
2021. április   XXIX. évfolyam 4. szám                       Téglás Város Önkormányzatának lapja

Fokozatosan elkezdődött a nyitás, lassan visszatérhe-
tünk a kevésbé korlátozott társadalmi, gazdasági éle-
tünkbe. Emlékezzünk meg az áldozatokról, akik már 
nem élhetik meg a védelmi intézkedések feloldását, 
részvéttel osztozunk a gyászoló családok fájdalmában.  

Óriási munka, odafigyelés, szervezés után mára orszá-
gunkban több millióan megkapták a védőoltást. Nálunk, 
Tégláson is mindhárom felnőtt körzetben folyamatosan 
dolgoznak az or-
vosaink, az ápoló-
ink.  Erőn felüli terhet  
viselnek, és felada-
tokat látnak el, nincs 
hétvégéjük, nem volt 
húsvétjuk, hogy le-
gyen életünk. Most 
minden perc szá-
mít, az egészségügyi 
dolgozók versenyt 
futottak az idővel, 
a koronavírus ellen,  
a betegség ellen, a 
bezártság ellen, és  
a halál ellen. Nincs rá 
sem szó, sem gesztus, 
amelyekkel méltó mó-
don ki lehetne fejezni 
hálánkat. Köszönjük 
az értünk végzett lelki-
ismeretes munkát.
Az átoltottsági mutató 
városunkban példaér-
tékűen magas: össze-
sen a három felnőtt körzetben, a 14. oltási héttel bezáró-
lag 1026 lakos kapta meg a koronavírus elleni védőoltást.
Érezhetően felgyorsult a védőoltásokra hívás és oltás, 
emellett mára jelentős a megbetegedéssel szerzett immu-
nitás is. 
A tendencia nyilvánvalóan reménykeltő, azonban  
továbbra hangsúlyozom a regisztráció fontosságát! Aki 
még nem regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra, az 
minél hamarabb tegye meg, hiszen ez az egyetlen eszköz, 
amivel megelőzhető a megbetegedés, a vírus terjedése. 

Ezzel együtt az egyetlen lehetőség, hogy visszatérjen az 
életünk a régi kerékvágásba.
A regisztrációban segítséget nyújtanak a Szociális Gondo-
zási Központ, és a Családsegítő Szolgálat munkatársai is.  
A védekezésben mindkét intézmény oroszlánrészt vállal 
már a kezdetektől. Nem volt fennakadás, nem sérült az 
ellátás egyetlen percre sem, pedig ők is küzdöttek egész-
ségi kihívásokkal, létszám-problémákkal, megnövekedett  
terhekkel. Azt hiszem, a szociális szférában dolgozó társa-

ink elérték a teljesítő-
képességük határát, 
mindent megtettek, 
amit csak tudtak, és 
bírtak az ellátottakért. 
Köszönjük a lelkiismere-
tes munkájukat.
A védőoltásokra való 
eljutásban logisztikai 
segítséget nyújtanak a 
hivatalos betegszállítás 
mellett a polgárőrök, 
akik akár helyben, 
akár Debrecenbe szál-
lították a lakosokat. 
Köszönjük a szolgála-
tukat.

A védelmi intézkedé-
sek első fokozatú felol-
dása mellett fokozott 
óvatosságot, és az  
eddigi járványügyi 
szabályok betartását 
kérem minden téglási 

lakostól. Köszönöm az eddigi fegyelmezett, és szabály-
követő magatartást, kérem, ezután is viseljék az orrot és  
szájat eltakaró maszkot az üzletekben és a közterületeken. 

Vigyázzunk egymásra továbbra is!

Szabó Csaba
polgármester

REGISZTRÁLJUNK TOVÁBBRA IS A VÉDŐOLTÁSRA!

REGISZTRÁCIÓ:  https://vakcinainfo.gov.hu/
Az oltások sorrendjét nem a regisztráció időpontja határozza meg, hanem a veszélyeztetettség mértéke, továbbá el-
sőbbség illeti meg a védekezésben résztvevőket is. A védőoltás Magyarországon önkéntes és ingyenes.
A védőoltások beadása oltási terv alapján történik a kijelölt oltópontokon. Az engedélyezett vakcina/vakcinák  
típusától is függ, hogy hány oltásból áll az oltási sorozat, illetve meddig tart a védettség.   
Az oltás iránti igényt a honlapon lehet jelezni, regisztráció útján. 60 év feletti nyugdíjas honfitársaink a számukra levél-
ben megküldött űrlapon is jelezhetik ezt az igényt, postai úton. 
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A védelmi intézkedések lépcsőzetes 
feloldásának első fokozatáról szóló 
144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet sze-
rint a kettőmillió-ötszázezredik CO-
VID-19 elleni oltóanyaggal történő vé-
dőoltás első dózisa beadása esetén a 
védelmi intézkedések fokozatos eny-
hítésére kerül sor.

Tekintettel arra, hogy a fenti feltétel 
teljesült, a védelmi intézkedéseket az 
alábbiak szerint kell alkalmazni:
- A kijárási tilalom időszaka az este 10 
óra és reggel 5 óra közötti időszak. 
- A szolgáltatásokkal kapcsolatos ide-
iglenes védelmi intézkedések meg-
szüntetésre kerülnek. 
- Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti 
időben megengedett az  üzletekben 
tartózkodás és vásárlás
- A  vendéglátó üzletben való tartóz-
kodás az  elvitelre alkalmas ételek 
kiadása és szállítása érdekében, az  
ehhez szükséges időtartamig – meg-
engedett. 

- A  tíz négyzetméteres vagy ennél 
kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet 
vásárlóterében az  ott foglalkoztatot-
takon kívül egy időben egy vásárló 
tartózkodhat. 
- A tíz négyzetmétert meghaladó vá-
sárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóte-
rében az ott foglalkoztatottakon kívül 
egy időben legfeljebb átlagosan tíz 
négyzetméterenként egy vásárló tar-
tózkodhat. 
- Az üzlet üzemeltetője, illetve vezető-
je köteles az üzlet bejárata előtt – a 
nyitvatartási idő mellett – mindenki 
számára jól láthatóan kifüggeszteni, 
hogy egy időben összesen hány fő 
vásárló tartózkodhat az üzlet vásárló-
terében. 
Az üzletben tartózkodás szabályainak 
betartásáról az üzlet üzemeltetője, il-
letve vezetője is köteles gondoskodni. 

Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője 
köteles gondoskodni arról, hogy 
• a bejutásra várakozók – a  közös 
háztartásban élők kivételével – egy-
mástól 1,5 méteres távolságot folya-
matosan tartsanak, 
• a vásárlók számára a kézfertőtlení-
tés lehetősége az üzlet vásárlóteré-
ben folyamatosan biztosított legyen, 
• az üzlet vásárlóterében a felületek 
fertőtlenítése folyamatos legyen, és 
d) a bevásárláshoz használt eszközök 
(kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamato-
san megtörténjen. 

Az üzletben tartózkodók számánál 
nem kell figyelembe venni:
• a 14. életévét be nem töltött kisko-
rút, 

• a 65. életévét meghaladott személy 
segítőjét és 
• a fogyatékossággal élő személy se-
gítőjét.

Az  olyan üzlet, amely nem rendelke-
zik vásárlótérrel, abban az  esetben 
tarthat nyitva, ha az  üzlet üzemelte-
tője, illetve vezetője gondoskodik ar-
ról, hogy a sorban álló várakozók – a 
közös háztartásban élők kivételével – 
egymástól 1,5 méteres távolságot fo-
lyamatosan tartsanak. 

A  Kormány felkéri a  vásárlókat, hogy 
törekedjenek a  távolságtartási sza-
bály betartására, és az  üzletekben 
csak a vásárláshoz elengedhetetlenül 
szükséges időtartamot töltsenek. 

A köznevelési intézményekben és a 
szakképző intézményekben rendes 
oktatásra történő visszatérésről és 
óvodákban elrendelt rendkívüli szünet 
megszüntetésről szóló 145/2021. (III. 
27.) Korm. rendelet szerint 2021. április 
19. napjától:
- A köznevelési intézmények – az óvo-
da kivételével – és a szakképző intéz-
mények rendes munkarendben mű-
ködnek. 
- Az óvodákban a 2021. március 
8-ával elrendelt rendkívüli szünet 
megszüntetésre kerül. 

