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Advent időszaka elcsendesítette az ünnepre készülő-
dő embereket, kiszakított bennünket a vegyes érzelme-
ket, eredményeket, örömöket, sok esetben szomorúsá-
got is hozó év végének kavarodó hangulatából. Igaz, 
hogy nem lehet mindenütt fényes a Karácsony, szinte 
majdnem minden családban, rokoni kötelékben voltak 
nehéz időszakok, sok helyen tragikus események tet-
ték fájdalmassá, hoztak 
gyötrődést lelkekre. Örül-
hettünk azonban elért 
céloknak, megvalósult 
álmoknak, beteljesült  
vágyaknak is, szeren-
csére a legtöbb eset-
ben egyarán volt példa 
utóbbiakra is. Hála és 
köszönet az Isteni gond-
viselésnek készülhetünk 
a Szentestére, örömben, 
vagy bánatosan, de re-
ményeink szerint ott lehe-
tünk a Karácsonyfa körül, 
amikor hitünk szerint újra 
eljön közénk a Megváltó.

Köszönet mindenki-
nek, akik a saját csa-
ládjukon és a saját 
életükön kívül mások-
ra is fordítottak energiát, az elvégzendő feladataik mel-
lett képesek voltak figyelemmel lenni és segítséget adni 
másoknak. Sokan nem csak ebben az időszakban, 
hanem folyamatosan, vannak, akik egész életükben 
segítenek, adakoznak, de nem mindenki érzi szük-
ségszerűnek a nyilvánosság fontosságát. Valóban jó 
jónak lenni, de sok embertől hallottam, hogy nehéz is.  
A ránk szabaduló, zúduló, sokszor értelmetlen korlátokat 
jelentő „szabadság” egyre inkább okoz kiszolgáltatott-
ságot, hergeli a közhangulatot, tesz tönkre emberi élete-
ket, nyomorít meg családokat. Sokat kell még tanulnunk, 
hogy megértsük ezt a virtuális valóságot erőltető világot, 
amit hagytunk felépülni, sőt lelkes támogatói vagyunk 
mindannyian a haladás és a modernizáció jegyében. 
Sokan voltak, vannak és lesznek, akik megismerve ennek 
a ránk erőszakolt világnak a természetét rádöbbennek, 
hogy a beharangozott hamis, fogyasztói szabadság egy 
jól felépített csapda a valóságos emberi kapcsolatok 
gyengítésére, valójában egy világhálón vezérelhető glo-
bális társadalom kialakításának kísérlete. 

Nem vagyunk azonban tehetetlenek és nem kell sodród-
nunk, nem szükségszerű a körülmények áldozatává válni. 
Több és még több, sokkal több találkozás a járvány elle-

nére a szabályok betartása mellett, sokkal több türelem, 
sokkal több megértés, sokkal több jóindulat és a lehető 
legtöbb a szeretetből, ami bennünk van – mind, mind 
egytől egyig segíthetnek.

Ellenkező esetben nem fogjuk látni a fától az erdőt, nem 
érzékeljük nem értékeljük a saját és mások teljesítményét, 

nem használjuk ki a kínál-
kozó lehetőségeket, nem 
örülünk a megvalósuló 
céloknak és egyáltalán 
nem leszünk képesek a 
jónak örülni, boldogsá-
got érezni.

Állítom, hogy bármilyen 
nehézség ellenére min-
denkinek van oka, ha 
nem is minden nap, de 
időközönként az örömre 
a boldogságra és lehet 
oka az elégedettségre. 
Ez akkor is igaz, ha első 
hallásra ezt cáfolják a 
pillanatnyi körülmények, 
csak meg kell tanulni új-
raértékelni önmagunk, 
sőt mások teljesítményét 
és ami manapság még 

ettől is nehezebb, lehetőleg fogadjuk el és tudjunk örülni 
mások sikerének, örömének is.

Ezt az utat is lehet választani, életünk során lehet örök úti-
társunk a tisztelet és a szeretet, el lehet szakadni a rosszin-
dulatúságtól és kivezethetjük életünkből a gyűlöletérzést 
is.

Jézus Krisztus születése egy esély, egy járható 
út, de nem az egyetlen.

Lehet ettől fényesebbet, sötétebbet is választani, lehet 
merészebb, hangosabb és híresebb útitársak mellé sze-
gődni. Lehet sodródni, besimulni, feltétel nélkül elfogadni, 
mérlegelés nélkül is lehet dönteni. 
Azonban akár Karácsonykor is lehetőség nyílik arra, hogy 
változtassunk, esély kínálkozik arra, hogy változhassunk, a 
döntés az emberé, a lehetőséget Isten minden nap meg-
adja.
A filmünk utána is forog tovább, jönnek az új epizódok, 
jönnek új szereplők és új események, váratlan helyze-
tek és tudva a jövő évi választások tétjét, jöhetnek újra 
a kifundált, válogatott gonoszságok, a rosszindulat és a  
gyűlölet, de nem csak a politikában. 

KARÁCSONYI ÜZENET
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Sajnos nem különb ettől a mindennapi élet sem, nem 
csak az agyonszidott politika világában élők folyama-
tosan kifogásolt, minősített dolgait láthatják „kívülről” az 
emberek, mert ez része a saját világunknak is, „belülről” is 
megtapasztalhatják.

Változni és választani minden pillanatban és minden 
helyzetben lehet, ez azonban újra a legnagyobb esély, 
aminek nem csak jelképes középpontja a Karácsony, 
Jézus születése, a Szeretet Ünnepe, hanem mindig az új 
fejezet kezdete abban a filmben, ahol a főszerepet ránk 
írták.

Itt van újra az esély, a szeretet bennünk van és körülvesz, 

éljünk a lehetőséggel!

ÁLDOTT KARÁCSONYT, SzeReTeTTeLjeS ÜNNepeT jó 
egéSzSégeT SiKeReKeT, BOLDOg Új éveT KívÁNOK!

Tasó László                                                                                                             
ország gyűlési képviselő
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ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPET!
Miért is kell a mese…

Kezdődhetne így is az első téglási traktoros felvonulás utá-
ni történetírás. Hogyan is kezdődött? Egyszerűen. A talál-
kozásokból, a beszélgetésekből az ötletbörzéből, vagy 
a ma divatos brainstorming 
kifejezést is használhatnánk. 
Egy napsütötte nyári délután 
városunk főterén összetalál-
koztam egy kamasz fiúval, 
beszélgettünk az iskoláról, 
ahová jár és arról, hogy mi 
érdekli. Így került szóba a trak-
torozás, és az, hogy Tégláson 
milyen jó lenne összefogni 
a traktoros gazdákat. Aztán 
következett a felnőtt tovább 
gondolkodás és megszületett 
az a csoda, melyet az Ezüst-
csengő rendezvény első nap-
ján láthattunk. Így alakul egy 
kisváros hagyománya élete, 
melyet közösen a városlakók-
kal alakítunk.
Polgármesterként a 2021-es 
évben is tettem a dolgomat 
Téglás Városáért, az itt élők 
biztonságáért, jólétéért, a fej-
lődésért, melyet naponta sok-
féle helyzetben megtapasz-
talhatnak. Egyedül azonban 
nem megy, szükséges hozzá a kiválóan és jó együttműkö-
désben dolgozó országgyűlési képviselőnk Tasó László úr. 
Szükségesek hozzá a munkatársaim a Polgármesteri Hiva-
talban, az intézményeink vezetői és dolgozói és Téglás la-
kossága is.
A fejlődés töretlen és nem állhat meg a 2022-es évben 
sem. Előkészített pályázataink beadás előtt állnak, így a 

Városi Uszoda, a bringapálya, utak és sikeres pályázataink 
pedig a megvalósítás útján kell, hogy haladjanak, mint a 
Városi Piac, a Városháza utca és még hosszasan sorolhat-
nám. 
Fejlődött Téglás vagyonban, ingóságban mely hozzájárul 

ahhoz, hogy stabil erős vá-
rosként megálljuk a helyünket 
a megye, de Magyarország 
települései között is. Nagy te-
rületet vásároltunk ipari park-
nak, sikerült megmentenünk 
egy régi polgári házat és tel-
ket vettünk a jövő beruházá-
sai számára. Jó gazda mód-
jára gazdálkodunk Téglás 
értékeivel, vigyázunk rá, hi-
szen közös múltunk, jelenünk 
és jövőnk épül benne.
Figyelünk és nem feledjük 
időseinket, ezért a COVID 
idején is különös gondosság-
gal óvtuk őket, figyelünk a 
családjainkra, hogy élhető, 
jól funkcionáló városunkban 
érezzék jól magukat. Figye-
lünk fiataljainkra, hogy talál-
ják meg a munkalehetősé-
geket és a kikapcsolódást 
egyaránt ebben a kisáros-
ban. 

