
tudja megtenni bármely polgármes-
teri hivatal anyakönyvvezetője előtt. 
A nyilatkozattételhez szükséges sze-
mélyazonosító igazolvány és lakcím-
kártya. Ha az édesanya kiskorú, a 
gyámhivatal eseti gyámot rendel ki,  
a nyilatkozathoz szükséges a gyám-
hivatal jogerős határozata. Amennyi-
ben az édesapa kiskorú, a nyilatkozat 
csak a gyámhivatal előtt tehető meg.
Amennyiben a gyermek még 
nem született meg, szükséges egy  

szakorvos által az apai elismerő nyilat-
kozathoz kiállított igazolás.
Amennyiben a gyermek már meg-
született, szükséges a gyermek 
születési anyakönyvi kivonata is.

HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSE
A halálesetet mindig annak a telepü-
lésnek az anyakönyvvezetőjénél kell 
bejelenteni, ahol a haláleset történt. 
A bejelentéshez szükséges iratok:
- a bejelentő személyazonosító igazol-
ványa és lakcímkártyája,- az elhunyt 
személyazonosító igazolványa és lak-
címkártyája,
- az elhunyt születési anyakönyvi kivo-
nata,
- ha az elhunyt házas, a házassági 
anyakönyvi kivonata,
- ha az elhunyt elvált, a válást kimon-
dó jogerős bírósági döntés,
- ha az elhunyt özvegy, a volt házas-
társ halotti anyakönyvi kivonata.
A hozzátartozók a haláleset bejelen-
tésével megbízhatják bármely temet-
kezési vállalkozót is, akik segítenek az 
ügyintézésben.

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, 
hogy a 2020. második félévi adó 
pótlékmentes fizetési határideje:  
szeptember 15.

A fizetési kötelezettséget a pénzfor-
galmi számlanyitására kötelezett 
adózónak belföldi pénzforgalmi 
számlájáról történő átutalással kell 
teljesítenie, míg más adózónak bel-
földi fizetési számlájukról átutalással 
vagy készpénz-átutalási megbízással 
(csekken) kell teljesítenie vagy a hely-
ben szokásos módon: a Takarékbank 
Zrt. helyi kirendeltségében. Önkor-
mányzatunknál is bevezetésre került 
az ASP Elektronikus Fizetési szolgálta-

tás (ASP e-fizetés), melynek segítsé-
gével az E-Önkormányzati portálon 
keresztül is eleget tehet fizetési kötele-
zettségének.
Az ASP e-fizetés bevezetésével az 
ügyfélnek lehetősége van elektroni-
kusan lekérdezni és befizetni az önkor-
mányzat által kivetett adókat, díjakat, 
illetéket az E-Önkormányzat Portál 
weboldalon, melynek elérhetősége: 
https://ohp.asp.lgov.hu 

A vállalkozók, gazdálkodó szerveze-
tek számára 2018.01.01-től kötelező az 
elektronikus ügyintézés. Ennek megfe-
lelően részükre az adószámla egyen-
legüket elektronikus úton, cégkapura, 

ügyfélkapura küldtük meg!
A befizetéshez, utaláshoz szükséges 
azonosítót, mutatót, számlaszámot a 
kiküldött értesítők tartalmazzák. 

Adófizetéssel kapcsolatban bármi-
lyen kérdése van, munkatársaink  
ügyfélfogadási időben készséggel 
állnak rendelkezésére a Téglási Pol-
gármesteri Hivatal 6-os irodájában 
vagy az 52/384-312 és a 0620/4848-
615 telefonszámokon. 

TÁJÉKOZTATÁS ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ELLENŐRZÉSE

FELHÍVÁS!
Szeretnénk megismételni a HBVSZ Zrt. júliusban már  

közzétett tájékoztatóját, és felhívni a lakosság figyelmét, hogy 
szeptembertől elkezdődik a csapadékvíz  

elvezetésének ellenőrzése.

Ezzel kapcsolatban a HBVSZ Zrt. tájékoztatója az alábbi  
linken, Téglás honlapján olvasható:

https://teglas.hu/hirek/3496

Kérjük a lakosságot, hogy tartsák be a csapadékvíz  
elvezetésének szabályait!
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ISKOLAI TANÉVKEZDÉS

A 2020/2021-es tanév megkezdése a 
járványügyi helyzet miatt a szokásos 
feladatokon kívül számos új kihívást 
jelentett intézményünk számára is. 
A tanulók és az iskola dolgozói egész-
ségének védelme érdekében új sza-
bályok bevezetésére került sor. 
Az intézmény épü-
leteiben mindenre 
kiterjedő fertőtle-
nítő takarítást vé-
geztünk. Szeptem-
ber 1-jén az ÁNTSZ 
helyszínen vizsgál-
ta a Fényes utcai 
telephely tiszta-
ságát és mindent 
rendben talált. 
Az iskolában csak 
egészséges, tüne-
teket nem mutató 
tanulókat foga-
dunk. Kockázatszűrő kérdőív kitölté-
sével nyilatkoztak a szülők gyerme-
kük egészségi állapotáról. Az alsó és 
a felső tagozatban is a bejáratoknál 
szúrópróba szerűen homloklázmérést  
alkalmazunk. 
A szülők előzetes bejelentés útján kért 
időpontban, maszkot viselve léphet-
nek be az épületbe. Térítési díj befi-
zetése az iskola főépületének bejára-
tánál, a portásfülke ablakán keresztül 
történik. 
Az intézményi csoportosulások meg-
előzésének érdekében a tanulók kö-
rében is szabályozzuk az intézménybe 

lépés helyét. Ehhez igénybe vesszük a 
telephely és a székhely épületeinek 
több bejáratát is, ahol kézfertőtlenítő 
állomásokat helyezünk el. A mosdók-
ban papírtörlőket és fertőtlenítő ha-
tású folyékony szappant biztosítunk a 
rendszeres kézmosáshoz. 