A részletes rendelkezéseket a Magyar 
Közlöny 2021. évi 51. száma tartalmaz-
za.

 Szabó Csaba
 polgármester

Tájékoztatás 
a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról

Tájékoztatás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának  
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tervezetéről

A Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete ren-
deletben határozhatja meg a közös-
ségi együttélés alapvető szabályait, 
valamint ezek elmulasztásának jogkö-
vetkezményeit.

Annak érdekében, hogy az egyes 
önkormányzati rendeletekben meg-
határozott magatartási szabályok 
megszegése esetén szankció legyen 
alkalmazható, a Téglási Polgármesteri 
Hivatal elkészítette az ezt szabályozó 
önkormányzati rendelet tervezetét.

A rendelet-tervezet azokat a szabály-
szegéseket tartalmazhatja, amely 
magatartási szabályok betartása fon-

tos a helyi közösség számára, és azok 
nem minősülnek bűncselekmény-
nek vagy szabálysértésnek, valamint 
azok elkövetőit magasabb szintű 
jogszabály nem fenyegeti ágazati 
(hulladékgazdálkodási, vízgazdálko-
dási, levegővédelmi, állatvédelmi, 
tűzvédelmi, zajvédelmi, növényvédel-
mi) közigazgatási bírság kiszabásával.

A rendelet-tervezet képviselő-testület 
elé terjesztését megelőzően biztosítani 
kívánjuk azt, hogy arra a lakosok ész-
revételt, javaslatot tehessenek.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
rendelet-tervezet és az ahhoz kapcso-
lódó előterjesztés az önkormányzat 
honlapján (teglas.hu/önkormányzat/
egyéb dokumentumok menüpont-

ban, a 2021. évi dokumentumok cím 
alatt) elérhető.  

A témával kapcsolatos észrevétele-
ket, javaslatokat a jegyzo@teglas.
hu e-mail címre kérjük megküldeni,  
legkésőbb 2021. május 31. napjáig.

Szilágyi József László
jegyző
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„A jó napokban élj a jóval, a rossz 
napokban pedig lásd be, hogy ezt is, 
amazt is Isten készítette azért, hogy 
az ember ne találja ki, mi következik.” 
(Préd.7,14)
…, hanem bízzon, s mindenkor az 
igazságra, az egyetlen Igazra tekint-
sen!
Az életünk eseményei jönnek. Van-
nak. Történnek. Megint elmúlt egy 
bezártságban töltött Húsvét. Tudtunk, 
tudunk  boldogok lenni, vagy teljes 
boldogtalanság az életünk?  Az em-
ber boldogságát vagy boldogtalan-
ságát nagyrészt nem az életének az 
eseményei okozzák, hanem azok ér-
telmezése. A koronavírus idején is. Ha 
rosszul értelmezzük ugyanis a történé-
seket, akkor tévedésspirálba kevered-
het az életünk.

Ha megtévesztődik az elménk, akkor 
téves következtetéseket vonunk le, 
s azokat tesszük meg alapállapottá. 
Ám ha megtudjuk egy történésről, an-
nak irányítójáról az igazságot, akkor 
a valós ismeretre szőjük az életünket.  
Az igazságra. Az igazságot tudni, 
nagy gazdagság. Mert akkor igaz kö-
vetkeztetéseket vonunk le.
Igen, fontos az igazság, magunkról, a 
világról, a történésekről. A koronavírus 
idején is sokféle igazságot beszélnek 
sokan, továbbá mindenki minden-
hez ért, saccol, kételkedik, mérlegel. 
Pedig egyetlen igazság van: Istené.  

A nagy félelmek és a sok bizonytalan-
ság idején annyit tehetünk, hogy bí-
zunk az egyetlen Igazban, a Hatalmas 
Istenben, aki tanácsol, vezet bennün-
ket. Nem biztos, hogy úgy, ahogyan 
mi szeretnénk sorsunk alakulását, de 
tudhatjuk, hogy legyen bármilyen vi-
harban is a hajónk, Ő kormányoz. Erőt 
ad, irány mutat.
Félhetünk, izgulhatunk. De hihetjük 
a fájdalmas érzéseink közepette, a  

rossz körülményeink, a széthullott ál-
maink ellenére, hogy Ő valóban min-
dent jóra vezet. Veszteségek esetén 
is. Ha azonban csak a magunk vá-
gya, gondolkodásmódja, érzelmeink, 
félelmeink határoznak meg, azok sok 
téves következtésre juttathatnak ben-
nünket. Nem a magunk igazsága se-
gít, hanem Istené. Ha az Ő igazságát 
megtapasztaljuk, akkor az igazsággal 
leszünk teli, az pedig szabaddá tesz.

Sokszor kényszerültünk újratervezésre 
az elmúlt több mint egy évben, s nem 
minden volt könnyű benne, de ta-
nulhattunk, fejlődhettünk, és szemtől 
szembe megkérdezhettük magunk-
tól: hisszük-e valóban, amit hiszünk? 
Hogy körülményeink ellenére vagyunk 
boldogok, mint Pál? Tudunk-e örülni a 
bezártságban? Vagy ha nem minden 
a megszokott komfort forgatókönyv 
szerint alakul, akkor minden borul, 
semmi nem jó és nem boldog az em-
ber? Tegyük fel magunknak a kérdést: 
tényleg, mitől függ a boldogságunk? 
S mi lenne, ha úgy tennénk föl a kér-
dést: kitől függ boldogságunk?

Év elején szokás mindenütt boldog 
új évet kívánni! Én most, húsvét után 
szeretnék mindeninek boldogságot 
kívánni. Lassan láthatjuk talán az 
alagút végét és reménykedünk az 
újrakezdésben – minden területen 
és szinten. Mi leszünk. lehetünk  vagy 
boldogok vagy nem. Önmagától a 
körülmények módosulása nem hoz 
változást. A lényeg: az Igazra tekintés, 
az állhatatosság, az engedelmesség, 
s hogy az elérni kívánt dolog, gon-
dolat, megtapasztalás, esemény ne 
álom, hanem cél legyen, mi magunk 
pedig a változás. A halált megjárt és 
feltámadott Krisztus által vezetett vál-
tozás. Ezt az igazi változást adja meg 
sokunknak a mi kegyelmes Istenünk.

Urunk, Jézus Krisztus,
Te  a halál sötétségébe elküldted vilá-
gosságodat.
A legmélyebb magány örvényében
most és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma lakik,
s titkaid közepette
a megváltottak hálaénekét énekel-
hetjük.

Add meg nekünk a hit alázatos egy-
szerűségét,
mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság 
óráiban hívsz,
amikor minden bizonytalannak látszik,
adj elegendő fényt, hogy Téged el ne 
veszítsünk,
elegendő fényt, hogy másoknak is 
fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban rászorulnak 
erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd tit-
ka
mint a hajnalfény, napjainkba,
Hadd legyünk igazán húsvéti embe-
rek
a történelem nagypéntekjein és 
nagyszombatjain.
Add, hogy s világos és sötét napok-
ban egyaránt,
a mai időben is,
vidáman járjuk utunkat
eljövendő dicsőséged felé. Ámen.

Ezekkel a gondolatokkal és imádság-
gal kívánok mindenkinek boldog újra-
kezdést!