Kérem Önöket figyeljenek egymásra, karácsony idején is, 
kívánok békés boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt 
2022-re, jó egészségben.

Szabó Csaba
polgármester

GONDOLATOK KARÁCSONYRA
Kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban!

Az egyik adventi este elkezdtem en-
nek a cikknek az írását és kaptam egy 
e-mailt a Nyírségi Egyházmegyétől. 
Megnyitva láttam, hogy egy Kará-
csonyra való felkészítő alkalom anya-
ga van benne. Többek között néhány 
karácsonyi igehirdetés vázlata. 
Örömmel láttam meg egy ismerős ne-
vet: Fekete Lajos encsencsi reformá-
tus lelkész. Akiknek nem ismerős a név, 
azoknak hadd mondjam el, hogy a 
téglási református gyülekezetből szol-
gálati időm alatt 5 fiatal választotta a 
református lelkészi szolgálatot és szol-
gálnak egyházunkban. Közülük a leg-
fiatalabb Fekete Lajos. 

Úgy gondolom, hogy nemcsak refor-
mátus gyülekezetünk, de az egész 
város is büszke lehet ezekre az innen 
indult Testvérekre, ahogyan szívesen 
emlegetjük például az innen elszár-
mazott színészeinket is. 
A következőkben Fekete Lajos kará-

csonyi gondolatait szeretném meg-
osztani a Testvérekkel Annál is inkább, 
hiszen az én adventi, karácsonyi gon-
dolataimat már többször olvashatták 
e lap hasábjain, és a napokban jut el 
minden téglási otthonba a Csillagszó-
ró című újságunk is. 
Abban a gondolatok, versek mel-
lett hiszem, hogy mindenki örömmel 
látja 18. századi templombelsőnk 
megújulását. Eddig is iparművészeti 
remekként tartották nyílván a festett 
fa berendezési tárgyainkat, de most 
megújulva még inkább kiérdemli ezt. 
Persze a fotók csak részben adják visz-
sza szépségét, érdemes megnézi a 
helyszínen, talán a most következő 
ünnepnapokon. Sajnos messze nem 
fejeződtek be még ezek a munkála-
tok anyagi okokból, de bízunk Iste-
nünk megsegítő kegyelmében.

Életünkre, ünnepeinkre és hétköznap-
jainkra kérem és kívánom Istenünk ál-
dását egy karácsonyi gyermekének 
soraival:

Itt a Karácsony, itt a Megváltó!
Szálljon az égig boldog énekszó!

Eljött a földre, emberré lett.
Ő hoz a földre békességet!

Itt a Megváltó, itt  szeretet!
Elhagyott, árva senki sem lehet!

Eljött a földre, emberré lett.
Ő hoz a földre békességet!

Szálljon a jó hír! Vigyük szerteszét!
Hirdessük Isten nagy szeretetét! 
Eljött a mennyből, emberré lett, 

Ő hoz a földre békességet.

Hirdessük szóval, tettel, élettel: 
Jézusban Isten szívére ölel!

 Eljött a mennyből, emberré lett.
 Ő hoz a földre békességet.

Molnár Csilla 
református lelkész
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NINCS KARÁCSONY...
Gyermekkoromban, ami az 1970-es 
éveket jelenti, az egyetlen magyar 
televízió-csatornán, karácsony előtt 
heteken keresztül sugallták a nézők-
nek, hogy milyen ajándékot vásárol-
janak kedves szeretteiknek. Az egyik 
ilyen reklám szlogen volt: 
„Nincs karácsony Corvin 
nélkül”. Ez volt az akkori 
budapesti áruházak közül 
a legnagyobb bevásárló 
központ (az épület mind a 
mai napig a Blaha Lujza té-
ren található). A reklám azt 
sugallta, hogy aki valamire 
való ajándékot szeretne, 
akkor ebbe az áruházba 
kell elmennie vásárolni. Az-
tán az első Skála Áruház 
épülete nagyobb lett, így 
a Corvin háttérbe szorult és 
ez a reklámszlogen is eltűnt.
Azóta hosszú évtizedek tel-
tek el, s most már más a 
szlogen: Nincs karácsony 
Kevin nélkül (Reszkessetek betörők) 
vagy az 1994-ben készült Bud Spen-
cer és Terence Hill Bunyó karácsonyig 
című filmjét tűzi műsorára hol az egyik, 
hol a másik tv csatorna a karácsonyi 
ünnepeken.

Napjainkban már nem szükséges el-
menni a bevásárló központokba, tü-
lekedni, kerülni a másikat, mert inter-
neten hazai és külföldi áruházak ezrei 
kínálják a portékát: a választék felső 
határa a csillagos ég. 

Fenyőt sem muszáj megvenni hetek-
kel korábban, mert nemcsak a díszek, 
de a műfenyő is elővehető a spajzból 
és feldíszíthető.
Napjainkban már karácsony előtt he-
tekkel áll a köztereken a karácsonyfa, 

a díszvilágítás, hangulatos karácsonyi 
forgatagok várják az ünnepre készülő-
ket.
Ugyanakkor ma már sokan nem is ott-
hon, hanem valamelyik magyar vagy 
külföldi több csillagos szállodában töl-

tik az ünnepnapokat kelle-
mes környezetben, wellnes, 
finom ételek és italok fo-
gyasztása mellett.
Vajon hány embernek jut 
eszébe ilyen kellemes, luxus 
körülmények között az ün-
neplés alapját képező bet-
lehemi események sora? A 
szállást kereső szent család, 
a rongyos barlang istálló-
ban megszületett kis Jézus 
és szülei: József és Mária, 
az egyszerű pásztorok majd 
később a napkeleti bölcsek 
története? Bizony a csillo-
gás, a kényelem közepette 
nehéz lélekben azonosulni 
a betlehemi eseményekkel. 

Most amikor Ferenc pápa meghívta 
az egyház híveit, hogy kapcsolódja-
nak be minél többen és tudatosab-
ban az egyház szinodális megbeszélé-
seibe, vajon hány embert szólít meg a 
pápa felhívása?

Téglási  KRÓNIKA   
„Amikor Jézus megszületett… íme, 
bölcsek érkeztek.” Az evangélisták 
születéstörténet leírásai közül az egyik 
legkülönlegesebb történet ez. Nem 
pásztorokról, nem angyalokról, vagy 
nagy teológiai monológokról szól, ha-
nem arról, hogy akkor, amikor Isten 
beteljesítette a népének tett ígéretét, 
és elküldte a népe számára a meg-
ígért Szabadítót, a Megváltót, akkor 
még napkeletről is érkeztek tudós em-
berek, hogy eme csodának részesei 
lehessenek. 

Már itt a történet elején csodálato-
san láthatjuk a mi Kegyelmes Istenünk 
határtalan szeretetét és hatalmát, 
tudniillik, hogy még idegen országok 
tudós, bölcs embereit is elvezeti abba 
a kicsinyke kis Júdai városkába, hogy 
az ő Világmegváltó cselekedete kez-
deténél jelen legyenek… Isten nem 
csak a zsidó nép számára, hanem az 
egész világ számára tudtul adja, hogy 
elközelített a mennyek országa. S már 
itt felismerhető az egész emberi nem-
zetségre kiterjedő kegyelem és meg-
váltói szándék. 
A bölcsek a kor szokásaihoz hűen ott 
keresik a megszületett királyt, ahol 
mindenki várná. Az ország fővárosá-
ban, a királyi palotában. Ezért vannak 
ők Jeruzsálemben. Elmondásuk szerint 
egy csillag vezette őket idáig. 
Vajon bennünket mi vagy ki vezet, de 
még inkább kire bízzuk oda magun-
kat? A telefonunkra? Vagy az autónk 

Gps-ére? Netalán az ismerőseinkre a 
Social médiából? Családtagjainkra, 
barátainkra? Önmagunkra? Sok min-
den vezethet bennünket. Sokféle út-
mutató, útba igazító „tábla” létezik, 
de vajon melyik az igazi? Melyik csilla-
got követjük? Mert Betlehemi Csillag 
csak egy van! Ez a Csillag jelent meg 
nekünk, mint Isten üdvözítő kegyelme. 
Ez a Csillag ma is ragyog. Igen, ott ra-
gyog a Mindenható jobbján! Engedd, 
hogy a Te szívedben, az életedben is 
ott ragyogjon!