Az osztálytermekben lehetőség sze-
rint gondoskodunk a tanulók lazább 
elhelyezéséről. Az oktatáshoz nem 
szükséges bútorzatot, tárgyakat a 
tantermekből eltávolítottuk, a pa-
dokat széthúztuk. Maszk viselése az 
intézményben nem kötelező, viszont 
ajánlott, elsősorban a közösségi te-
reken. A tantermek rendszeres szel-
lőztetését biztosítjuk. A szünetekben 
való tartózkodás idejére a közösségi 
tereket és az iskolaudvart az osztályok 
között felosztottuk. Az osztályok keve-
redésének érdekében a szaktantermi 
oktatást minimalizáljuk. 

A testnevelés órákat igyekszünk a 
szabadtérben megtartani. Az öltözők 
rendjét a tanulócsoport keveredésé-
nek elkerülése érdekében szabályoz-
tuk. Tanévnyitó ünnepséget az első és 
az ötödik évfolyam részvételével szer-
veztük meg. A többi évfolyam az is-

kolarádión keresz-
tül hallgatta meg 
az ünnepi műsort. 
Ebédeltetésnél az 
osztályok, beosz-
tás alapján vehetik 
igénybe az ebéd-
lőt. Az asztalok-
nál helyet foglaló 
gyerekek számát 
szabályozzuk, és 
a székek elhelye-
zésével igyekszünk 
növelni a tanulók 
közötti távolságot. 

(A teljes intézkedési terv iskolánk hon-
lapján olvasható.) 
A helyi intézkedési tervben foglaltak 
teljesítését minden tanulótól és iskolai 
dolgozótól elvárjuk. A járványhelyzet 
miatt a szülők együttműködésére és 
megértésére számítunk. 
Minden diákunknak és az iskola min-
den dolgozójának jó egészséget és 
sikeres új tanévet kívánunk! 

Szilágyiné Bodnár Erzsébet 
intézményvezető 

Augusztus utolsó hetében az elmúlt 
évekhez hasonlóan megtartottuk az 
iskolára hangoló hetünket. Az egy 
osztályba kerülő gyerekek egy cso-
portban voltak, így volt alkalmuk az 
ismerkedésre az együttjátszásra. Az 
osztályokat meglátogatták a tanító 
nénik is, hogy kicsit ismerkedhessenek 
a gyerekekkel. Ugyanakkor a gyere-
keknek is lehetőségük volt ellátogat-
ni az iskolába és megtekinthették az 
osztálytermüket ahol a tanulmányai-
kat elkezdik.
Augusztus 24-én a leendő óvodások 
szülei számára 0. szülői értekezletet 
tartottunk, melyen bemutattuk az 
óvodát, a pedagógiai programun-
kat, tájékoztatást adtunk az óvoda 
házirendjéről és ismertettük azokat a 
járványügyi intézkedéseket, melyeket 
a gyerekek és az intézményben dol-
gozók védelmére vezettünk be. So-
kan eljöttek erre a szülői értekezletre,  
hiszen a pandémia miatt elmaradtak 
a nyitott óvodai napok, ahol a szülők 
és a leendő óvodások betekintést 
nyerhettek volna a mindennapjaink-
ba és a beiratkozás is online történt. 

Emiatt nem volt lehetőség a beszél-
getésekre, ismerkedésre és személyes 
találkozásokra sem a pedagógusok-
kal.
Az otthonról érkező gyermekek szá-
mára a befogadás is másképpen 
zajlott, mint ahogy ez eddig meg-
szokott volt. A csoportokban történő 
befogadás lépcsőzetesen történt. Ez 
azt jelentette, hogy csoportonként 
egyszerre csak három kis óvodás be-
szokatása történt két napon keresz-
tül úgy, hogy az anyukák is bent tar-
tózkodhattak a csoportszobákban.  
A harmadik naptól kezdődően már 
ezek a gyermekek, szüleik nélkül ma-
radtak az intézményben. A harmadik 
napon újból három kis gyermek szo-
kott csoportonként az anyukájával, és 
ez így folytatódott folyamatosan to-
vább, míg minden kisgyermek befo-
gadása megtörtént. Az anyukáknak 
kötelező volt a szájmaszk használata 
a csoportokban és az egymásközti tá-
volságot is tartaniuk kellett.
A járványügyi helyzetre való tekin-
tettel az intézményben a gyerekek 
és a dolgozók védelme érdekében 

folyamatosan történik a takarítás és 
a fertőtlenítés. A bejárati ajtók elé és 
minden csoportszoba ajtaja elé fer-
tőtlenítőt tartalmazó víz került kihelye-
zésre, amit az intézménybe lépéskor 
és a csoportszobába lépéskor min-
denkinek kötelező használni. A gyer-
mekeket csak egy felnőtt hozhatja 
és viheti el és a szájmaszk használata 
is kötelező. Ezeknek a szabályoknak 
a betartása mellett bízzunk abban, 
hogy sikerül elkerülni a megbetege-
dést. Ez mindannyiunk számára nagy 
odafigyelést, türelmet és toleranciát 
kíván.
Az óvoda dolgozói azon munkálkod-
nak, hogy óvodásaink jól érezzék 
magukat az intézményben, jót, s jól 
játszanak, közben sok tapasztalatot, 
élményt szerezzenek.

Veresné Hevesi Zsuzsánna
 óvodavezető

ÓVODAI TANÉVKEZDÉS
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Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
 

A Téglási Bölcsőde az elmúlt időszak-
ban (2020. március – május) a veszély-
helyzet időszaka alatt ügyeletben  
fogadta a gyermekeket. 
2020. május 25-től teljesen kinyitott 
az intézmény 30-35 gyermek járt  
augusztus közepéig az intézménybe. 
Továbbra is a fokozott elővigyázatos-
ság mellett.
2020. augusztus 14-én megtartottuk a 
ballagási ünnepségünket az óvodá-
ba menő gyermekek részére, tovább-
ra is a fokozott elővigyázatosság mel-
lett a higiénés szabályok a megfelelő 
távolságtartás mellett.  Hangulatos 
meghitt körülmények között tudtak 
a kisgyermeknevelők az óvodába 
menő 32 gyermektől elbúcsúzni.
2020. szeptember 01-én 17 gyermek 

maradt a bölcsődében és izgalom-
mal várják a következő hetekben ér-
kező új bölcsis gyermekeket. 
Az intézmény felkészült higiéniai, fer-
tőtlenítőszer szempontból a 2020/2021 
nevelési évre.