Molnár Csilla 
 református lelkész

A JÓ NAPOKBAN ÉLJ A JÓVAL

Nietche a hírhedt filozófus szerint le-
het ő is megváltott ember lenne, ha 
a keresztények jobban sugároznák az 
örömöt. János apostol és evangélista 
a következőt íja levelében: ”Ezt azért 
írjuk nektek, hogy örömötök teljes le-
gyen. Azért írtam nektek Isten fia ne-
vében, hogy tudjátok örök életetek 
van.”
Örömöt, boldogságot nem a meg-
szerzett dolgok, elért célok okoznak, 
hanem az utánuk való vágyakozás. 
Ha elértünk valamit új célt keresünk, 
hogy újra örömünk legyen. Mi okoz-
za az örökös hiányérzetet? Miért van, 
hogy minden elért és átélt öröm vé-

gül is hiányérzetbe torkollik? Azért, 
mert ott kísért a gondolat, hogy egy-
szer meg kell halnom és akkor kiderül, 
hogy egy életen át hiába dolgoztam. 
Miért is a nagy törekvés, ha minde-
nek végpontja egy gödör a teme-
tőben. A halál mérge mindenhova 
belecsöppen. Ami ezt semlegesítheti 
az csak az örök élet és feltámadásba 
vetett hit lehet.
Két kis magzat beszélget egy anya 
hasában:
M.- Te hiszel a születés utáni életben?
T.- Természetesen. A születés után 
valaminek következnie kell. Talán itt 
is azért vagyunk, hogy felkészüljünk 

arra, ami ezután következik.
M.- Butaság, semmiféle élet nem léte-
zik a születés után.
Egyébként is, hogyan nézne ki?
T.- Azt pontosan nem tudom, de biz-
tosan több fény lesz ott, mint itt. 
Talán a saját lábunkon fogunk járni, 
és majd a szájunkkal eszük.
M.- Hát ez ostobaság! Járni nem le-
het. És szájjal enni - ez meg 
végképp nevetséges! Hiszen mi a köl-
dökzsinóron keresztül 
táplálkozunk. De mondok én neked 
valamit: a születés utáni életet 
kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már 
most túlságosan rövid.

HÚSVÉT
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REMÉNYT ADÓ HÚSVÉT
A feltámadásról szóló evangéliumi le-
írások egyike Lukács 24. fejezetében 
olvasható (13-35). A két tanítvány 
húsvétvasárnap hazaindul Jeruzsá-
lemből Emmauszba. Útközben talál-
koznak a feltámadt Krisztussal, akit 
nem ismernek fel. A több órás gya-
loglás közben az idegen felidézi a 
két szomorú, csalódott tanítványnak, 
hogy mindaz, ami történt, annak be 
kellett teljesednie. Hazaérve behívják 
az „idegent”, s amikor az megtöri a 
kenyeret, szemük elé villan a két seb-
helyes kézfej, felismerik benne Jézust. 
Ezután lelkesen visszasietnek Jeruzsá-
lembe az apostolokhoz, hogy meg-
osszák az örömhírt: találkoztak a feltá-
madt Jézussal! 

Az egyház majd 2000 éves törté-
nelmében minden bizonnyal voltak 
olyan évek, évtizedek, amikor a hívő 
közösségnek nem adatott meg ün-
nepelni az üdvösségtörténet egy-egy 
eseményét, mert üldöztetés, háború, 
tűzvész, árvíz, földrengés vagy egyéb 
más természeti csapás miatt nem volt 
rá mód és lehetőség. És voltak olyan 
idők is, amikor pusztító járványok mi-
att maradtak otthon a hívek.
2020 tavaszán, amikor a koronaví-
rus-járvány miatt maradtak húsvétkor 
zárva a templomaink, nagyon sokan 
kifejezték emiatti szomorúságukat. 
Aztán teltek-múltak a hónapok s ha 
szigorításokkal is ugyan, de úgy tűnt, 
hogy visszatérhet az élet a „normál” 
kerékvágásba. 
Aztán a hullámok mentek s jöttek az 
újabbak, és most 2021. év nagyböjt-

jén ugyanazt kellett átéltünk mint egy 
évvel ezelőtt. Úgy érezhetjük magun-
kat - joggal - mint az a két emmauszi 
tanítvány, akik azt mondták Jézusnak: 
„Pedig mi abban reménykedtünk, 
hogy ő fogja megváltani Izraelt.” (Lk 
24,21)  Mi  is azt reméltük, hogy az 
idei nagyböjt és húsvéti ünnepeket 
és mindazokat a szokásokat, családi 
eseményeket „normál” módon fog-
juk tudni, de tévedtünk. Nem adatott 
meg ez nekünk. 
Rá kell döbbennünk arra, hogy az 
életünkben ki vagyunk téve különféle 
nehézségeknek, tévedéseknek. Ku-
darcok, szomorúság, csalódás Isten-
ben és emberben, bizony súlyosan 
megsebezheti a lelkünket és gyengít-
heti a hitünket. Hiába a szigorító intéz-
kedések, hiábavaló a járvány meg-
szűnéséért végzett imádság? Teszik 
fel többen ezeket a kérdéseket. Nem 
hallgat meg az Isten? Nem törődik 
velünk?  Meddig kell még rettegni, 
aggódni? Hányan fognak még meg-
betegedni és meghalni? 
Mindezekre nem tudunk kimerítő és 
pontos válaszokat adni, de arra igen, 
hogy miként tudunk olyanokká válni, 
mint a Jeruzsálembe vissza siető ta-
nítványok.  Lélekben tovább kell lép-
nünk nagypéntek megrázó esemé-
nyeitől a húsvét vasárnapi találkozás 
öröméig.

A naponként ezerszer ismételt szá-
madatok nyomasztó hatása, a ma-
gányba és rettegésbe történő zárkó-
zottság, ismerős vagy a magunk által 
átélt betegség napjai, a halálesetek 

hírül vétele: ez a mi mostani életünk 
nagypéntekje!
De nekünk is szükségünk van arra, 
hogy meghalljuk a biztató informáci-
ókat embertársaink gyógyulásáról, a 
járvány csillapodásáról, az olyannyi-
ra vágyott „nyitás” híreiről. Az az em-
ber, aki ma - miként a két tanítvány 
- megengedi, hogy az imádság, a 
Szentírás és szentségek által Jézus föl-
di vándorlásunk során csatlakozzon 
hozzá, az napról-napra testileg, de 
lelkileg még inkább erősebb, egész-
ségesebb lesz! Aki veszi a fáradságot 
és megkeresi a média által közvetített 
egyházi műsorokat (mise, lelkigyakor-
lat, elmélkedések), az megtapasz-
talja, hogy az Egyház velünk van a 
megpróbáltatások nehéz napjaiban, 
hónapjaiban is!  Aki így tesz, az egyre 
jobban megérti, hogy Krisztus követé-
se kereszthordozást is jelent!  

Ő adjon erőt elviselni a csüggedés 
és szomorúság eseményeit! Ő öntsön 
bátorságot és reményt a szívünkbe, 
hogy mi is több emberrel meg tud-
juk osztani a jó hírt - miként a tanítvá-
nyok - hogy találkoztunk a feltámadt  
Krisztussal!

Juhász Imre
plébános

T.- De, de, valami biztosan lesz. Csak 
valószínűleg minden egy kicsit 
másképpen, mint amihez itt hozzá-
szoktunk.
M.- De hát onnan még soha 
senki nem tért vissza.
A születéssel az élet egysze-
rűen véget ér. Különben is, 
az élet nem 
más, mint örökös zsúfoltság a 
sötétben.
T.- Én nem tudom pontosan, 
milyen lesz, ha megszületünk, 
de 
mindenesetre meglátjuk a 
Mamát, és ő majd gondos-
kodik rólunk.
M.- A Mamát? Te hiszel a 
Mamában? És szerinted ő 
mégis hol van?
T.- Hát mindenütt körülöttünk! Benne 
és neki köszönhetően élünk. 
Nélküle egyáltalán nem lennénk.
M.- Ezt nem hiszem! Én soha, semmifé-
le Mamát nem láttam, tehát nyilván-
való, hogy nincs is.
T.- No, de néha, amikor csendben va-
gyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt is 
érezzük, ahogy simogatja körülöttünk 

a világot.
Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az 
igazi élet még csak ezután vár ránk.
Az élet és a hit nagyon szorosan ösz-

szetartoznak. Reggeltől, estig még 
álmunkban is hitben élünk. Szüntelen 
hitből élünk, akár hívő, akár nem va-
laki. Hisszük, hogy éjszaka álmunkban 
nem omlik ránk a ház, hisszük, hogy a 
busz, amelyre felszállunk célba ér, hisz-
szük, hogy az étel, amit eszünk nem 
mérgezett, hisszük, hogy a párunk 
nem csal, hisszük, hogy a gyerekünk 
őszinte hozzánk. Hinnünk kell, hogy 

életünk elviselhető legyen. Ha nem 
ezt tesszük akkor úgy járunk, mint az 
az illető, aki nem mert átmenni a hí-
don, mert azt hitte, hogy leszakad. Hit 

nélkül megbetegszünk, idegba-
josak leszünk.
Ám ha szünet nélkül hiszünk, 
akkor miért nem merünk hinni 
annak, aki a Legszavahihetőbb 
Lény az egész földön. Nos ezért 
írja János apostol: ”Akik hisznek 
Isten Fiának nevében, azoknak 
tudniuk kell, hogy örök életük 
van.” Ez az egyetlen útja an-
nak, hogy életünk ne tévesszen 
célt, hanem teljes örömünk le-
gyen.