„És leborulva imádták őt.” A bölcsek 
eljutnak arra a helyre, ahová az ál-
taluk felfedezett csillag vezette őket, 
ahol megtalálták a jászolbölcsőben 
fekvő gyermeket.  Örömmel a szívük-
ben borultak le a gyermek előtt, és 
hódoltak előtte kultúrájukhoz hűen.  
Mi ez, ha nem a legszebb pillana-
ta ennek a sok-sok nehézséggel, ár-
mánnyal, ravaszsággal átszőtt útnak. 
A bölcsek igazán megérkeztek. Meg-
érkeztek a karácsony csodájához, 
személyesen élték át. Majd más úton 
tértek haza. Én úgy gondolom, hogy 
nem csak más úton, hanem más szív-
vel és más lélekkel indultak otthonuk-
ba.
Sok cselszövéssel, elnyomással, nyo-
morúsággal találkoztunk már és talál-
kozhatunk ma is. De mindezeken túl 
nekünk is olyan kitartással, állhatatos-
sággal kell folytatni az utunkat ebből 
az ünnepből az ünnep utáni hétköz-

napok szürkeségébe, a mindennapok 
kihívásaival teli tűzdelt világba, hogy 
nap, mint nap megérkezzünk mi is a 
mi Istenünk közelségébe, hogy újra és 
újra átélve az örömet megerősödhes-
sünk hitben és reménységben.

Más úton térhetünk haza mi is. Más 
szívvel és más lélekkel. Tudva azt, 
hogy Krisztus nem csak, hogy megszü-
letett Betlehemben, de felnőve Nagy-
pénteken fel is függesztetett arra a 
bizonyos keresztfára, hogy halálával 
elégtételt adjon bűneinkért. Húsvétkor 
fel is támadt, hogy ez által új élettel 
ajándékozhasson meg. Aki most is ott 
ül az Atya Isten jobbján, él és uralko-
dik. Mert Ő a mi Istenünk Üdvözítő Ke-
gyelme, aki megjelent, hogy minket 
neveljen, hogy bölcsen éljünk, várva 
a mi nagy Istenünk és Üdvözítőnk Jé-
zus Krisztus dicsőségének megjelené-
sét.

Övé a dicsőség és a hatalom most és 
mindörökké. Ámen.

Fekete Lajos református lelkész
Encsencs
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KRISZTUS SZÜLETIK
Krisztus Születik!
Dicsőítsétek!

Jön a Fiú
Hideg, nyirkos decemberi este volt, 
néhány nappal karácsony előtt.  
A pap még egyszer elindult, hogy 
utolsó próbát tegyen egy házaspár-
nál, akik válni akartak. Hónapok 
óta kísérletezett, hogy kibékít-
se őket, de semmi eredményre 
nem jutott. Tehát ma, még egy-
szer, utoljára.
A feleség nyitott ajtót, a férj 
fáradtan, leverten ült az asz-
tal mellett. Hidegen, kimér-
ten köszöntötték egymást.  
A két ember 32 éve élt együtt.  
Néhány éve váltságba jutott a 
házasságuk. 

A háború alatt elidegenedtek 
egymástól, s a feszültség rob-
banáshoz vezetett, ráadásul a 
fiúk a fronton van. A pap meg-
próbált szeretetről, megbocsá-
tásról, újrakezdésről beszélni. A 
házaspár fásultan, közömbösen 
bámulta a padlót. A pap vé-
gül odafordult mindkettőjükhöz:  
- „Nos, hogy döntöttek?” – a 
férfi arca megmerevedett, alig 
hallhatóan mondta: - „Ahogy 
megegyeztünk. Pokol lenne együtt 
maradni.” Mind a hárman elnémul-
tak.

A hallgatást váratlanul az ajtócsengő 
hangja törte meg. Ki jöhet ilyen ké-
sőn? Másodszor is csengettek. Az asz-
szony felállt, kilépett az előszobába és 
behúzta maga mögött az ajtót.
Nagyot nézett, amikor megpil-
lantotta a táviratkihordót.   
A táborból jött és nyújtotta a boríté-
kot a meglepődött asszonynak, aki 

úgy vette át, mintha kardcsapás érte 
volna. Vajon mi lehet a borítékban? 
Meghalt? Él? Kábultan bontotta fel a 
borítékot és olvasta az örömhírt: „Ma 
érkeztem a határra – holnap jövök – 
fiatok.” A férfiak némán várakoztak, 
míg az asszony végre belépett a szo-
bába. Az ajtónál tétovázva megállt. 

Kérdően, reménykedve tekintett a 
férjére. Remegő ajkakkal végre ki-
mondta: „Jön a fiú!”
A férfi rábámult, majd akadozva ismé-
telte a szavakat: „Jön a fiú?” Az asz-
szony bólintott és könnyek csorogtak 
az arcán. A férfi zokogva rejtette ke-
zébe az arcát. Aztán újra összeszedte 
magát, habozva felállt, de tekintetét 
le nem vette az asszonyról. A két em-
ber lassú léptekkel megindult egymás 
felé. Nem szóltak egy szót sem, de te-
kintetük mindent elárult. 

És végül megtörtént a csoda. A férj 
gyengéden megsimogatta a felesé-
ge karját. Teljesen megfeledkeztek 
róla, hogy egy harmadik is van a szo-
bába.
Ez a harmadik ámulva szemlélte a fej-
leményeket. Amit hónapokon át nem 
tudott elérni, azt egy mondat egy pil-

lanat alatt elvégezte. – „Jön a 
fiú!” A pap úgy érezte, hogy itt 
már nincs semmi dolga, észre-
vétlenül elhagyta a szobát.
A szürke decemberi ködben uj-
jongó férfi ballagott hazafelé. 
„JÖN A FIÚ!” - dobolta örömtől 
repesve a szíve.

Ez a legfontosabb üzenete ka-
rácsony szent ünnepének is: 
Jön a Fiú! Az Isten Fiú. 
Miért? „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne az 
el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen.” 

Azért adta, hogy fogalmunk 
legyen: kicsoda az Isten. Azért 
adta, hogy bízzunk. Benne. 
Azért adta, hogy életünk ne le-
gyen elveszett, mert ha Istenre 
rátalálunk, akkor önmagunkat 
is megtaláljuk. JÖN A FIÚ!

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 
Kívánok

Urgyán Antal
parókus

Ha a keresztények számára a temp-
lom az év minden vasárnapján a lelki 
otthonuk, akkor ilyenkor karácsony-
kor ez még hatványozottabban igaz 
kellene, hogy legyen. Vajon hányan 
tudják elmondani a téglásiak közül: 
„Számomra nincs karácsony templom 
nélkül” Vagyis, ha csak egy mód és 
lehetőség van rá, akkor bekapcsoló-
dik az egyház közösségi istentiszteleté-
be, templomi programjaiba.
Persze tudom, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt sokan kényszerültek tá-
volmaradni a templomtól, és sokan 
felfedezték a tv-ben és az interneten 
közvetített szentmiséket oly annyira, 
hogy vannak, akik azzal dicseksze-
nek, hogy ők már ma 3 misén is részt 
vett: Bónum Tv-n, Szt. István Tv-n és az 
Apostol tv-n keresztül. Ezek után nem 
is csoda, ha már nincs igénye, hogy 
eljöjjön a szentmisére!

Ugyanakkor sokan félelemből (oltás-
sal vagy oltás nélkül) nem mernek el-
menni a templomba.
 
Legyen mindannyiunk számára Szűz 
Mária és Szent József élete példaér-
tékű:
Miként ők is engedelmeskedtek Isten 
velük kapcsolatos terveinek, úgy mi is 
tudjuk megtenni, mindazt amit Isten 
és az ő egyháza megkíván saját híve-
itől
Ugyanakkor ők engedelmeskedtek az 
emberi parancsoknak (pl. a császár 
rendelete miatt tették meg Názáret-
től Betlehemig a népszámlálás miatti 
hosszú utat. Így ha méltó követői sze-
retnénk lenni, akkor mi is igyekezzünk 
jó és engedelmes állampolgárok 
lenni, s nemcsak a koronavírus miatti 
megszorításokat, kellemetlen intézke-
déseket alázattal elfogadni, minél lel-

kiismeretesebben teljesíteni.
Az ünnepig hátralévő időt használjuk 
ki, hogy megszülethessen majd a szí-
vünkben is Jézus urunk születésének 
ünnepnapja, mert nincs karácsony 
Jézus születésének ünneplése nélkül.
„Készüljetek föl tehát ti mindnyájan, 
hogy megláthassátok a halhatatlan 
jegyest, s tiétek legyen majd a meny-
nyek országa!’’