A Családsegítő-, és Gyermekjólé-
ti Szolgálat tevékenysége az elmúlt 
időszakban
A vírus időszakban az intézmény fo-
lyamatosan dolgozott és fogadta az 
ügyfeleket. 
Nagy igény mutatkozott a szociális 
segítő munkánkra, hisz a legtöbb in-
tézmény csak telefonon és e-mail for-
mában kommunikált az ügyfelekkel. 
Mi a megfelelő szabályok betartása 
mellett fogadtuk a hozzánk forduló 
embereket, lakosokat, ügyfeleket. 
- Az iskolás gyermeket nevelő csalá-
doknak besegítettünk e-mail címek 
létrehozásában, nyilatkozatok kitölté-
sében.
- Hivatalos ügyek elintézésében, 
nyomtatványok kitöltésében, továb-
bításában, telefonon és e-mailben 
időpontok kérése stb..
- A Szolgálattal kapcsolatban lévő 
családok nyomon követése segítése.

- Nyáron hagyományainkhoz híven 
megtartottuk a „nyári játszóházun-
kat”
2020. 07. 06 - 07. 10. között a 6-9 éves 
gyermekeknek,
2020.07.13.-07.17. között a 10-12 éves 
gyermekeknek nyújtottunk élmény 
dús hetet, kézműveskedéssel, csapat 
és egyéni játékokkal.
2020.07.20-08.14 között felzárkóztató 
foglalkozáshoz nyújtottunk helyszínt, 
egy pedagógus szakember foglalko-
zott 10 gyermekkel (ált. isk. 1-4 osztá-
lyosok), aki felmérte a gyermekek tu-
dását és hiányosságukat és ezek után 
felkészítette őket a következő nevelési 
évre,
-   észlelő jelző rendszeri tagokkal szak-
maközi beszélgetések egyeztetések 
történtek a nevelési évre való felké-
szülés miatt.
2020. szeptember felkészült az intéz-
mény az intézmények beindulásával 
jelentkező problémák megoldására, 
megfelelő fertőtlenítő szerek rendel-
kezésre állnak

Sőrésné Oláh Ágnes 
intézményvezető

A nyári labdarúgó táborunk június 
29-július 10-ig két héten keresztül a Tég-
lás Városi Sportegyesület székhelyén, 
a Stadion utcán valósult meg. Hatvan 
iskolás és öt segítő részvételével nap-
közis rendszerben bonyolítottuk ren-
dezvényünket. 

A tábor a gyerekeknek ingyenes 
volt, egy pályázatnak köszönhetően.  
Elismerésem a Nyugattól Keletre Egye-
sületnek közreműködő munkájukért! 
Az étkezésünkről a Téglás Város Kony-
hája gondoskodott. Napi két edzés, 
délelőtt 10.00-órától és délután 
14.30-órától alkották a tábor program-
jának gerincét. 
Mivel a strandlátogatás idén a járvá-
nyügyi helyzet miatt kimaradt, így a 
pályához kötött programokat igye-
keztünk minél színesebbé tenni, a 
gyerekek szórakoztatása érdekében. 
Különböző versenyszámokban mérték 
össze tudásukat, mint például a bünte-
tő rúgás, távolba rúgás, labdavezető 
ügyességi feladat. 
Vendégünk volt Nagy Imre magyar 
válogatott futsal játékos, aki interaktív 
élménybeszámolójával és bemutató 
edzésével nyűgözte le fiatal labdarú-
góinkat. A túlnyomórészt téglási gyerekek fe-

lejthetetlen élményekkel gazdagod-
tak e két hét alatt.

Szabó Imre 
Téglás Városi Sportegyesület elnöke

SPORTTÁBOR
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VÍRUSHELYZETBEN IS TARTALMAS KULTURÁLIS ÉLET 
/…másként, máshogyan, de folytatjuk…/

A Téglás VSE labdarúgó szakosztálya 
augusztus elején elkezdte a felkészü-
lést a 2020-21-es évadra. 
Nem volt egyszerű a vírusidőszak után 
újra munkára bírni a játékosokat. Leg-
inkább a serdülő és gyerek csapatnál 
tapasztaltuk azt, hogy nehezen szállin-
góztak edzésre fiataljaink. 
A gyerek csapatot továbbra is  
Nagy Csaba edzi, akinek csapata a 
legutóbbi idő előtt befejezett bajnok-
ságot az élen zárta. A mi szemünkben 
ez a csapat bajnok lett, gratulálunk 

nekik! 
A serdülőket Fábián Nagy István ké-
szíti fel a következő szezonra. Jó kis 
csapata lesz, akik remélhetőleg a do-
bogóért fognak küzdeni az elkövetke-
zőkben. 
Az ifjúsági csapat éléről Móré  
Bendegúz távozott, új egyesületében 
sok sikert kívánunk neki. Ezt a korosz-
tályt Szabó Imre vette át, és a 3. for-
dulóban, két csúfos, létszámhiányos 
kiállásos vereség után, Nyírmártonfal-
ván 4-0-ás győzelmet aratott. 

Felnőtt csapatunk egy-egy győzelem, 
döntetlen és vereséggel a háta mö-
gött a 4-5. helyen áll a bajnokságban. 
A csapatot helyi, vagy Téglás VSE 
kötődésű nagyon fiatal, de jó képes-
ségű labdarúgók, alkotják, 2-3 rutino-
sabbal kiegészülve. 
Nagy Imre edzőjük véleménye szerint: 
„Sok munkával, együtt maradva, a 
támadóinkat a góllövés tudományá-
nak a szérumjával beoltva örömteli 
perceket okozhatnak szurkolóinknak.”