FELTÁMADT KRISZTUS!

Urgyán Antal
görögkatolikus parókus
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Hazánkban a bölcsődei ellátás a 
gyermekjóléti ellátások között a legré-
gibb. Magyarországon az első bölcső-
dét a Pesti Első Bölcsődei Egylet hoz-
ta létre Pesten, ennek köszönhetően 
1852. április 21-én megnyitotta kapu-
ját az első magyarországi bölcsőde. 
Megalakulása Dr. Majer István nevé-
hez fűződik, ő volt az első magyaror-
szági bölcsőde atyja. Aki fontosnak 
tartotta a kisgyermekek biztonságban 
történő fejlődését, gondozását, neve-
lését. A bölcsődére, mint intézményre 
nagy szükség volt, hisz az ipari forra-
dalomnak köszönhetően a nők mun-

kába állását segítette elő. Segítette 
a nőket a társadalomba való visszail-
leszkedésben, munkájuk kiteljesedésé-
ben. A régi idők bölcsődéje a hosszú 
évek során hatalmas átalakuláson 
ment keresztül. 
Mára egy gyermek és családközpon-
tú rendszerről beszélünk, ahol a gyer-
mekek mellett a családok is nagy 
figyelmet kapnak a bölcsőde életé-
ben. 

A téglási bölcsődében mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy a 
legnagyobb bizalom alakuljon ki az 
intézmény, a családok, és a kisgyer-

meknevelők között. Számunkra a 
legfontosabb a gyermekek jóléte. 
Munkánkat hivatásunknak tekintjük, 
melyet lelkiismeretesen végzünk min-
den nap. 

A magyarországi első bölcsőde meg-
alakulásának évfordulója alkalmából, 
a Bölcsődék Napja 2010-től állami-
lag is elismert, miniszteri rendelet ál-
tal szabályozott ünnepnappá vált, 
melyet április 21-én ünnepelünk.  

Bízunk abban, hogy egyszer mindenki 
különös tisztelettel tekint a bölcsődei 
dolgozókra, az egyik legszebb hivatás 
gyakorlóira.  
Köszönet illet minden bölcsődei dol-
gozót kitartó, lelkiismeretes munkájá-
ért.

Csobán Csilla 
           szakmai vezető

A BÖLCSŐDÉK NAPJA

Munkával telnek a napok a Bárczay 
Anna Városi Óvodában a rendkívüli 
szünet ideje alatt is
Az EMMI határozat alapján március 
8-tól április 18-ig az óvodákban rend-
kívüli szünet van. érvényben. Ez azt 
jelenti, hogy az óvoda nyitva van és 
ügyeletet biztosítunk azoknak a gyer-
mekeknek, akiknek a szülei eljárnak 
dolgozni és így nem tudják megoldani 
gyermekük felügyeletét. A rendkívüli 
szünet idejére a dolgozókból több kis 
munkacsoport alakult ki, melyeknek 
más-más feladatuk volt.

Az egyik munkacsoportunk a gyer-
mekek felügyeletét biztosította.  
Az ügyeletes csoportokba járó gyer-
mekek hamar alkalmazkodtak az új 
élethelyzethez annak ellenére, hogy 
nem a megszokott óvodapedagógu-
sokkal vannak mindennap és nem is 
minden gyermek van a saját csoport-
jában.
Az óvodapedagógusok az érkező 
gyermekeket nagy odafigyeléssel fo-
gadták, a kicsit pityergő, sírós gyere-

keket, akik nehezebben váltak el a 
szüleiktől, megvigasztalták, játékba 
invitálták. 

A másik munkacsoport a Városháza 
előtti testvérváros-almafára több száz 
hungarocell tojásformát festett be 
többféle színnel, majd fűzték és díszí-
tették fel vele a fát, hogy az húsvétra 
átváltozzon „tojásfává.” 

Egy harmadik munkacsoport folytatta 
az óvoda udvarának szépítését, mely 
során az udvar hátsó részén található 
kerítést varázsolták szebbé. A téma a 
közlekedés, amelyet az intézmény te-

rületén található KRESZ pálya ihletett. 
A munkálatok a tervezéssel, az eszkö-
zök és a festékek beszerzésével kez-
dődött, majd kezdetét vette a festés. 
A lelkes kis csapat kedvét a hideg, 
szeles időjárás sem akadályozta ab-
ban, hogy az egyhangú betonkerítést 
szép, színes, különböző közlekedési 
járművek képeinek megfestésével te-
gyék hangulatossá.

A dajka nénik munkacsoportja pedig 
folyamatosan takarítja a csoportszo-
bákat, folyosókat, fejlesztő szobákat, 
mosdókat és a többi helyiségeket.  
A nagytakarítás mellett a fertőtlenítés 
is folyamatosan történik, hogy az áp-
rilis 19-i nyitásra az érkező gyerekeket 
ragyogó tisztaság fogadja.

             

Veresné Hevesi Zsuzsánna 
óvodavezető

BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
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KERÉKPÁROK ÁTADÁSA
Megújult az önkormányzati dolgozók - munkavégzéséhez bizto-
sított - kerékpárjainak egy része. Márciusban 8 db új kerékpárt  
vásárolt az önkormányzat a feladatai ellátásához. 
7db-ot a szociális gondozási központ gondozónői és 1 db-ot a vé-
dőnői szolgálat vehetett birtokba. Hamarosan a teljes kerékpár-
parkunk megújul.
A gondozónők a védekezésben nagy szerepet vállalnak és ezzel  
valamelyest megkönnyítjük a napi feladataik elvégzését. 

Köszönjük a munkájukat!

A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és 
Gyermekjóléti Szolgálat hagyomá-
nyosan több éve szervezi a „húsvétra 
hangoló” rendezvényét, ami a járvá-
nyügyi helyzet miatt nem valósulha-
tott meg. 
Nem jött létre a személyes találkozás, 
együttlét, a kikapcsolódás, mókázás.
2021.április 1-én adtuk és vittük ki az 
élelmiszer csomagokat. 

Aminek legfontosabb célja volt, hogy 
a településen nehezebb körülmények 
között élő gyerekek, családok gond-
talan húsvétját teremtsük meg.

25 db élelmiszer csomagot egyedül 
élő, kisnyugdíjas, hátrányos helyzet-
tű család kapott, mely tartalmazott, 
minden szükséges élelmiszert (kalács, 
kenyér, liszt, rizs, cukor, citromlé, szá-
raztészták, tea, kekszek, vaj, zsír, olaj, 
konzervek, májkrém, löncshús, készé-
tel konzervek, édességek, táblás csoki 
kis csoki). 

A gyermekek részére kifestőt nyomat-
tunk hagyományosan a húsvét, mint 
hagyomány megőrzésére a „húsvétra 
hangoló” program keretében.
25 csomagból 8 gondozott családunk 
is élelmiszer csomagot (kalács, ke-
nyér, piskóta, tartós élelmiszert) és 30 
gyermek kapott kifestőt, édességet, 
plüst a Szolgálattól.

15 db kenyeret, 15 db kalácsot és 
23 db piskótát ajánlott fel a helyi Biki 
pékség Kft. amit, ezt úton is köszönünk 
szépen. 