Ezen gondolatokkal kívánok minden 
kedves olvasónak áldott szent  
Karácsonyt és boldog új évet!

Juhász Imre
római katolikus plébános
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Tisztelt Lakosság!

A téli hónapokban a lehulló hó, havas 
eső, ónos eső miatt a járdák síkossá, 
balesetveszélyessé válnak. Azok, akik 
a síkos időben gyalogosan kelnek 
útra, épségben szeretnének megér-
kezni az úti céljukhoz.

Az elcsúszással bekövetkező balese-
tek, sérülések elkerülésében fontos 
szerepük van az ingatlantulajdono-
soknak, az ingatlanhasználóknak, mi-
vel az előttük lévő járda folyamatos 
síkosság mentesítése, az arra lehulló 
hó eltakarítása az ő feladatuk és fele-
lősségük.

Téglás Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a környezet vé-
deleméről és a köztisztaságról szóló 
19/2020. (IX.25.) önkormányzati rende-
lete szerint:
• Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá 
vált járdát a csúszást okozó anyagtól 
szükség szerint, naponként többször 
– első alkalommal reggel 8.00 órá-
ig meg kell tisztítani, amennyiben ez 
nem lehetséges, úgy fel kell hinteni.
• A felhintésre homok, hamu, fűrész-

por, kőporliszt vagy kereskedelmi 
forgalomban kapható, a hatályos 
környezetvédelmi előírásoknak meg-
felelő síkosság-mentesítő anyag hasz-
nálható.

• Szóróanyagként tüzelés után visz-
szamaradt darabos, sérülést okozó 
anyag nem használható. A szóró-
anyag beszerzéséről, és a téli időszak 
elmúltával a terület szóróanyagtól 
való megtisztításáról a tisztántartásra 
kötelezettnek kell gondoskodni.
• A járda és a közút síkosság-mente-
sítését a tisztántartásra kötelezettnek 
úgy kell elvégezni, hogy abból ne 
származzon baleset.

Téglás Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, és ezek elmu-

lasztásának jogkövetkezményeiről szó-
ló - 2022. január 1. napján hatályba 
lépő - 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete alapján, a fenti kötelezett-
ségeit elmulasztó természetes személy 
esetén ötvenezer forintig, jogi személy 
és jogi személyiséggel nem rendelke-
ző szervezet esetén ötszázezer forintig 
terjedő közigazgatási bírság kiszabá-
sának van helye.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
amennyiben a síkosság mentesítés 
elmulasztásából adódóan, az ingat-
lanuk előtti járdán megcsúszásos bal-
eset történik, abban az esetben az 
ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó 
kártérítési felelősséggel tartozik a ká-
rosult felé.
A biztonságos közlekedés mindannyi-
unk érdeke, ezért kérjük a lakosságot, 
hogy a járdákra lehulló hó eltakarí-
tásával és a járdák jégmentesítésé-
vel összefüggő feladatokat mindenki  
végezze el.

Szilágyi József László 
jegyző

Felhívás a járdák hó és síkosság mentesítésére

Tisztelt Lakosság!

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében 2021. ok-
tóber 1-től az Alkotmány utca teljes szakaszán – a belte-
rületen eltérő jelzés hiányában általánosan érvényes – 50 

km/órás sebességhatár 
betartását írta elő. Ez-
zel összefüggésben a 60 
km/h-s sebességkorlá-
tozó táblák eltávolítása 
megtörtént.

Az országos közút kez-
elője, a Dózsa György 
utca Stadion és Kossuth 
Lajos utca közötti, va-
lamint a Pozsár Gyula 
utca Kossuth Lajos és 
Malom utca közötti sza-
kaszán 2021. év augusz-

tusában 30 km/órás sebességkorlátozó táblát helyezett el.
Tekintettel arra, hogy a fenti forgalomszabályozási intézke-
dések bevezetése óta több mint két hónap telt el, a közle-
kedők számára elegendő idő volt arra, hogy megismerjék 
és alkalmazzák az új szabályokat.

A tapasztalataink szerint sajnos nem minden járművezető 
tartja be az új sebességhatárokat, ezért számítani kell arra, 
hogy a fenti útszakaszokon a Hajdúhadházi Rendőrkapi-
tányság rendszeresen mérni fogja a járművek sebességét.

Kérjük az ezen útszakaszokon közlekedőket arra, hogy a 
közúti balesetek és az esetleges szabálysértési bírság el-
kerülése érdekében, az előírt haladási sebességet minden 
esetben tartsák be.

Szilágyi József László 
              jegyző

Tájékoztatás a közúti sebességkorlátozást érintő intézkedésekről

„A” típusú ösztöndíjra 2 pályázó nyújtotta be pályázatát.

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 64/2021. (XI.25.) hatá-
rozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat elbírálásának szabályairól szóló 50/2021. (X.21.) határozatta elfogadott  
Szabályzata alapján 2 pályázó részére 10 hónapon keresztül havi  
6.000,-Ft/fő ösztöndíjat állapított meg.

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatai
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A Bárczay Anna Városi Óvoda sikeresen pályázott a „Speciális fejlesztést célzó programok támogatása” című  
NTP-SPEC-21 kódjelű pályázati kiírásra, melyet a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter (további-
akban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásá-
nak 2021-2022. évi cselekvési programja alapján hirdetett meg. 
A „Gyereklabda program a sporttehetségek fejlesztésére” című pályázat a Támogató döntése alapján 1 125 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

A program ideje: 2021. november-2022. június.

A támogatott tevékenység:
a sporttehetség kibontakozását segítő, integratív szemléletű, a fizikai és érzelmi tényezők, az alapkompetenciák fejlesz-
tését, továbbá a támogató környezet megteremtését segítő, az alábbi célkitűzéseket megvalósító foglalkozássorozat 
támogatása:
• kognitív készség fejlesztése;
• feszültség-, szorongás-, stresszkezelés;
• önértékelés és önbizalom fejlesztése;
• kommunikáció fejlesztése;
• társas készségek fejlesztése;
• szülőknek szóló ismeretátadó workshop szervezése.

„Gyereklabda program a sporttehetségek fejlesztésére”

Téglási  KRÓNIKA   

„Nől a dér, álom jár, hó kering az ág 
közt. Karácsonynak ünnepe lépeget 

a fák közt.” 

Weöres Sándor

A karácsonyi ünnepkör az óvodában 
mindig különleges. Ismétlődik évről 
évre és mégis varázslattal, izgalom-
mal teli, a gyerekek, de a felnőttek 
számára is. Hiszen csak a csodát és 
a varázslatot megélni tudó pedagó-
gus tudja hitelesen közvetíteni Jézus 
születésének és a szeretet ünnepének 
mondanivalóját az óvodás korosztály 
számára. 
Az idei évben ismét ellátogatott hoz-
zánk régi Mikulásunk Boros István, 
akiknek ezúton is köszönettel tarto-
zunk, hogy néhány éves kihagyást 
követően visszatért hozzánk, kísérői 
azonban nem a manók voltak, ha-
nem óvodánk tehetséges pedagógu-
sai és műszakis kollégánk, akik citera-
játékkal kísérték.
Épületünk is különleges ünnepi díszbe 
öltözött, fa hóemberek, kalendáriu-
mok, mesés házikók jelzik az ide érke-
zők számára, hogy megéljük az ün-
nepvárás perceit. 
Szorosan együttműködve a fenntar-
tónkkal és a városi könyvtárral bekap-
csolódtunk a városi ünnepi progra-
mokba. 
Műszakis kollégánk, aki fafaragó is, 
csodás betlehemet készített, mely az 
óvodai faházikókban kapott méltó 
helyet a Városháza előtti téren. 
Csicsergő csoportunk Lucázással ké-

szült az Ezüstcsengő egyik napjára a 
városlakók számára. Két óvodapeda-
gógus kolléganőnknek a Városi Kórus-
ban is felcsendül énekhangja. 

A traktoros felvonulás, mint új kezde-
ményezés sem jöhetett létre az óvó-
nők és az óvodások közreműködése 
nélkül. Élmény volt az ovisok számára, 
hogy a traktorokba bele is ülhettek, 
az óvodapedagógusoknak pedig 
igen nagy feladvány volt, hogyan 
lehet feldíszíteni egy-egy hatalmas 
járművet. A szervezés és tervezés a 
gazdákkal egy újfajta kapcsolati le-
hetőség számunkra.
A városközpont dekorációja az Alko-
tóműhely kézműves tevékenysége is 
egyik kolléganőnk kreatív gondolko-
dásához, elhivatottságához köthető, 
mint ahogyan az ezüstcsengős kéz-
műveskedés is, melyhez megfelelő és 
jól együtt gondolkodó partnerek az 
óvoda dolgozói. 