Téglási  KRÓNIKA   

TÉGLÁS VÁROSI SPORTEGYESÜLET

Az idei nyár országszerte rendkívü-
li, mindenki számára, így a Téglási 
Könyvtár és Kulturális Központ szá-
mára is új, a megszokottól eltérő idő-
szakot hozott. Az általános bizonyta-
lanság, a karantén elszeparáltsága 
és az ismeretlentől való félelem első 
napjaiban csak egyvalamit tudtunk 
biztosan, hogy az embereknek kell a 
kultúra, a közös „szellemi táplálék”.  
Reméltük, hogy a gyermekek és fel-
nőttek kényszerű otthonmaradása 
még inkább az igazi értékek felé for-
dítja a figyelmet, hogy nem gyengíti, 
hanem épp ellenkezőleg, erősíti a kö-
zösségeket, az emberi kapcsolatokat. 
Hittük, hogy nekünk ebben fontos, és 
a város vezetőségének elképzelése-
ivel egyező, Téglás polgárainak biz-
tonságát, ugyanakkor életminőségét, 
közérzetét mindenek elé helyező fe-
lelősségünk, feladatunk van. Felada-
tunk, amelyet most ugyan másként, 
máshogyan, de folytatni kell.
Minket igazolt a tavaszi kényszer zár-
vatartás időszakában a közműve-
lődés szinte egyik napról a másikra 

on-line, vagy a fokozatos nyitás nap-
jaiban a könyvtári szolgáltatások sza-
bad térbe való költözésének pozitív 
fogadtatása. 
A könyvtár épületébe az irodalom-
kedvelők ugyan hetekig nem lép-
hettek be, hát mi léptünk ki falaink 
mögül és leselejtezett könyveinket az 
utcán elhelyezve, ingyen elvihető ol-
vasnivalókat kínáltunk mindenki szá-
mára. 
Anyák napjára „Puszi Anyu!” címmel, 
később olvasást népszerűsítő „Pózolj 
könyvvel!” elnevezéssel hirdettünk 
fotópályázatot, melyeknek elektroni-
kus úton beérkező pályamunkáit Kira-
kat Galériánkban állítottuk ki.
Az egyre nagyobb számú közönség 
érdeklődését kiváltó, a veszélyhely-
zetben sokak számára szinte egyet-
len közösségi kapcsolatot jelentő 
elektronikus felületeinknek eddig 
soha nem tapasztalt nézettsége lett.
Szívmelengető volt megtapasztalni 
azt az otthonokból is kiugróan ma-
gas érdeklődést, részvételt, amellyel 
a Magyar Költészet Napja alkalmá-
ból a téglásiakat kedvenc költemé-
nyük elmondására és videó felvé-
telére invitáltunk „Versben üzenem” 
címmel. 
A gyökerekig, a közös múltig vissza-
nyúlva szintén sokakkal együtt, virtuá-
lis kiállítás formájában idéztük fel egy 
korábbi lakossági gyűjtésünk gazdag 
és szép anyagát „Téglás a fotók tük-
rében” címmel. 
A gyerekek számára pedig a modern 
kor technikai vívmányát használva 

szombat délelőttönként jelentkezett 
be a Kis Könyvmolyok Klubja, ahol, 
ha még csak képernyőn is, de újra 
találkozhattak osztálytársak, barátok.
Mindeközben folyamatosan készül-
tünk a mielőbbi remélt nyitásra, a 
jövőbeni munka lehetséges alterna-
tíváira, és leginkább a személyes ta-
lálkozásra közönségünkkel.
Első nyitott rendezvényünk, Gubás 
Gabi színész és Dombrovszky Lin-
da rendező „Don Juan kopaszodik” 
című új magyar filmjének vetítése és 
közönségtalálkozója számunkra nem 
csak hosszú idő után az első találko-
zás volt, hanem jelképe a téglásiak 
összefogásának a bajban is. 

Nem pusztán szerveztünk végre egy 
programot, hanem mindenkivel kar-
öltve próbáltunk segíteni a karan-
tén után még nehezebb helyzetben 
élőknek: a helyi közösség nagylelkű 
felajánlásával a program teljes be-
vételét egy téglási kisfiú szemműtétjé-
nek költségeire ajánlottuk fel.
Nem anyagiakban mérhető, de a 
visszajelzések alapján szintén nagy 

MOZDULJ MAGADÉRT!  
–VELÜNK EGYÜTT!

A Téglás Városi Sportegyesület 20 
hónapon át tartó, egészséges élet-
módra ösztönző, sportolásra, rend-
szeres mozgásra buzdító pályázata 
elindult 2020. augusztusában. Ezen 
pályázat három megye városaiban, 
falvaiban nyújt lehetőséget a spor-
tolásra, egészséges, mozgásgazdag 
rendezvényeken való részvételre.  

E mellett olyan kampányrendezvé-
nyeket szervezünk, ahol résztvevőket 
arra ösztönözzük, hogy kapcsolódja-
nak be programjainkba.
Augusztusban gyalogtúrát szer-
veztünk a Téglási Erdészházhoz, 
sportnapot tartottunk az Abádsza-
lóki Strandon Három megyében, 
egy-egy településen, női torna fog-
lalkozást és férfi labdarúgás foglal-
kozást indítottunk heti rendszeres-
séggel.  

Szeptemberben gyalogtúrát szer-
vezünk Baktalórántházán, Kam-
pányrendezvényt Kisújszálláson és 
Tégláson! A közelgő programokról 
értesülhettek a Téglás Városi Sporte-
gyesület Facebook oldaláról.