Köszönetet mondunk magánszemé-
lyeknek, vállalkozóknak, civil szerveze-
teknek a Szolgálatunk, a gyermekek 
és családjaik nevében mindazoknak, 
akik szívügyüknek tekintik az ember-
társaikon való segítségnyújtást. 
Ebben a nehéz pandémiás helyzet-
ben figyeljünk egymásra, és segítsünk 
a rászoruló embereken.

Sőrésné Oláh Ágnes
Intézményvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KERÉKPÁRTÁROLÓK, BUSZMEGÁLLÓK

Közelmúltban vehetettünk használat-
ba két fedett kerékpártárolót és két 
fedett buszmegállót. 
Elsősorban az ingázóknak fontos, 
hogy biztonságos, és az időjárás vi-
szontagságaitól védett helyen tudják 
tárolni a kerékpárjukat. Első alkalom, 
hogy városunkban praktikus, és esz-
tétikus fedett biciklitárolókban laka-
tolhatjuk le a járművünket, egyelőre 
a központban, a tér mellett, valamint 

a Böszörményi utca–Kossuth utca ke-
reszeteződésében. Elsősorban az uta-
zóközösség kényelmét szolgálja ez a 
fejlesztés, de nyilvánvalóan városunk 
arculatát is pozitívan befolyásolja. 
Bízunk benne, hogy akik eddig kor-
látokhoz, padokhoz zárták kerékpár-
jukat, igénybe veszik az új tárolókat. 
Bűncselekmények megelőzése érde-
kében, mindkét helyszínen térfigyelő 
biztonsági kamera rendszert alakítot-
tak ki.
A Kossuth utca–Ady Endre utca sar-
kánál, illetve a Kossuth utca–Kender 
utca kereszteződésében két, már 
meglévő buszmegálló került lefedés-
re, széltől és csapadéktól védett he-
lyet biztosítva a buszra várakozóknak. 
Reméljük, hogy sokan és hosszú ideig 
elégedettséggel fogják használni!
A lakosság igényeinek teljesítése 
érdekében, ebben a nehéz idő-

szakban is sikerül egy-egy lépéssel 
előrehaladni. Ezek a fejlesztések 
önkormányzati forrásból valósultak 
meg. Bízunk abban, hogy lehetősé-
günk lesz tovább bővíteni a megkez-
dett fejlesztéseket.                                                                         

Ádámné Györgyi Erika                                                                                          
önkormányzati képviselő
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„MADE IN TÉGLÁS”

Cikksorozatunk 3. részében újra a 
„MADE IN TÉGLÁS” online kvízjáték fel-
adványaiban szereplő ismert és sike-
res Téglásról elszármazott művészek, 
sportolók karrierjének bemutatását 
céloztuk meg. Ismét újabb három kér-
déshez adunk válaszokat, információ-
kat.

Melyik évben kapta meg Hadházi 
László a Karinthy-gyűrűt?

A hazai humoristák elismerésére ala-
pított díjat Hadházi László 2011. júni-
us 23-án vehette át Jónás Istvántól, 
a Magyar Rádió vezérigazgatójától.  

A téglási származású humorista a ma-
gyar stand-up műfaj frontembere, 
több mint tízéves rádiós karrier után 
vehette át a legnagyobb elismerést, 
amit ennek a szakmának a művelője 
kaphat ma Magyarországon. 
A Magyar Rádió elismerését 1975 óta 
minden évben Karinthy Frigyes szüle-
tésének évfordulója alkalmával ítélik 
oda a Rádiókabaré egy szerzőjének, 
előadójának. A 2011 évi díjazott Had-
házi László, aki önmagát egyszerűen 
„humorkarbantartónak” tartja, el-
mondta, nagyon sokat jelent neki a 
szakmai elismerés: úgy érzi, ezzel vég-
érvényesen humoristává fogadták. 

Hány évig volt K. Szabó Gábor Bese 
Gyula tanítványa?

Az egykori kiváló távfutó Téglásról 
indulva jutott el a magyar és a nem-
zetközi atlétika legjobbjai közé. A 
gyermekként Tégláson élő atlétának 
a futás mindig lételeme volt, verseny-
zett az utcában élő srácokkal, iskolá-
ba menet és imádott focizni is. Álta-
lános iskolai testnevelő tanára, Bese 
Gyula, úgy tudta az atlétikához csá-
bítani, hogy megígérte, edzések után 
bármennyit focizhat. 

Tégláson egy olyan sportágat sze-
rettek volna megalapozni, ami nem 
igényel nagy létesítmény befektetést, 
illetve illeszkedik a vidéki gyerekek 
életmódjához. Így lett Tégláson atlé-
tikai klub, Bese Gyula irányításával. K. 
Szabó Gábor tíz éven keresztül 1974-
1984-ig Bese Gyula tanítványa volt.

Melyik sorozatban nem játszott Kurely 
László?

Kurely László, a téglási származású szí-
nész, vers- és prózamondó versenyek-
re járt már általános iskolás korában. 
Gyerekként kalandor akart lenni vagy 
felfedező, elmondása szerint viszont 
a színészet világa is egy igazán nagy 
felfedező út. 

12 évesen a debreceni színház Légy 
jó mindhalálig előadásában játszott, 
egy évvel később szerepet kapott 
a Pál utcai fiúkban. Innen egyenes 
út vezetett az Ady Endre Gimnázium 
drámatagozatos osztályába, majd a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemre. 
Színházi munkái mellett több tévéso-
rozatban játszott. Egyszer volt Budán 
Bödör Gáspár egy 2020-as magyar 
fejlesztésű televíziós vígjáték sorozat, 
melyben László is feltűnt. 2017-ben 
pedig egy szerelőt alakított a Tóth Já-
nos magyar televíziós szituációskomé-
dia-sorozatban, melynek főszereplője 
gyerekkora nagy hőse, Mucsi Zoltán. 
A Barátok közt televíziós sorozatban 
nem szerepelt.

Pánya Kitti
megbízott intézményvezető

FELSZÁMOLTUK AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓKAT

2021. február 24. napjával befejező-
dött a „Tisztítsuk meg az Országot!” 
projekt keretében Téglás Város  

Önkormányzata tulajdonában álló 
ingatlanokon elhelyezkedő illegális 
hulladéklerakók megszüntetése.

A pályázat keretében az önkor-
mányzat összesen 1 118 249 forintot 
fordíthatott a hulladékok elszállítá-
sának és kezelésének költségére,  
a lerakók megszüntetéséhez szüksé-
ges eszköz beszerzésére, valamint a 
projektmenedzsment költségére. 
Az érintett területekről összesen 
35.160 kg vegyes kommunális 
hulladék került összegyűjtésre 
és elszállításra.   

A megtisztított területekre vonatko-
zóan figyelemfelhívásokat tettünk 
közzé, illetve a területek fokozott 
megfigyelés alá kerültek.
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Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
Tisztelt Téglás Város Lakói!

Támba Zoltánné vagyok a Moz-
gáskorlátozottak Hajdú-Bihar Me-
gyei Egyesületének ügyféltájékoz-
tató munkatársa. 1980-ban alakult, 
1989óta kiemelten közhasznú szerve-
zet, tekintettel arra, hogy állami és 
önkormányzati feladatkörbe tartozó 
tevékenységet is végez jogszabályi 
kötelezettség, illetve önkormányzattal 
kötött feladat ellátási szerződés alap-
ján.
Az egyesület egyik alapító tagja a 
MEOSZ-nak, a mozgáskorlátozott sze-
mélyek egyesületeit tömörítő orszá-
gos ernyőszervezetnek. Az egyesület 
tagjai a megye területén élő mozgás-
korlátozott személyek, a taglétszám 
meghaladja a 12000 főt. A megyé-
ben valamennyi településen tartunk 
ügyfélkapcsolatot a tagsággal.
Az egyesület vezető testülete a  
Vezetőség, melyet a helyi csoportok 
küldötteiből álló Küldöttközgyűlés vá-
laszt. Az egyesület legfőbb döntés-
hozó szerve a Küldöttközgyűlés, mely 
legalább évente egyszer ülést tart.