Szabadidős munkaközösségünk hó-
napról-hónapra érdekes és izgalmas 
programokra és feladatokra buzdítja 
hol a szülőket, hol a pedagógusokat. 
Ilyen volt a papírból készül mézeska-
lács házikó, melyhez a szülők és gye-
rekek otthoni kézműveskedése volt 
szükséges. Pedagógiai jelentőségén 
túl, olyan szép házikók készültek, hogy 
elérhetővé tettük a városlakók számá-
ra is. Így a Városi Könyvtárban látha-
tóak az elkészült alkotások az érdeklő-
dők számára.
Az ünnepvárás azonban nem he-
lyettesítheti a pedagógiai szakmai 
folyamatokat. A Zöld Óvodai munka-
csoport madárvédelmi és természet-
védelmi programját, valamint a mód-
szertani munkaközösség pszichológiai 
szupervízióját, az önértékelési folya-
matok működtetését kiemelkedően 
fontosnak és hasznosnak tartjuk. Köz-
ben felkészítjük a szülőket arra, hogy 
a január elején esedékes Oktatási Hi-
vatalhoz benyújtani kívánt óvodában 
maradási igényüket milyen módon 
kell elkészíteniük a gyermekeik számá-
ra.
Kedves Szülők, Téglási Lakosok, Óvo-
dánk munkájának folyamatos meg-
ismerése és a közös gondolkodás 
fontos számunkra, így kívánunk szere-
tetteljes békés ünnepet.

Az óvodai kollektíva nevében:
  

Szabó Mónika  
óvodavezető-helyettes

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR AZ ÓVODÁBAN
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Iskolánkban 2021. november 29-én 
megtartottuk a már hagyományos 
angol nyelvű vers- és prózamondó 
versenyt, ahonnan négy kategóriából 
delegáltunk gyerekeket az országos 
online versenyre. A tanulók kiváló fel-
készültségről tettek tanúbizonyságot, 
színvonalas versenyt bonyolíthattunk 
le. 

Az országos versenye továbbjutó  
tanulók a következők: 

Márton Nándor 2.A, Pistai Noémi Sára 
4.A, Kiss Péter Pál 6.A és Radócz Zsófia 
8.A A döntőt a vírushelyzetre való 
tekintettel online formában rendezi 
meg a budapesti Kapocs Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola. 

A vers- és prózamondó verseny  
díjazottjai: 
1 évfolyam: 
Kovács Lia Zselyke 1. helyezett
Kiss Ádám 2. helyezett
Ábrók Szonja 3. helyezett

2. évfolyam:
Márton Nándor 1. helyezett
Szabó Elena 2. helyezett
Enyedi Aliz 3. helyezett

3. évfolyam: 
Horváth Zoltán 1. helyezett
Boros Csanád 2. helyezett

4. évfolyam: 
Pistai Noémi Sárra 1. helyezett
Sándor Barnabás 2. helyezett
Tóth Hunor 3. helyezett

5. évfolyam: 
Tóth Nóra 1. helyezett 
Csősz Réka 2. helyezett
Csobán Hajnalka 3. helyezett

6. évfolyam:
Kiss Péter Pál 1. helyezett 
Szabó Áron 2. helyezett
Erdei Valéria és Tóth Gréta 3. helye-
zett

7-8 évfolyam: 
Radócz Zsófia 1. helyezett
Szűcs Liliána 2. helyezett 
Kiss Iringó 3. helyezett

Angol nyelvű vers- és prózamondó verseny a két tanítási nyelvű tagozaton

Iskolánk angol két tanítási nyelvű ta-
gozatát röviden csak kéttanként szok-
tuk emlegetni. 
Az idei, vagyis a 2021-22-es a tan-
évben érkeztek el a 2014-ben in-
duló első kéttanosaink a nyolca-
dik évfolyamra! 
Az előző tanévben, a hetedik 
évfolyam végén próbanyelvvizs-
gával zártuk az iskolaévet, ahol 
tanulóink az online oktatás ellené-
re is kiválóan teljesítettek. Ennek 
ismeretében a tagozaton taní-
tó pedagógusok úgy döntöttek, 
hogy a haladó csoportban tanu-
ló gyerekek már szeptemberben 
jelentkezhetnek a Budapesti Mű-
szaki Egyetem által akkreditált B2-es 
szintű középfokú nyelvvizsgára.
A megmérettetésre nagy motiváci-
óval, kitartással készültek tanulóink. 
A nyelvvizsga októberben zajlott, 
először írásbeli vizsgán kellett szá-
mot adni tudásukról, ahol szövegér-
tést, nyelvhelyességet és íráskészsé-
get mérő feladatokat oldottak meg. 
Ugyanekkor zajlott a hallott szövegér-
tést mérő teszt is, ahol a diákok angol 

nyelvű szövegeket hallgattak meg, 
melynek során a beszédértésüket 
mérték a különböző feladatokkal. 

A rákövetkező héten zajlott a szóbeli 
nyelvvizsga, ahol a beszédkészségük-
kel nyűgözték le a vizsgabizottságot. 
A végleges vizsgaeredményeket csak 
hat hét múlva tudhatták meg a vizs-
gázók, a szülők és a tanárok egya-
ránt, így november végére az izgalom 
már a tetőfokára hágott!
Megelégedésünkre szolgált, hogy a 
11 fős haladó csoportból tíz komplex 
és egy szóbeli középfokú nyelvvizsga 

született.  Büszkék vagyunk tanítvá-
nyainkra, akik első két tanítási nyelvű, 
- mondhatni - kísérleti osztályunk tanu-

lói. Velük, mellettük, általuk számos 
módszertani ismeretre tettek szert 
a tagozaton tanító pedagógusok 
is. Azóta a kéttan rutinosan halad, 
alakul, fejlődik. Igyekszünk minden 
igényt kielégíteni folyamatosan 
változó világunkban. Tapaszta-
latunk alapján láthatjuk, hogy a 
gyerekek rendkívül hatékony nyelv-
tudásra tehetnek szert nyolcéves 
tanulmányuk során. Célunk, hogy 
az elkövetkezendő évek során is 
minden diákunk megszerezhesse a 
nyelvvizsga bizonyítványt. 

Nyelvvizsgát szereztek: 
Balogh Petra, Gulyás Regina, Hajdu 
Csenge, Hevesi Zita, Kondor Csen-
ge, Major Kristóf, Nagy Nina, Radó-
cz Zsófia, Szűcs Liliána, Varga Balázs, 
Varga Katalin. Felkészítő tanáruk Kiss-
né Lesnyák Beáta és iskolánk angol 
nyelvi lektora Rebecca May Stanton. 

Eredményes, sikeres a kéttan!
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A lakosság leginkább talán a ren-
dezvényeken láthatja „testközelből” 
munkánkat. Ezekből az utóbbi időben 
nem volt hiány, így a Gulyásfesztivál-
tól kezdve a Városok Viadalán át az 
Ezüstcsengőig, vagy a Bátrak éjsza-
kájától a Márton-napi rendezvényig 
mindenütt biztosítjuk a tárgyi feltétele-
ket az akadálytalan lebonyolításhoz.
A közterületek folya-
matos tisztán tartá-
sa, a füves területek 
gondozása (vágás, 
gyepszellőztetés, va-
kondfogás) mellett 
a belterületi utakat is 
folyamatosan karban 
tartottuk. Az aszfal-
tutak esetleges bur-
kolati hibáit többször 
javítottuk, illetve a 
padkák és forgalma-
sabb parkolóhelyek 
is új zúzottkő réteget 
kaptak, melyet az 
aszfalt nélküli utcák 
felszínéhez hasonlóan 
simítottunk és tömörí-
tettünk. Mivel a kevésbé forgalmas, 
tisztán homokos felszínű, gyomos uta-
kat nem lehet igazán hatékonyan 
simítani és tömöríteni, ezért ezeket 
meghatározott ütemterv szerint igyek-
szünk tavasszal zúzott kővel megtölte-
ni. Számos alkalommal sor került a fák 
gallyazására, bozótirtásra bel és kül-
területen egyaránt, valamint a közel-
múltban vásárolt ingatlanok (Pozsár 
Gyula u., Fényes u.) terültén is.