Szabó Imre 
Téglás Városi Sportegyesület elnöke
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Hajdú Bihar megyében egyedülálló 
fejlesztésként adták át július 14-én 
Tégláson a köznyelvben „Baptista 
konyha”-ként emlegetett új beruhá-
zást. A 780 m2 alapterületű „minta” 
konyhaüzem az Itt és Most Egyesület 
munkahelyteremtő projektje első sza-
kaszának megvalósulása.
Mile Ferenc, az Itt és Most Egyesü-
let elnöke köszöntőjében elmondta, 
hogy az új üzemben készült ételek 
75%-át a Baptista Tevékeny Szeretet 
Misszió felé értékesítik, amely szociális 
étkeztetés szolgáltatást nyújt a teljes 
Észak-Alföldi régióban, ezáltal a hát-
rányos helyzetű emberek minden-
napjait segíti. Közel 200 településen 
van jelen integrált szolgáltató rend-
szerük, és napi szinten 8000 emberrel 

vannak kapcsolatban. 
Többször elutasították a pályázatukat, 
de a kitartó munkának köszönhetően 
újra és újra megpróbálták, újra pá-
lyáztak.
2016-ban eldöntötték, hogy szeretné-
nek egy saját konyhát és ma 50 em-
ber részére biztosítanak munkahelyet, 
ebből 25 fő hátrányos helyzetű. 
Tízezer fő kiszolgálására alkalmas 
konyhát építettek, a közel 500 milliós 
beruházásban helyet kapott minden 
a legfejlettebb technológiák közül, pl. 
három nagy kamra hirtelen hűtési, ún. 
sokkoló technikával, vagy pl. nagy 
teljesítményű saját agregátor segíti ki 
a konyhát áramszünet esetén.
Jelenleg 4.300 szociális étkezőt szol-
gálnak ki, a jövő évi terv 6.800 adag.
A jövő tervei közt szerepel logisztikai 
fejlesztésként egy 60 autóból álló flot-
ta felállítása, és az élelmiszercsoma-
golásban az ipari robotok használata. 
Hasonló nagy tervek a jövőre nézve, 
hogy hatékony alapanyagtermelést 

tudják biztosítani, ezt is gépesítenék, 
kezelőként pedig mozgáskorlátozot-
takat alkalmaznának. 
Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei 
közgyűlés alelnöke mutatta be a me-
gyei sikeres fejlesztéseket. Rámutatott, 
hogy tanúi lehetünk, hogyan jönnek 
Téglásra a fejlesztések, az összetett 
támogatási rendszernek köszönhe-
tően. Igazi büszkeség, hogy Téglást 
választotta ez a beruházás. Alelnök 
úr kiemelte, hogy Téglás dinamikusan 
fejlődő kisváros Debrecen vonzásá-
ban, a közelmúltban több mint 500 
millió forintos fejlesztést biztosítottak, 
hogy a befektetők számára vonzó le-
gyen, tovább dolgoznak jelenleg is a 
következő fejlesztési terveken. A Haj-
dú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, 
Pajna Zoltán, jelenleg a Megyei Ön-
kormányzatok Országos Szövetségé-
nek is az elnökeként is azon dolgozik, 
hogy a térségben a befektetési lehe-
tőségeket biztosítsa, hogy jó legyen 
itt élni, hogy vonzó legyen nálunk  

segítség volt a helyi családoknak 
az a két napközis tábor is, amelyek-
kel egy-egy hét erejéig igyekeztünk 
levenni a gyermekfelügyelettel, 
neveléssel járó terheket a dolgozó 
szülők válláról. Az intézmény tagegy-
ségeiben munkatársaink szervezé-
sében a táboros gyerekek válto-
zatos programok részesei lehettek: 
átélhették a moziban a filmvetítés 
varázsát, a könyvtárban kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt, a ren-
dezvényteremben vetélkedhettek, ki-
próbálhatták a város új játszótereit és 
sportparkját, ízletes helyi lángost és 
finom fagylaltokat kóstolhattak.

A táborok korlátozott, 15-15 fős cso-
portjai után igyekeztünk könnyed 
nyári szórakozást nyújtani a nagyobb 
létszámú gyermekközönségnek is: a 
Multifunkciós Közösségi Ház színpa-
dán vendégünk volt az Ákom-Bá-
kom Bábcsoport „Az öreg halász és 

a nagyravágyó felesége” című előa-
dással, a város főterén Lufibohóc és 
bűvész-shownak tapsolhattunk, majd 
a szabadtéri színpadon fellépő sze-
gedi Grimm-Busz Színház „Herkules” 
című modern meseelőadásán ka-
caghattak kicsik és nagyok egyaránt.

A felnőttek a Pesti Művész Színház 
„Imádok férjhez menni” című vidám, 
egész estés játékát parádés szere-
posztásban, nagyszínpadi minőség-
ben élvezhették, de a könnyűzene 
rajongói sem maradtak máig népsze-
rű melódiák nélkül: Főtéri Ülőkoncert 
keretében, családok, baráti társasá-
gok találkoztak, szórakoztak a zene 
bűvöletében.

A nyárnak ugyan fájó szívvel, de egy 
tartalmas, gazdag időszakot hagyva 
magunk mögött intünk búcsút, olyan 

együttműködő, támogató partne-
rekkel karöltve, akiknek ezúton is 
köszönjük a programok megvalósí-
tásában nyújtott sok-sok segítséget. 
Köszönet Téglás Város Önkormányza-
tának, társintézményeinknek, egye-
sületeinknek és civil szervezeteinknek,  
valamennyi szolgáltatónak, közösségi 
munkáját végző tanulóinknak, hogy 
nem volt teljesíthetetlen kérés, elhá-
ríthatatlan akadály, hogy minden 
tervünk, elképzelésünk megvalósul-
hatott. 
Külön köszönet a közművelődési  
intézmény valamennyi munkatárásá-
nak, akik az ötlettől a megvalósításig 
lelkes és nagybetűs Csapatként álltak 
helyt, tették a dolgukat hétköznap, 
hétvégén, ünnepnapon egyaránt.
A legnagyobb köszönet pedig a 
téglási közönséget illeti, akik az  
intézmény zárvatartási időszakában 
is kérték, figyelték, követték on-line 
programjainkat, igényelték, jöttek, 
résztvettek, velünk örültek szabadtéri 
rendezvényeinken, miközben önma-
guk és mások biztonsága érdekében 
megértették, betartották korlátozó 
intézkedéseinket.    
Szívből reméljük, hogy a változások 
nyomán nem veszteségek, hanem új 
és jó dolgok születtek, olyan innova-
tív megoldási formák, melyek jövő-
beni tevékenységeinkbe beépülve, 
szeptemberben és azután is minden-
ki számára elérhető, élvezhető szol-
gáltatást kínálnak. 
Ennek jegyében várunk kulturális 
programjainkra mindenkit továbbra 
is szeretettel!