Az Egyesület célja a mozgáskorláto-
zott emberek
-sokoldalú rehabilitációjának,
-szociális biztonságának,
-az aktív önrendelkezésen alapuló ön-
álló életvitelének,
-a társadalmi közösségbe való beil-
leszkedésének,
-emberi és állampolgári jogaik érvé-
nyesülésének elősegítése,
-fogyatékosságukból eredően sajátos 
szükségleteik kielégítésének előmozdí-
tása,
-ezen szükségletek által meghatáro-
zott érdekeik képviselete, védelme, 
érvényesítése.
Az egyesület főbb feladatai:
-a tagok társadalmi beilleszkedésé-
nek segítése, munkaképességük fej-
lesztése, megőrzése, munkába állásuk 
elősegítése,
-az életkörülmények javítása, az ezzel 
kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok 
gyakorlati felhasználásának elősegí-
tése,
-a tagok nevelése, képzése, közössé-
gi, szabadidős, kulturális, sport tevé-
kenységek biztosítása.

Az Egyesület kiemelt tevékenységei:

1./ Együttműködés a MEOSZ-szal, más 
társadalmi-és karitatív szervezetekkel, 
alapítványokkal, valamint állami-,ön-
kormányzati szervekkel

2./Hagyományos gyermek program-
jaink megszervezése, a gyermek re-
habilitáció elősegítése

3./A csoportvezetői hálózat átalakí-
tása az új körülményeknek megfele-
lően, a tagokkal való személyes kap-
csolattartás biztosítása.

4./Az Egyesület stabil pénzügyi, gaz-
dasági helyzetének biztosítása.

5./A megváltozott munkaképességű 
személyek – új jogszabályok szerinti – 
foglalkoztatási lehetőségének segíté-
se.

6./A helyi csoportok kulturális rendez-
vényeinek segítése, ehhez támogatás 
biztosítása.

7./Az Egyesület társadalmi elismertsé-
gének javítása, a kommunikáció fej-
lesztése.

8./Az érdekvédelmi, érdekképviseleti 
tevékenységünk erősítése.

Tégláson 116 fő tagunk van.

Ügyfélfogadás: Téglás Városi Könyvtár 
(Téglás, Kossuth u .66.)

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8.00-11.00 
óra 

Ügyféltájékoztató: Támba Zoltánné

Elérhetőség: 06-20-406-2404, 06-30-
595-5544

Az ügyfélfogadáson a következő 
ügyekben fordulhatnak hozzám:

-Fogyatékossági támogatás
-Lakásakadálymentesítési támogatás
-Parkolási igazolvány
-SZJA kedvezmény
-Gépjárműadó alóli mentesség
-Személygépkocsi-szerzési, átalakítási 
támogatás
-Bármilyen fogyatékosságot érintő té-
mában forduljanak hozzám bizalom-
mal.

Lehetőség van a pártolótagok be-
lépésére is, melynek éves díja 1500ft, 
mellyel nagy segítséget nyújtanak az 
Egyesületünk működéséhez. Termé-
szetesen pártoló tagjaink is ugyanúgy 
részt vehetnek az Egyesület rendezvé-
nyein.
Egyesületünk szívesen vállal Tolaren-
cia órák tartását általános és középis-
kolásoknak is.
(Az akadályok elviselése, folyamatos 
törekvés az eredeti cél elérésének.)
A meglévő segédeszközeinkből  
ingyenen kölcsönözhetnek a tagjaink.

Az Egyesület tulajdonában lévő Son-
kádi üdülőt a következő szerint lehet 
igénybe venni:

Egyesületi tagok, pártoló tagok azok 
közeli hozzátartozója: 1500Ft/nap, 
egyéb személyek: 3500Ft/nap.
Továbbá Erdély területén, Torockón, 
lévő üdülőnket szintén igénybe ve-
hetik a következők szerint: egyesületi 
tagok, pártoló tagok, azok közeli hoz-
zátartozói: 2000Ft/nap, egyéb szemé-
lyek: 2500FT/nap.
Jelentkezésüket telefonon várjuk:  
Kardosné Seres Irénnél, 06-20-621-
7384 

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar  
Megyei Egyesülete

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi 
u. 35-37.
Képviselő: Szécsényi Lajos
Központi Iroda telefonszáma: 06-52-
527-174 

Szeretnénk közös programokat a ta-
gokkal, pártoló tagokkal. Vers-mese 
mondó összejövetel, díszek készítése, 
közös főzés, kirándulás, ezekhez na-
gyon szívesen elfogadunk bármilyen 
támogatást. 

Személy szerint nagyon szeretném fel-
építeni, összetartani ezt a csoportot, 
ehhez a tőlem telhetőt megteszem. 
Segítségüket előre is köszönöm!

Hajdúhadház, 2021. március 16.

Támba Zoltánné
ügyféltájékoztató
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Bár a pandémia több ponton is mó-
dosította terveiket, ennek ellenére a 
HAJDU Cégcsoport pozitív mérleggel 
zárta az elmúlt évet, 2020-ra 15,6 Mrd 
forintos árbevételt könyvelhetett el. 
Az épületgépészeti termékeket gyár-
tó HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. piaca 
végig stabil marad, viszont a HAJDU 
Autotechnika Zrt.-nek az autóipari vo-
lumenek hirtelen változására kellett 
rugalmasan reagálnia. Járvány sújtot-
ta év egy hazai gyártó szemével.

Válságállóak a hajdu bojlerek

A HAJDU Zrt. értékesítését nem befo-
lyásolta jelentősen a világjárvány, a 
hajdu termékek iránti kereslet a hazai 
és az export piacokon is növekedett, 
összesen több mint 7%-al. A vállalat 
számára a 2020-as év 10,7 Mrd forin-
tos árbevételt hozott.

 „A belföldi és az exportértékesítés az 
utóbbi években folyamatosan erő-
södik. A belföldi teljes disztribúciós le-
fedettség mellett elsősorban a meg-
újuló energiához köthető gépészeti 
eszközök forgalma nő. Az export terü-
leten tovább erősödött a német piaci 
régió és a kelet-európai piaci forga-
lom, azon belül elsősorban az orosz 
régióban.” – részletezte Sztányi Péter, 
a HAJDU Zrt. kereskedelmi igazgatója. 

A családok támogatására irányuló 
kormányzati intézkedések – CSOK, 
Babaváró támogatás, Otthonfelújítá-
si támogatás – várhatóan jelentősen 
fellendítik a hazai építőipari aktivitást, 
amely az épületgépészeti termékek 
belföldi piacán is erősödést hozhat 
a következő időszakban. A támoga-
tások remélhetőleg minél nagyobb 
arányban a lakossági épület állo-

mány energiahatékonysági beruhá-
zásait segítik majd, amihez a hajdu 
készülékei felhasználhatóak. A minő-
ségi, hazai gyártású hajdu termékek 
mellett mindenképpen fontos érv, 
hogy a vállalat hazai disztribúciós és 
szervizpartneri hálózata maximálisan 
lefedett.

Az új és megújult hajdu termékek fo-
lyamatosan jelennek meg a kínálat-
ban - HP-Tower hőszivattyús forróvíztá-
roló; SMILEY rétegfűtésű bojler; CUBE 
szögletes kivitelű, elektromos forróvíz-
tároló - amelyeket idén a HPAW le-
vegő-víz hőszivattyúk termékcsaládja 
követ. „A termékek fejlesztése során 
elsődleges cél a készülékek energia-
hatékonyságának további növelé-
se, ezt nem csak a szabályozások, 
de a fogyasztók erősödő energia és 
költség megtakarítási elvárásai is ösz-
tönzik. Emellett természetesen fontos 
szempont a design, a termék megje-
lenése is, ennek megfelelően jelentek 
meg új formák.” – tette hozzá a ma-
gyar termékeket gyártó vállalat keres-
kedelmi vezetője.