Kevésbé látványos, de elengedhe-
tetlenül fontos tevékenység a csa-
padékvíz-elvezető árkok tisztítása 
(2500m hosszan), és egyes szakaszo-
kon a betonelemekkel való bélelése 
(450 m-en). Szintén ősszel került sor a 
Szénaréten a leendő szivacsgyár he-
lyének megtisztítására, az ott tárolt 
anyagok átrendezésére. 

Az őszi betakarítási munkák rendben 
lezajlottak a külterület kiszántva, a 
sátrak pedig felásva és részben be-
ültetve várják a jövő évet. Az idén a 
fóliasátrakban sikerült jó minőségű 
szerves trágyával pótolnunk a tá-
panyagokat, így kevesebb műtrágyá-
ra lesz majd szükség. Több gépünk 
nagyjavítása és felújítása is most lett 
kész, így a sószóró gépek, pótkocsik is 
üzembiztosabbak lettek.

A saját telephely és raktár évek óta 
halasztott rendezése folyamatban 
van. Az intézményekben végzett fo-
lyamatos karbantartó munka mellett 
pl. az elöregedő partiasztalok, sör-
padok felújítása történik, valamint a 
kisgépek (fűkaszák, fűnyírók, motorfű-
részek) javítására is ilyenkor nyílik lehe-
tőség. 

Tevékenyen zárjuk 
az évet, hiszen amint 
a lakosok is észre-
vették jelentősen 
bővült az adventi 
kivilágított elemek 
száma városunk-
ban.  Ezek tar-
tószerkezeteit is 
megalkottuk, hete-
kig fűztük a világító 
elemeket és gon-
doskodtunk azok 
biztonságos áramel-
látásáról is. Luca 
napra megérkezett 
az első hó, amikor 
„élesben” kipróbál-
hattuk az eszközpar-

kunk hatékonyságát, hiszen a téli idő-
szakban ez az elsődleges feladat.

Ezzel a havas képpel kívánnak 
mindenkinek Áldott Karácsonyt és 
Boldog Új Évet a városüzemeltetés 

munkatársai.

Szegedi Attila
alpolgármester

VÁROSÜZEMELTETÉS

Utánpótlás csapataink közül a serdülők szerep-
lése dicséretre adhat okot. Fábián Nagy István 
tanítványai az előkelő 3. helyen várják a tavaszt.  
Négy győzelem, kettő döntetlen, kettő vereség a 
mérlegük. 
Jó szereplésük azért is elismerésre méltó, mert 
a csapatból Lovas Regő, Tompa Szabolcs 
alapemberként, Száva János, Domokos Zalán, 
Molnár Péter, Nagy Sándor kiegészítő  
játékosként, az ifiben is szerepet kaptak. 
Ez a kettős terhelés egész ősszel jellemző volt, de 
a srácok jól reagálták le az ebből adódó plusz fel-
adatokat. 

Az ifjúságiak jó teljesítménye mellett a serdülő is 
eredményesen futballozott. Tavasszal mindenképp 
szeretnénk legalább a harmadik helyet megtarta-
ni, ami egy intenzív téli felkészüléssel és egy-két mi-
nőségi erősítéssel be is következhet.

Minden kedves sportbarátnak szép karácsonyt, sikeres újévet kívánok, az egyesület elnöksége,  
edzői stábja és a szakosztályok versenyzői nevében! 

Szabó Imre TVSE elnök

TÉGLÁS VSE LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI
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EZÜSTCSENGŐ
Téglás ismét ünneplőbe öltözött. Ismét 
kigyúltak a varázslatos karácsonyi  
fények. Áll városunk karácsonyfája, 
amit a Téglási Alkotóműhely szorgos 
kezei díszítettek, az új téglási betle-
hem, ami Szabó Miklós fafaragó keze 
munkája, valamint új hagyományt te-
remtettünk városunkban a közös ad-
venti gyertyagyújtással. Az advent a 
felkészülés időszaka, a karácsonyhoz 
vezeti el az embert. Ennek jegyében 
idén Téglás város önkormányzata 
több napon keresztül, több helyszínen, 
rendkívül gazdag programkínálattal 
várta az érdeklődőket idei hagyomá-
nyos Ezüstcsengő programsorozatára.
A Téglási Városi Könyvtárban a 
Bárczay Anna Városi Óvoda által szer-
vezett „Készíts Mézeskalács Házikót” 
kiállítása nyílt meg, ami december vé-
géig az intézmény nyitvatartási idejé-
ben látogatható. 
A könyvtár szervezésében egészen 
december 24-ig folyamatosan nyílnak 
ki városunk szebbnél szebb adventi 
ablakai a település intézményei, vál-
lalkozói, valamint családjai segítségé-
vel. 

Az Ezüstcsengő rendezvény első nap-
ján a kivilágított traktorok felvonulását 
hatalmas érdeklődés kísérte. Köszö-
net a Bárczay Anna Városi Óvoda 
csoportjainak, akik nagy odaadással 
segítették a járművek díszítését. Kü-
lön köszönet a felvonuló gazdáknak, 
akik közreműködésükkel támogatták 
a rendezvény megvalósulását. 
Az esemény biztonságos lebonyolítá-
sát Téglás Város Polgárőr Szervezete, 
valamint a Hajdúhadházi Polgárőr 
Egyesültet segítette.

A programsorozat második napján a 
Multiunkciós Közösségi Ház is megtelt. 
Elsőként óvodánk egyik csoportja a 
Lucázás hagyományát elevenítette 

fel, majd Kovács Nóri énekesnő cso-
dálatos karácsonyi koncertjét élvez-
hette a közönség. 

Az Ezüstcsengő harmadik napján be-
népesült Főtéri park. A karácsonyi 
faházak gazdag kínálattal várták a 
város apraját-nagyát. Volt ingyenes 
kóstoló a Városi Konyha jóvoltából, 
meleg tea, lilahagymás zsíroskenyér, 
sült tök valamit csőröge várta a láto-
gatókat. A kézműves foglalkozáson a 
Bárczay Anna Városi Óvoda óvoda-
pedagógusai vezetésével csillogó 
karácsonyfadíszek készültek és még 
egyedi bögrét is alkothattak az ér-
deklődők. Kinyitott a Kreatív Kávézó a 
Téglási Alkotóműhely szervezésében, 
ahol különleges kávés gyertyaöntés 
várta a lakosságot. A gyerekeket a Mi-
kulással is találkoztattak a Családsegí-
tő Szolgálat Karácsonyi Házikójában, 
ahol a Láthatatlan Angyal adomány-
gyűjtő ládájába lehetett adakozni a 
Tégláson élő rászoruló családok szá-
mára. A Bek Pál Kertbarát Kör pultjá-
nál forralt bort lehetett kóstolni a „Hozz 
magaddal saját bögrét!” akció kere-
tében, valamint finom pirítós zsíros ke-
nyeret készítettek. Hajdusági Hagyo-
mányőrző Lovas Klub szervezésében 
Téglási Kolostorost kóstolhattak az ér-
deklődők. 
Finom falatokkal készült Lukács Attila 
vállalkozó, a Tündérkert Pizzéria, a Ret-
ró Lángosozó és kürtöskalácsot is lehe-
tett kapni. 
A Multifunkciós Közösségi Házban foly-
tatódtak a programok. A közönség 
megtekinthette a II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 4. osztályos tanulói-
nak betlehemes előadását, valamint 

a Téglás Város Vegyeskórusa fennál-
lásának 25. évfordulójára szervezett 
koncertet. Varga Miklós karvezetőt 
Szabó Csaba polgármester köszöntöt-
te az évforduló alkalmából. A folyta-
tásban a DFDC Moderntánc Csoport 
pedig egy fergeteges karácsonyi be-
mutatót tartott.
Vasárnap a programsorozat negye-
dik napján a Multifunkciós Közösségi 
Házban a Hókirálynő zenés-táncos 
mesejátékot tekinthették meg az ér-
deklődők a budapesti Csillag Musical 
Társulat előadásában. 

A harmadik közös adventi gyer-
tyagyújtáson az általános iskola ta-
nulói műsorát, valamint Juhász Imre 
római katolikus plébános ünnepi gon-
dolatait hallgathatta meg a közön-
ség. 
Az Ezüstcsengő idei programsorozatá-
nak zárásaként a Szociális Gondozási 
Központ szépkorú tagjai egy régi helyi 
karácsonyi népszokást a Csillaghor-
dást mutatták be.