Németi Katalin
 intézményvezető

BERUHÁZÁS - BAPTISTA KONYHA
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A Téglási Horgásztó, Szabadidőpark 
adott otthont hétvégén az I. Feeder 
Kupának, amire másfél héttel ezelőtt 
már nem volt szabad hely, olyan 
nagy volt az érdeklődés. 
Reggel 6 órára érkezett 21 résztvevő, 
a horgászhelyek sorsolása után 10 
perces beetetést követően, 7 órától 
kezdődött a verseny. Vagy ahogyan 
az egyik résztvevő fogalmazott, a to-
tális kikapcsolódás. 
Idén márciusban lett új tulajdonosa 
a horgásztónak, aki azonnal elkezdte 
a terület rendbetételét. „Alapvetően 
magáncélra, családi kikapcsolódá-
sok helyszínének szántuk a horgász-
tavat” – ami valójában egy kisebb 
és egy nagyobb tavat jelent – és kör-
nyékét – tudtuk meg Ofra Róberttől. 
Igazi családi összefogásban, több 
generáció dolgozik az üzemeltetésen 
és a fenntartáson, a szülők hamaro-
san átadják a gyermekeiknek a mun-
kákat és a lehetőségeket. Az család 
5 hónap alatt egyrészt rendbe tette 
a tavat és környékét, másrészt újra-
gondolta a lehetőségeket, a tóval 
kapcsolatos komplex fejlesztéseket. 

A téglási Hajdú Horgászegyesület 
vezetője Gábor Sándor győzte meg 
arról a tulajdonost, hogy nyisson a 
nagyközönség felé, legyen nyilvános 
horgásztava Téglásnak. Hamar kide-
rült, hogy az előzetes elvárásokon túl, 
nagyon sokan érkeznek, és ami leg-
alább olyan fontos, nem csak helyi 
vagy szomszédos településekről, ha-

nem messzebbről is eljönnek ide hor-
gászni, pedig kicsi tó. 
A téglási tónak ez a különlegessége, 
hogy még a „nagy” tó is 1,3 hektáros, 
azonban meglepően mély, hiszen, 
négy és fél méteres mélységgel is ta-
lálkoznak a halak, ami 100 km-en be-
lül egyedülálló. Minél mélyebb egy 
tó, annál izgalmasabb rajta a horgá-
szat.
Március óta elkészült 50 db stég, az 
utakat térkövezték, behozattak hoz-
závetőlegesen 1 km-ről áramot, ka-
merarendszert építettek ki, riasztó 
van felszerelve és őrbódék vannak 
mindenhol, a tó körül, találunk itt bü-
fét, készül a kemence, és a sütőhely, 
hogy színvonalasabb legyen az ellá-
tás. 
Igazi elhivatottság a tó medrének 

rendbetételéhez, a halállomány te-
lepítéséhez és megtartásához kellett.  
A tó medrét és a vizet újra alkalmas-
sá tették arra, hogy a halak megél-
jenek benne, a jó oxigén és ph-érték 
eléréséhez komoly műszaki berende-
zéseket állítottak be, és kutakat fúr-
tak. „Az első két hónapban nagyon 
nagy halpusztulás volt a tavon, mire 
mi is rájöttünk – hiszen nekem ez tel-
jesen új dolog volt, soha nem foglal-
koztam ilyesmivel – miért pusztul a 
hal, miért zöldül a víz, miért algáso-
dik, miért úszkálnak a halak a víz te-
tején, mindent menet közben kellett 
megtanulni, megoldani. Most élvezik 
a halak a vizet, szép állomány van 
benne.” – hangsúlyozza a tulajdonos.
A horgásztó önmagában is tökéletes, 
nagy lombos fákkal teli szabadidő-

TÉGLÁSI HORGÁSZTÓ ÉS SZABADIDŐPARK - I. FEEDER KUPA

letelepedni. Tasi Sándor megköszön-
te, hogy ezt a beruházást Téglásra 
hozta a befektető.
Szabó Csaba, Téglás polgármestere, 
beszédében hangsúlyozta, hogy a  
közelmúltban ez a legnagyobb mun-
kahelyteremtő beruházás Tégláson. 
Elismerését fejezte ki mindenki szá-
mára, aki ebben a projektben – az ITT 
és MOST Egyesület munkahelyterem-
tő beruházásának első szakaszában 
dolgozott. Köszönetét fejezte ki min-
den támogatásért, bizalomért, ami 
meglátja a lehetőséget Téglásban, 
Tégláson. Szabó Csaba rámutatott, 
hogy hatalmas ereje, kiaknázatlan 
kapacitása van a kisvárosnak, hogy 
lehetséges újabb létesítmények, 
újabb munkahelyteremtő fejlesztések 
megvalósítása. Két megyeszékhely 
között fekszik Téglás, ahol a felvevő és 
fogyasztói piac is lehetőségeket biz-
tosít a vállalkozásoknak, cégeknek. 
Rendelkezünk korszerű infrastruktú-
rával és intézményekkel, szélessávú 
internettel, megfelelő úthálózattal. 
A város legutóbbi nagy beruházását 
áprilisban adták át, megújult a Főtér, 
a régi mozi épülete és környezete, új 
parkolót alakítottak ki. 