Nagyobb fokozatra kapcsoltak

A járvány hatására a HAJDU Auto-
technika Zrt. gyártási volumene a ta-
vaszi hónapokban drasztikusan visz-
szaesett, a vállalat gyorsan reagált és 
működését az aktuális piaci igények-
hez igazította. A visszafogott időszak 
után szeptembertől dinamikus nö-
vekedés következett a termelésben, 
olyannyira, hogy a cég éves árbe-
vételének mintegy 50%-át az utolsó 
negyedév adta. Összességében 4,9 
Mrd forint árbevételt realizáltak, ami 
megközelíti a 2019-es számokat. A két 
év között tapasztalható mintegy 8%-
os csökkenés lényegesen kevesebb, 
mint az iparág 2020-ban elszenve-
dett, 30%-os visszaesése.

„Rendelésállományunk jelenleg is 
növekszik, aminek kielégítéséhez to-
vább bővítjük dolgozói létszámunkat. 
Munkavállalóink száma stabilan 200 
fő felett van, ugyanakkor fizikai ál-
lományunk esetében folyamatos a 
felvétel. Azt tapasztaljuk, hogy egy-
re nehezebb szakképzett, megfelelő 
minőségű munkaerőt találni, ez nagy 
kihívást jelent a termelés számára.” 

– emelte ki Dedéné Novotni Anna, a 
HAJDU Autotechnika Zrt. vezérigazga-
tója.

Az autóipari vállalat ambiciózus ter-
vekkel vágott bele az újévbe, 2021-re 
egy rendkívül intenzív, 60%-os növe-
kedést terveznek árbevételükben. 
„Ezeket a számokat a már elnyert és 
idei évben induló projektjeinkre ala-
pozzunk. A pandémia hatására az 
autóiparban is elindult egyfajta át-
rendeződés, a gyártások átszervezé-
sénél Kelet-Európa erősödése tapasz-
talható, illetve a globális szemléletet 
egyre inkább felváltja a lokális gon-
dolkodás, miszerint fontos szempont, 
hogy a beszállító földrajzilag minél 
közelebb legyen partneréhez. Az idei 
évben célunk a saját vevőkörünk di-
verzifikálása, tudatos bővítése.” – ösz-
szegezte a társaság vezetője. 

Környezettudatos termelés

A HAJDU társvállalatok egyik legfőbb 
törekvése a környezetvédelmi célok 
támogatása. A HAJDU Infrastruktúra 
Zrt. ennek érdekében az elmúlt évek 
alatt átfogó energetikai programot 
valósított meg, amely során korszerű-
sítette teljes infrastrukturális hálózatát.  

Ezeknek a tudatos intézkedéseknek 
köszönhetően a cégcsoport megfe-
lezte, azaz 2020. év végére a 2009-es 
adatokhoz mérten 54%-kal javította 
az egységnyi árbevételre eső ener-
giafogyasztást. A beruházások 10 év 
alatt annyi CO2 kibocsátás csökke-
nést eredményeztek, ami mennyiség 
megfelel a cégcsoportos, 750 fős 
munkavállalói állomány több mint 
másfél éves ökológiai lábnyomának. 

Környezetvédelmi szempontból is 
nagy előnyt jelent a gyáregységeket 
körbeölelő sűrű, fás környezet. A cég-
csoport tulajdonában lévő egyedülál-
ló, erdős terület, jelentős mennyiségű 
szén-dioxidot képes megkötni.

Változatos év hozott kimagasló árbevételt
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Téglás VSE Labdarúgó szakosztály hírei
Felnőtt csapatunk, köszönhetően a 
Nagyhegyesen aratott (5-0) győze-
lemnek, a megyei II. osztály felsőhá-
zi rájátszásába került. Ez, ismerve a 
COVID miatt sokszor tartalékosan, 
meghatározó játékosokat nélkülöz-
ve megvívott mérkőzéseket, sikerként 
könyvelhető. Itt, a felsőházban, ahol 
3 csapat is a megye I-re hajt komoly 
erőpróba lesz helytállni fiatal csapa-
tunknak. 

Nagy Imre edző szerint „minden mér-
kőzés kőkemény lesz, minden egyes 
pontért vért kell izzadni! Sajnos Hevesi 
Ferike megsérült, valószínű, hogy rá a 
tavasz folyamán nem számíthatunk.”

Az ifjúsági csapatnak is lesz mit bizo-
nyítania a rájátszás folyamán. Legna-
gyobb probléma, a helyzetkihaszná-
lás. Elég csak a Józsa elleni mérkőzésre 
gondolni, ahol sikerült játékban és 
helyzetekben is a bajnokcsapat fölé 
nőnünk. Ám a vége mégis 0-2 lett. Biz-
tató a játék, a hozzáállás, már csak 
egy kis eredményességgel kell, hogy 
párosuljon, s akkor szép győzelmek 
várnak ránk a rájátszásban.
Serdülő csapatunk jó játékkal verte 
Hajdúsámsont az első fordulóban. Tő-
lük azt várjuk, hogy mindig motiváltan, 
lelkesen focizzanak. 
Fábián Nagy István edző: „Remélem 
több pontot szerzünk, mint az ősszel 
és egy szerencsés körbeverés esetén, 
még az éremszerzésbe is beleszólha-
tunk.”
Az U-14-es csapat nagy csatában (2-0) 
legyőzte Hajdúsámsont Nagy Sándor 
és Szabó Balázs góljaival. Ez további 
önbizalmat adhat a folytatásra, hiszen 
ősszel ettől a csapattól (4-2) kikaptunk, 
hazai környezetben.
Nagy Csaba edző: „Az éremszerzés 
nagyon távoli, de a mostani pozíció-
ink megtartása reális. Remélem több 
pontot sikerül tavasszal szerezni és a 
2008-as születésűeket be tudjuk építe-
ni a jövő csapatába.”

A COVID megszorítások miatt még 
mindig zárva van a klub helyiség és 
a bowling pálya, azonban a kon-
dipark, futópálya használható.   
Minden sportolni vágyót várunk szere-
tettel.

Szabó Imre
szakosztályvezető

ÁRILIS 22 - A FÖLD NAPJA
A fásítás tovább folytatódik Tégláson.

1970. április 22-én az Amerikai Egyesült 
Államokban 20 millióan álltak ki a ter-
mészetért, ami hamarosan túlmutatott 
az ország határain. Új környezetvédel-
mi szervezetek alakultak, specializá-
lódtak: a levegő a vizek, az 
erdők, a föld védelmére. 
Több millió ember alakí-
totta át az életét környe-
zettudatosabbá. 1990-ben 
a mozgalom elindítója,  
Denis Hayes és társai  
súlyos ökológiai válság je-
leit tapasztalták. 
Az egyre növekvő ipa-
ri szennyezésre, őserdők 
irtására, az üvegházha-
tásra, elsivatagosodás-
ra, savas esőkre stb. és  
következményeikre, a kö-
zösségi felelősségre nyo-
matékosan fel akarták hív-
ni a figyelmet. 
Létrehozták 1989-ben a 
Föld Napja Nemzetközi 
Hírközpontot, és havonta küldtek hír-
levelet minden országába. Hamaro-
san szerte a világon ünnepelték a Föld 
Napját: faültetéssel, előadásokkal, fel-
vonulásokkal. 

Már több mint három évtizede,  
Magyarország az elsők között csatla-
kozott a kezdeményezéshez, és meg-
alapította a Föld Napja Alapítványt. 
1990 óta hazánkban is évről évre egy-
re többen tesznek április 22-én is a Föld 
érdekében. 

Városunkban a Föld Napján a tavalyi 
év hagyományát folytatva ültetünk 
fákat a köztereinken, és nemrégi-
ben a Böszörményi út melletti szaka-
szon ültettünk el nagy földlabdás 2-5 

méter magas fákat. Évek alatt 20-30 
méterre megnövő, széles lombko-
ronájú hársfákat a Településfásítási 
Programra benyújtott pályázaton ma-
ximális (30) darabszámmal nyertünk.  
A kifejezetten széles utak melletti fá-
sításra ajánlott Amerikai hárs egész  

Európában elterjedt.  
 