Kívánjuk mindenkinek, hogy a szere-
tet s a vele járó békesség tegye szeb-
bé az ünnepet!

Pánya Kitti
intézményvezető
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A Téglás-Városi Vegyes Kar elődje az 1996. december 
6-án alapított, és jómagam, Varga Miklós karvezető által 
vezetett Téglási Pedagógus Énekkar volt.
Az elmúlt 25 év alatt sok helyen mutatkoztunk be és arat-
tunk sikert megyei, országos és nemzetközi rendezvénye-
ken egyaránt.
Rendszeresen felléptünk és közreműködünk városi rendez-
vényeken, ünnepi műsorokon, úgy mint Városok Viadala, 
Március 15., Októ-
ber 6., Október 23-i 
megemlékezések, 
Városnapi ünnep-
ségek, Karácsonyi 
koncertek, illetve 
egyházi ünnepek al-
kalmain.
Évente részt vettünk 
a „Pedagóguskó-
rusok Országos Ta-
lálkozóin” az ország 
több helyszínén: 
T i s z a v a s v á r i b a n , 
Fóton, Jászberény-
ben, Pápán, Gyön-
gyösön, Szegeden, 
B a l a t o n f ü r e d e n , 
Komáromban, Szek-
szárdon, Hajdúszo-
boszlón, Debrecen-
ben, Sopronban stb.
Sokszor szerepel-
tünk az Erdélyi Magyar Dalosszövetség által megrendezett 
Ökumenikus Kórustalálkozókon Szatmárnémetiben (Ro-
mánia), de a Rákóczi Szövetség meghívására Borsiban és 
Munkácson (Ukrajna) is énekeltünk már.
2008-ban egyedüli magyarországi énekkarként vettünk 
részt a „Sing the Bridge” nemzetközi kórusfesztiválon és 
szemináriumon két ciprusi, két észtországi, egy holland és 
egy boszniai kórus mellett, az „Europa Cantat” európai 
kulturális szervezet meghívásának eleget téve.
2012-ben az országos kórusminősítési eljárásban „ARANY 
MINŐSÍTÉST” szereztünk.
Mi is rendeztünk már több ünnepi hangversenyt, hiszen 
rendre megünnepeltük évfordulóinkat itthon.
A jubileumi koncertjeinkre vendégül hívtunk már több kó-
rust, akikkel baráti kapcsolatot ápolunk: a Szatmárnémeti 
Székesegyház kórusát, a hajdúnánási Makláry Lajos Városi 
Énekkart, az újfehértói Városi Körkép énekkart, a mátészal-
kai Ádám Jenő Pedagóguskórust, de szerepelt már Tég-
láson meghívásunkra a massachusettsi (USA) „Chamber 
Singers Choir”, valamint a 
debreceni Lyra szimfoni-
kus zenekar is.
Legutóbb, 2016-ban, 
fennállásunk 20. évfor-
dulója alkalmából a má-
tészalkai Ádám Jenő 
Pedagóguskórust és az 
újfehértói Városi Kör-
kép Vegyeskart hívtuk 
vendégül a jubileumi 
koncertünkre, melynek 
szervezésében és lebo-
nyolításában nagy segít-
ségünkre volt a „Városi 
Könyvtár és Művelődési 
Ház” és a „Keletről Nyu-
gatra” civil szervezet.
Az eltelt 25 év alatt sok 

minden történt. 
Nevünkben viselve Téglás nevét, mindenhová elvittük és 
öregbítettük városunk jó hírnevét. Mindezt és természete-
sen munkánkat értékelve, városunk önkormányzatának 
képviselőtestülete 2004-ben Kulturális és Művészeti díjat 
majd 2010-ben Téglás Városért kitüntetést adományozott 
az énekkarnak és a karvezetőnek.
Mindig elismeréssel nyilatkoztak rólunk és támogatták te-

vékenységünket a 
mindenkori polgár-
mester urak: a né-
hai Csobán József 
polgármester úr, 
Czibere Béla pol-
gármester úr és je-
lenleg Szabó Csa-
ba polgármester úr 
is. Köszönet érte.
Köszönettel tar-
tozunk: Kása Sán-
dorné ny. igazga-
tónőnek, városunk 
díszpolgárának, aki 
a megalakulásunk 
és a kezdetek lelkes 
támogatója volt. 
Köszönet a II. Rá-
kóczi Ferenc Ma-
gyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola Igazgatónőjének, Szilágyiné Bodnár 
Erzsébetnek, volt kórustagunknak, aki mindmáig segíti 
munkánkat.
Hálásak vagyunk azon támogatóinknak, akik rendszeresen 
támogatták rendezvényeinket: Kárándi Imréné Rózsika né-
ninek, Sigér Miklós, Salamon Ferenc és Sipos Zoltán vállal-
kozóknak.
Fájó szívvel gondolunk elhunyt társainkra Horváth Juditra, 
Kulics Győzőné Detári Katikára, Horváth Barnáné Irénkére 
és szeretettel gondolunk azokra is, akiket az élet sodort el 
közülünk.
Az alapító tagok közül mára csak hárman maradtunk, de 
vannak veteránnak számító régi, lelkes tagjaink és újoncok 
is!
Az aktuális járványhelyzet természetesen minket is megvi-
selt, hiszen a megbetegedések mellett, nagyon érezzük a 
próbák, együtt éneklések, szereplések hiányát is. Türelmet-
lenül várjuk, hogy újra rendszeresen próbálhassunk. 
Most, hogy már városi énekkarrá alakultunk szívesen ven-

nénk, ha csatlakoznának 
hozzánk újabb tagok!
Ahogy Leopold Sédar 
Senghor írja: „Ahol ének-
lést hallasz, állj meg: A 
gonosz emberek nem 
dalolnak.”
Egy jó hangulatú, baráti 
légkörbe várjuk szeretet-
tel az énekelni szerető 
téglásiak jelentkezését! A 
kottaolvasás nem feltétel!

Varga Miklós
karvezető

TÉGLÁS VÁROSI VEGYESKAR 25. ÉVFORDULÓJA
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Alkotni, alkotó csoporthoz tartozni, túl a személyes öröm-
forráson: betekintést és részvételt jelent az egész életen át 
tartó tanulás folyamatába és a közösségi művelődésbe. 

A TÉGLÁSI Alkotóműhely tagjai, téglási tehetséges, kreatív 
emberek találkozása, akik már 3 éve szívesen vesznek részt 
a foglalkozásokon. Ebben az évben is megismertek legin-
kább pénztárca kímélő, modernebb kézműves techniká-
kat. A papírfonás, harisnyavirág készítése, és pólófonallal 
alkotás után, elmélyítettük a zsugorkázás és írisz-technika 
alapjait is. Februárban az articsóka technikával ismerke-
dünk majd, ami szintén egy nagyon egyszerű, hamar elsa-
játítható és szemet gyönyörködtető modern technika.

Szakkörünk 2018 novemberben egy pályázat (EFOP-1.5.3-
16-2017-00121 A „Humán szolgáltatások fejlesztése telepü-
lések összefogásával”) programjaként valósult meg 2021. 
augusztusáig. Óvodapedagógusként írt mesterpályáza-
tomban Téglás Város Önkormányzattal kötött együttmű-
ködésnek és támogatásnak köszönhetően szakkörünkben 
a részvétel továbbra is ingyenes. Örülök, hogy gyakran a 
szomszéd településről is érkeznek hozzánk. Sokat beszél-
getünk, derűs légkörben tevékenykedünk, ezért elmond-
hatom, hogy közösségünk mentálhigiénés szerepe is je-
lentős, nem csak a produkció, amit készítünk. Sőt, ha még 
tovább gondolkodunk, hatással van az egyének személyi-
ségfejlődésére, önismeretére. Kifejthetjük, fejleszthetjük sa-
ját képességeinket, továbbá kielégítjük kíváncsiságunkat 
és érdeklődésünket. Az alkotás, a technikák megismerése, 
elsajátítása után többen otthon is folytatják a munkát, te-
hát tovább fejlesztik saját képességeiket és örömmel oszt-
ják meg velünk, hisz az elismerés, a sok dicséret tovább 
ösztönöz.
Én is sokat tanultam és tanulok a többiektől. Mindemellett 
a sikeres működéséhez az alkotói tevékenységeken kívül 
menedzseri, koordináló, szervező feladatok is megjelen-
nek munkámban, leginkább a közösségi hálón. Már több 
százan (725-en) csatlakoztak hozzánk. Az alkotási folya-
matot és a végeredményét ilyen módon hatalmas közön-
ség előtt is képesek vagyunk bemutatni. Itt is érvényesül 
az egymástól való informális és intergenerációs tanulás 
szerepe, mert akik személyesen nem lehetnek velünk, az 

online térben ők is megmutatják az otthon készített alko-
tásaikat. Így, bár csak közvetett formában, a pandémia 
idején is együtt lehettünk. Májusban a Városnapra videót 
készítettem a házi gyertyaöntésről, az Ezüstcsengőn pedig 
ki is próbálhatták. Célunk a közösségépítés mellett a társa-
dalmi aktivitás fokozása. Idén is feldíszítettük városunk ka-
rácsonyfáját, egy boltívet a főtéren és felújítottuk, feltettük 
a régebbi díszeket is.  
„Végre elkészült a 6 szál liliom. Teljes odaadással, hol félre 
téve, hol gyönyörködve, hol szomorkásan, hol rá-rá nézve 
de végre elkészült. Soha nem csináltam még virágcsokrot 
ilyen sokáig, és ilyen nagy szeretettel, és ilyen csöndesen, 
elgondolkodva az élet dolgain.” 