Született egy csendes sétáló övezet: a 
Református Templom előtti téren. 
A téglási kerékpárutak építését pá-
lyázattal tudták megvalósítani, sőt 
kisebb szakaszon a régi kerékpár utat 
újítottak fel. Ezeket a közeljövőben 
adják át. 
A város közösségi terei főleg önerőből 
kerülnek a növények: a sok virág mind 
a városi kertészetből kerül ki. Ugyan-
csak önerőből nagyarányú faülte-

tésbe kezdtek, több száz vérszilvafát 
ültettek a kerékpárutak mentén, és 
az Alkotmány utcán. Muskátlikat tele-
pítettek a villanyoszlopokra, viráglá-
dákat készítettek, és készítenek folya-
matosan, 30 db hársfát pályázaton 
nyertek, amelyek földlabdával együtt 
már 2-5 méter magasak, ezek a Bö-
szörményi úton adnak majd árnyékot. 
A téglási fejlesztések elképzelhetet-
lenek lennének a helyi vállalkozások 
nélkül, akiktől nagyon sok segítséget 
kapnak.
Polgármester úr hangsúlyozta, hogy 
Tégláson valóra válthatóak a tervek, 
az álmok, nincs lehetetlen és ebben 
Magyarország Kormánya is segítséget 
és támogatást nyújt. Hiszen az idei év 
legfőbb feladata a gazdaság újrain-
dítása a munkahelyteremtés támo-
gatása.
Végül Mészáros Kornél a Magyaror-
szági Baptista Egyház Főtitkára, Isten 
áldását kérte a konyha jövőbeli mű-
ködésére. 
Az eseményt szimbolikus szalagátvá-
gással zárták, majd szakember veze-
tésével körbe vezették a vendégeket 
az új konyhaüzemen. 



10

Téglási  KRÓNIKA   
park lehetne, a tó körül kialakított 
négyszemélyes, komfortosan felsze-
relt faházakkal, melyek klimatizáltak, 
technikával, műszakilag felszereltek, 
és akár több napra is foglalhatóak. 
Kialakításra került a tó mellett egy 
paintball pálya, ami jól rejtőző le-
hetőségekkel izgalmasabbá teszi a 
játékot, illetve a várhatóan jövőre 
kalandparkkal bővül a pálya. A ter-
vek között szerepel még egy rendez-
vényház, elsősorban legény vagy 
leánybúcsú, születésnap, névnap, 
ballagások helyszínére lesz alkalmas. 
Szaunával, medencével, wellness 
részleggel lesz felszerelve, remélhe-
tőleg jövőre már tudja fogadni az 
érdeklődőket. Az idén különböző 
cégek csapatépítő tréningeket tar-
tottak itt, függetlenül a pecázástól, 
lehet bográcsban főzni, beszélgetni, 
játszani, a nagy trambulinon ilyenkor 
a felnőttek ugrálnak. 
Családok számára is kedvelt kikap-
csolódás, hiszen kijárnak a 6 évesek is 
az édesapjukkal, nagypapájukkal, a 
hölgyek/asszonyok elkísérik a párju-
kat, aki nem horgászik, segédkezhet, 
napozhat, olvashat. Sőt éjjeli és nap-
pali horgászatra egyaránt lehetőség 
van, leginkább péntek éjszakától kez-
dődik a nagyobb forgalom, de hét-
köznap is egyre többen látogatnak 
ki. 
Az első gyermektábort a nyár köze-
pére szervezték meg, és a horgászat 
rejtelmein kívül kis ízelítőt kapott min-
den gyermek ennek a sportnak a 
szemléletéből, azon kívül, hogy sok 
halat fogtak, megtanulták kezelni 
az eszközöket, és erősödött a türel-
mük, kitartásuk. Megismerkedtek a 
„kis” tóban élő halakkal: afrikai har-

csa, kárász, keszeg, ponty, vévér, 
amúr, megtanulták bekeverni az ete-
tőanyagot, a horogkötéseket, szere-
lékfelkötéseket… Profi horgász foglal-
kozott velük, minden nap élmény volt 
a gyerekeknek. Jól érezhetően egyre 
több gyerek jár ki a tóra – tudjuk meg 
Ofra Róbertné Esztertől, aki szerint 
sokkal jobb helyen vannak, mintha a 
TV, vagy a számítógép előtt ülnének, 
hiszen a természetben, szabad le-
vegőn, egészséges környezetben töl-
tik az időt. A gyerekek a tábor végé-
re erős, összetartó közösséggé váltak. 

Az első Feeder Kupára most törzs-
vendégekkel telt be a nevezés, így 
valójában háziversenynek is tekint-
hetjük, amin kizárólag feeder bottal 
lehet horgászni. Két szektorban indult 
a 21 versenyző, díjazták az első há-
rom helyezést, a legtöbb halat kifo-
gó versenyzőt, a legtöbb féle halat, 
a legnagyobb halat. A legelőkelőbb 
díjat: a vándorserleget az idén.  
A 6 órás versenyt a Horgásztó és a 
Hajdú Horgászegyesület közösen 
szervezte, de nagyon sokan támo-
gatják: Tüzépker Kft, Sigér Klán, Szé-
les Trend, Ofra Hungary Kft., Téglási 

Horgászbolt, Vén Diófa Csárda. A 
rendezvény fővédnöke Téglás pol-
gármestere: Szabó Csaba volt, akit 
büszkeséggel tölt el, hogy a város 
sport és szabadidős lehetőségei to-
vább gazdagodnak a településen.
Fontos közösségépítő ereje van egy 
ilyen horgászversenynek, olyan csa-
pat van most is itt, akik tiszteletben 
tartják a szabályokat, csendben, fe-
gyelmezetten zajlik a verseny, a közös 
reggeli és közös ebéd alkalmat ad 
tapasztalat-cserére, kapcsolatépítés-
re, ismerkedésre.
Tégláson a horgászatnak hagyo-
mánya van, közel 25 éve van hor-
gászbolt a városban, ami mindig 
alkalmazkodik a trendekhez, a hor-
gászmódszerekhez. Most Tégláson 
a feeder módszer a legnépszerűbb 
– Gábor Sándor szerint, aki elismert 
horgászboltosként támogatja a ver-
senyt, és kezdetektől együttműködik 
a Szabadidőparkkal. Különös létjo-
gosultsága van most a pecázásnak, 
hiszen a járványhelyzetben megen-
gedett ez a sport, nagyon sok ren-
dezvény elmaradt, nem igazán volt 
szórakozási lehetőség, de horgászni 
lehetett, ami maximális kikapcsoló-
dást jelent. Ahogyan az egyik részt-
vevő, Szegedi Gergő fogalmazott: 
„Én nem szeretek horgászni – nekem 
ez a mindenem” 
A versenyt délután 2 órakor lefúj-
ták, az eredményhirdetés előtt egy 
tányér babgulyással csillapította 
mindenki az éhségét. Közben meg-
beszélték kinek volt a legjobb helye, 
miért jöttek vagy nem jöttek a halak, 
és délután 3 órára a kupák megtalál-
ták gazdáikat. 