A KEFAG Kiskunsági Erdé-
szeti és Faipari Zrt. által 
biztosított fák szakszerű 
ültetéshez a pályázat biz-
tosítja a támasztó karót a 
takarómulcsot és a védő-
rácsot is. Ez a hárs fajta su-
daras ágszerkezetű, széles, 
tojásdad koronájú fa. Júli-
usban virágzik, sárga illatos 
virágokkal, és gömb alakú 
makk terem rajta. Leveleit 
későn hullatja.

Tégláson a faültetés tuda-
tos, folyamatosan meg-
lévő törekvés, ami egy 
globális problémára adott 

helyi válasz tökéletes példája. 

Legyünk felelősek mindannyian sze-
mélyesen a bolygónkért. 
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KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓK TÉGLÁSON

E.ON

Felhívjuk figyelmüket, hogy szemé-
lyes ügyintézésre csak előzetes idő-
pontfoglalással van lehetőség.
https://energia.eon.hu/idopontfog-
lalas/
E-mailben: araminfo@eon.hu; aram-
halozat@ eon.hu
Mobiltelefonról: 06 20/30/70/ 459 96 
00 H-K-Cs-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-20.00
Vezetékes telefonról: 06 52/ 512 400 
H-K-Cs-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-20.00
Hivatali kapu:  
EON: 603394757;  
EONEAS: 468470141;  
EONEDE: 544837154;  
EONEED: 343728994;  
EONETI: 645868928
HIBABEJELENTÉS: https://www.eon.
hu/hu/lakossagi/ elerhetosegek/koz-
vilagitas-hibabejelentes.html 
 
E.ON Közigazgatási vonal:
nyitva tartás: munkanapokon  
H-CS: 8:00-16:00, P: 8.00-13.30
T: 06 80/262 000    kozigazgatás@
eon.hu
F: 06 96/521 971   www.eon.hu

E.ON Közvilágítási Hibajelentő vonal 
(0-24)
T: 06 80/200 636
E.ON Energiaszolgáltató Zrt. ügyfél-
szolgálat: Debrecen, Csapó u. 28. III 
emelet, Pulykakakas Üzletház

Nyitvatartás:
Hétfő:8-16
Kedd:8-16
Szerda:13-19
Csütörtök:8-15
Péntek:8-14

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt.

Cím. 4220 Hajdúböszörmény,  
Radnóti M. u. 1. sz.
E-mail:hbvszzrt@gmail.com
Honlap: https://www.hbvsz.hu/

Ügyfélszolgálati iroda:
Cím: 4242 Hajdúhadház, Vásártér 
út 6.
Telefonszám: +36 52 384 014; ,+36 20 
232 41 82  
Nagy Józsefné 
Mobil: 06/20-2324182
E-mail: nagyne.ibolya@hbvsz.hu; 

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00-12:00; 12:30-15:00
Kedd: 8:00-12:00; 12:30-18:00
Szerda: 8:00-12:00; 12:30-15:00
Csütörtök: 8:00-12:00; 12:30-15:00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Ivóvíz-hálózattal kapcsolatos hiba-
bejelentés:
+36 20 213 0449
Szennyvíz-hálózattal kapcsolatos 
hibabejelentés:
+36 20 213 3511

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Cím: Debrecen, Bem tér 14. (Simonyi 
Kapu Üzletház, földszint)

Online ügyintézés: https://www.
mvmnext.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat
Telefonos ügyfélszolgálat:
+36 1 474 9999

+36 20 474 9999
+36 30 474 9999
+36 70 474 9999
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.00-
18.00; csütörtök: 8.00-20.00

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Honlap: http://www.hhgkft.hu/
Email: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu
Telefon: +36 52/219-489

Hulladékgazdálkodással, szállítással 
kapcsolatos ügyfélfogadás:

Németh Balázs: 06 20/215 7284
Minden csütörtökön 9.30-12.00

Helyszín: Családsegítő Szolgálat épü-
lete (4243 Téglás, Pozsár Gy. u. 3.)

Adótörvényünk ismét lehetőséget biztosít arra, hogy sze-
mélyi jövedelemadójának 1+1%-ával rendelkezhessen 
egy Önnek is fontos cél elérése érdekében! 
Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által egyébként is befizeten-
dő adó 1+1 %-át ajánlja fel!

A támogatható civil szervezetek között szerepel:

-„A Téglási Iskolás Gyermekekért” Alapítvány
Adószám: 19126607-1-09

-Téglás Diáksport Egyesület
Adószám: 19129356-1-09

-Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 18555206-1-09

-Téglás Városi Sportegyesület
Adószám: 19850865-1-09

-Bek Pál Kertbarát kör
Adószám: 18035179-1-09

-PÁNIK Tehetségkutató és Rendezvényszervező Kulturális 
Egyesület
Adószám: 18559509-1-09

- Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub
Adószám: 18567128-1-09

A támogatható bevett egyházak között szerepel:

-Magyarországi Baptista Egyház
Technikai szám: 0286

-Magyar Református Egyház
Technikai szám: 0066

Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

Azt, hogy hogyan rendelkezhet adója 1+1 %-áról megtud-
hatja a https://www.nav.gov.hu honlapról.

TÁMOGASSA CIVIL SZERVEZETEINKET ADÓJA 1 + 1%-VAL!
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Dr. Ludmány Csilla ügyvéd

Telefonszám: 06 30/439 0609
Ügyfélfogadás: minden pénteken 8:00-10:00 óráig.
Helye: Családsegítő épületének oldalsó bejáratnál  
megközelíthető iroda. 
Ezen az időponton kívül: 
4242 Hajdúhadház dr Földi János u. 33. szám alatti  
alirodában előre egyeztetett időpontban történik  
továbbra is az ügyfélfogadás.

Tisztelt Hirdető Partnereink!

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2500 példány-
ban készül, s minden téglási háztartásba eljut.  

Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnereink 
kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a  
részletes árakról és felületekről: 

1/1 oldal -   20.000 Ft,  
1/2 oldal -   10.000 Ft,  
1/4 oldal -     6.000 Ft,  
1/8 oldal -     3.000 Ft,  
1/16 oldal -   1.500 Ft. 

Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri 
megjelenésre vonatkoznak.

Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a 
hirdetés felvételekor. 

A hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájá-
ban kérjük leadni.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:  
06 52/384-312 

HIRDETÉSEK

Téglás központi részén 673m2- es telek 47nm-es köny-
nyűszerkezetes felépítménnyel eladó. Az épület tökéle-
tes lehetőség üzletnek, ugyanakkor a telket nagyságánál 
fogva építkezni vágyók figyelmébe is ajánlom.

Érdeklődni a 0630/2660411-es telefonszámon lehet. 

BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS TÉGLÁSON
 

Dr. Gellén Emese bőrgyógyász, klinikai immunológus  
és allergológus szakorvos 

Bőrbetegségek kezelése (pl. pattanásos bőr, rozácea, 
pikkelysömör, ekzema), anyajegy vizsgálat, esztétikai 
beavatkozások (botox, hyaluronsavas ráncfeltöltés), 
jóindulatú bőrelváltozások (pl. fibromák, szemölcsszerű 
növedékek) eltávolítása.

Bejelentkezés: Telefon: 06 30 579 0821
E-mail: emesederm@gmail.com
Rendelési idő: kedd 15:00-19:00
Rendelés helye: 4243 Téglás, Fényes u. 16, Orvosi Ren-
delő

ELADÓ 
Akác, kuglis tüzifa

3000 Ft/mázsa + helyben (Tégláson) ingyen  
kiszállítás

érdeklődni: Sipos Sándor, 06/20/5456647

Téglási Krónika • Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata  • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. •   
 Felelős szerkesztő: Kerekes-Bíró Éva  • Tipográfia, tördelés: Barna Szilvia • Nyomda: Univerzum Média Kft. • ISSN 1216-4593

Téglási  KRÓNIKA   

 Munkatársakat keresünk!

A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus
Gyermekvédelmi Központ NEVELŐSZÜLŐKET keres.

A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal  
rendelkeznek, de a már meglévő munka mellett is 
végezhető ez a hivatás. 

A képzést biztosítjuk.

Teljes körű felvilágosítás: 30/555-6816  
vagy 30/010-6112 (munkaidőben)

Cím: 4025 Debrecen Petőfi tér 9.