Szmolka Mária

Az írást a csoportunk oldaláról mentettem le. Azt hiszem 
minden benne van a sorok között, mit jelent a kreatív „én 
idő”, mit ad mindannyiunknak a szakkörön részvétel, a 
fantázia, képzelet, kézügyességük szabad önkifejezése. 
2022-ben is szeretettel várok mindenkit alkotó napjainkra 
8-80 éves korig, ahol előképzettség nélkül, kezdők is nagy-
szerű eredményeket érnek el, sikerélménnyel térnek haza. 

Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek!

Tóthné Gudász Tünde
TÉGLÁSI Alkotóműhely vezető

TÉGLÁSI ALKOTÓMŰHELY
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Ismét lehet Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezni
Ismét Önkéntes Katonai Szolgálatra 
várja a jelentkezőket a Magyar Hon-
védség. Elsősorban azok érdeklődé-
sére számítanak, akik nem jutottak 
be idén főiskolára, egyetemre vagy 
a tanulmányaikat valamiért el kel-
lett halasztaniuk. A jelentkezés rajtuk 
kívül is mindenki előtt nyitva áll, aki 
még nincs 65 éves, büntetlen előé-
letű, rendelkezik bejelentett magyar 
lakcímmel és legalább általános is-
kolai végzettséggel. Az alapképzés 
2022. január 05-én indul.

A program első ciklusát mintegy 500-
an kezdték meg szeptemberben, a 
honvédség és a Honvédelmi Miniszté-
rium ismét kiemelt érdeklődésre szá-
mít. A jelentkezést minél hamarabb 
el kell indítania annak, aki januárban 
szeretné megkezdeni a fél éves prog-
ramot. A szerződéskötést egészség-
ügyi és pszichológiai vizsgálat előzi 
meg.
Az első két hónapban a résztvevők 
alapkiképzést kapnak, majd eldönt-
hetik, hogy maradnak ugyanazon a 
képzési helyszínen vagy más helyőr-
ségben, speciális területen próbálják 
ki magukat. 

A résztvevők az alapokat az MH 2. 
vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ez-
red és az MH 6. Sipos Gyula Terület-
védelmi Ezred katonáitól sajátíthatják 
el. Aki a második hónap után speci-
ális területet választ, akár ejtőernyős 
vagy búvár kiképzést is kaphat, de 
megtanulhat harcjárművet kezelni 
is. A hat hónap alatt és utána is bár-
ki választhat más szolgálati formát, 
azaz dönthet úgy, hogy szerződéses 
katona lesz, pályáját műveleti tarta-
lékosként vagy területvédelmi tarta-
lékosként folytatja.
A képzés első két hónapjában a 
fizetés a mindenkori minimálbér, 
amely a kormány döntése alap-
ján 2022-től bruttó 200 ezer Ft. A 
program második részében a ka-
tonák már a garantált bérmini-
mumra jogosultak havi fizetésként, 
ez bruttó 260 ezer Ft-ra emelkedik.  
A 25 év alattiak ennél is több pénzt 
kereshetnek, hiszen mentesülnek az 
SZJA fizetés alól. Ruházati ellátás, 
napi egyszeri meleg étkezés, utazási 
költségtérítés, valamint szükség ese-
tén szociális támogatás is jár a részt-
vevőknek. 

Az Önkéntes Katonai Szolgálatért a 
következő ciklusban is járnak a fel-
vételi többletpontok. Aki sikeresen 
elvégzi a hat hónapos kiképzést, 
32 pontot szerez, aki ezt követő-
en plusz fél évet katonáskodik, 64 
többletpontra jogosult. Jelentkez-
ni december közepéig továbbra 
is a toborzó irodákban vagy a Ma-
gyar Honvédség Központi Online 
Toborzó Irodájában lehet, az on-
linetoborzo@mil.hu címen. Az irodák 
elérhetőségei megtalálhatóak a 
megújult www.iranyasereg.hu oldalon. 

MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság
3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 
58/a
Telefon: 52/314-200; 30/815-0998
E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu  

nyitvatartás:
hétfő-csütörtök: 08:00-15:30
péntek: 08:00-13:30

HAJDU BOJLERCSERE PROGRAM
Tisztelt Lakosság,

A HAJDU Zrt. a Magyar energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatallal együttműködve bojlercsere programot hirdet.
A program célja a használt, korábbi gyártású (6-20 év) 
forróvíztárolók energiahatékonyságának mérése azzal a 
céllal, hogy megállapítsuk az évek múlása hogyan be-
folyásolja az energiafelhasználást. Az együttműködés ér-
tékes információkkal, adatokkal szolgál a HAJDU Zrt.-nek 
emellett pedig új készülékeket biztosít a résztvevők szá-
mára. 

Hogyan működik a bojlercsere program?

1. Amennyiben megfelel a részvételi feltételeknek, jelent-
kezzen a megadott elérhetőségen, a programhoz szüksé-
ges adatok megadásával (lásd Jelentkezési lap).
2. A készülékek adatai alapján a HAJDU műszaki terüle-

te dönt a tesztelésre, bojler cserébe bevont készülékekről 
(típus, működési időtartam, igényelt vizsgálandó darab-
szám).
3. A kiválasztott pályázókkal felvesszük a kapcsolatot a 
csere időpontjáról.
4. A megadott időpontra a pályázó beszállítja a készülé-
ket.

Részvételi feltételek:
• A pályázó vállalja a cserére szánt készülék szakszerű le-
szerelésének, telephelyünkre történő beszállításának költ-
ségeit.
• Fali függőleges elrendezésű elektromos forróvíztároló.
• 2000. január 01. és 2015. június 01. között gyártott készü-
lék. 
• Űrtartalom: 50-től 200 literig.
• A cserére szánt bojler bármilyen gyártó bármilyen típusa 
lehet.
•A készülék működőképes, üzemben lévő (átvételkor ké-
száru ellenőrzés ellenőrzi).
•A berendezés azonosítható legyen gyártó/típus/gyá-
riszám/felszerelés időpontja szerint.

Elérhetőségek:
• telefon: 06-52-582-787; 
• e-mail: vevoszolgalat@hajdurt.hu
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Tisztelt Hirdető Partnereink!

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2500 példány-
ban készül, és 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 

Dr. Nagy Noémi ügyvéd

Ügyfélfogadás: Pénteken 9-17 óra, Szombaton 9-13 óra
Cím: 4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 76/B. épület
Telefonszám: +36-30-37-27-254
E-mail: nagy.noemidr@gmail.com

HIRDETÉSEK

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben a közmunka prog-
ramjaink sikeresek voltak, több aktív korúak ellátásában 
részesülő számára munkahelyet teremtettünk, biztosítot-
tuk a megfelelő munkavégzéshez szükséges feltételeket. 

A településen elvégzett munkák, megfogalmazott célok 
közfoglalkoztatásban történő megvalósítása kölcsönös 
előnyökkel járt mind a munkavállalók, mind az Önkor-
mányzat számára.
Önkormányzatunk ez év novemberében ismét elkezdte 
a 2022 évi startmunka programok tervezését, a mezőgaz-
dasági és szociális jellegű programok folytatására.
Önkormányzat célkitűzése a közfoglalkoztatási projekt 
folytatása, munkalehetőséget biztosítson a dolgozni kész 
és akaró emberek részére a segélyezés helyett.

Jaksi Judit
közfoglalkoztatási koordinátor
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STARTMUNKA PROGRAM Szelektív szállítási időpontok 2022