Tájékoztatásként küldöm, hogy a mai álláspont szerint, 2020.10.08 és 09-én Téglás településen a lenti táblázatban megadott címeken 
áramszünet lesz. Áramszünet indoklása, megnövekedett villamos energia igények kiszolgálása, új Transzformátor állomás építése Téglás 
Alkotmány utcán, valamint KÖF gallyazás a gerincvezeték (körhálózat) mentén, szerződött partner esetében Hajdúhadház és Téglás 
településen.

ÁRAMSZÜNET

Szegedi Gergő versenyző

Település Közterület neve Közterület jellege Házszám Áramszünet napja Áramszünet ideje
Téglás Újvárosi utca 113-147-ig és 96-

140-ig
2020.10.08. 8.00-16.00

Téglás Határ utca teljes 2020.10.08. 8.00-16.00

Téglás Egyetértés utca vége 2020.10.08. 8.00-16.00

Téglás Annakert utca teljes 2020.10.08. 8.00-16.00

Téglás Görbekert utca teljes 2020.10.08. 8.00-16.00

Téglás Viola utca teljes 2020.10.08. 8.00-16.00

Téglás Vízmű-Víztorony 
telephelye

teljes 2020.10.08. 8.00-16.00

Téglás Városháza u.  
víztorony után

teljes 2020.10.08. 8.00-16.00

Téglás Víztorony 2020.10.08. 8.00-16.00

Téglás Alkotmány utca 16-58-ig és 60-102-ig 2020.10.08. és 09-én 8.00-16.00

Téglás Dézsmáskert utca teljes 2020.10.08. és 09-én 8.00-16.00

Téglás Tavasz utca teljes 2020.10.08. és 09-én 8.00-16.00

Téglás Városháza utca 60. szám 2020.10.08. és 09-én 8.00-16.00

Téglás Városháza u. Tavasz 
és Dézsmáskert 

között

2020.10.08. és 09-én 8.00-16.00

Téglás Alkotmány-Tavasz 
u. Szenyvízátemelő

2020.10.08. és 09-én 8.00-16.00

Téglás Alkotmány-Tavasz utca sarok 2020.10.08. és 09-én 8.00-16.00

Téglás Alkotmány- 
Dézsmáskert

utca sarok 2020.10.08. és 09-én 8.00-16.00

Téglás Alkotmány utca 57. szám előtt 2020.10.08. és 09-én 8.00-16.00

Téglás Alkotmány utca 100. szám előtt 2020.10.08. és 09-én 8.00-16.00
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Pala, cseréptető átfedése bármilyen anyaggal;  
külső homlokzat hőszigetelése, falfestése; bádogos 
munkák; kéményszervíz;  térkövezés.   
Garanciával! 
Érdeklődni a 06 70/407-0440-es és a 06 20/576-0021-es 
telefonszámon lehet. 

Dr. Ludmány Csilla ügyvéd

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

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

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

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

Tisztelt Hirdető Partnereink!

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2400 példány- 
ban készül, s minden téglási háztartásba eljut.  
Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partne-
reink kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztat-
juk Önöket a részletes árakról és felületekről: 
 
1/1 oldal - 20.000 Ft, 1/2 oldal - 10.000 Ft,  
1/4 oldal -    6.000 Ft, 1/8 oldal - 3.000 Ft,  
1/16 oldal - 1 500 Ft.  
Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri 
megjelenésre vonatkoznak. 

Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a 
hirdetés felvételekor. A hirdetéseket a Polgármes- 
teri Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni.
 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
06 52/384-312 

Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 62. (Vadász mellett)

NYITÁSI AKCIÓNK
 Minden 10000 Ft feletti vásárláshoz 1500 Ft 

értékű italt adunk ajándékba.

TCHIBO FAMILY 250g 499 Ft/db

Kőbányai 0,5l dobozos szuper ár.

Műanyag evőeszközök 1Ft/db

Figyelem! 
A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális  
Gondozási Központ Téglás telephelyre 

 
tiszteletdíjas gondozókat keres 

 
 ebéd-kiszállításra. 

Részletekről érdeklődni személyesen  
Chebliné Kocsis Erzsébet intézményvezetőnél lehet.

Héfőtől-Péntekig 8.00 -16.00 -ig  
a Téglás, Liget u. 1. sz. alatt.

HIRDETÉSEK

Téglási  KRÓNIKA   

Az Itt és Most Egyesület Téglási Konyha üzeme 
állást hirdet:

Konyhai kisegítő munkakörben

Előny: konyhai gyakorlat  

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az ittesmost.teg-
las@gmail.com e-mail címen lehet.
Érdeklődni: 06 70/ 953-6498

Tóth Emese grafikus

Portré rajzolást, egyedi és nyomtatott grafikák  
tervezését vállalom.

 Logó, névjegykártya, szórólap, plakát,  
akár esküvői grafikák  

(ültető kártyák, táblák, meghívó, menülap stb.) 

Érdeklődni: 06 20/235-1790 
e-mail: mesiitothh@gmail.com

Téglási Krónika • Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata  • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. •   
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