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Téglás Város Önkormányzatának lapja

REGISZTRÁLJUNK A VÉDŐOLTÁSRA!
Tisztelt Téglási Polgárok! Kedves Barátaim!
Karácsonykor már tudtuk, hogy lassan fellélegezhetünk,
mert látszik a fény a COVID-19 elleni védőoltás-kutatás alagútjának a végén. Azóta már javában folyik a
vakcina beadása, az
ismert
meghatározott
sorrendben, és tudjuk,
hogy sikeres volt a Magyar
Kormány
vakcinabeszerzése,
elkezdődött a tömeges oltás,
ezzel együtt elkezdődött
az újranyitás lehetőségéről való tervezgetés.
A hangsúly most a védőoltás beadásán van,
illetve azon, hogy regisztráljunk a vakcina-beadatásra, válasszuk az életet.
Felbecsülhetetlen
érték
számunkra, hogy olyan
fejlett technológiával rendelkezik napjainkban az
emberiség, hogy ezzel a
kíméletlen, halálos kórral
szemben van fegyverünk.
Éljünk a lehetőséggel,
regisztráljuk, és aztán adassuk be a védőoltást, ez
az egyetlen lehetőség, hogy lassan, fokozatosan
visszatérjen az életünk egy ahhoz közelítő állapotba,
mint amilyen egy éve volt.
A történelemből ismerünk néhány példát hasonló küzdelmekre. A XIX. században Semmelweis Ignác
orvos pontosan meghatározta, hogy mit kell tenni a
szülészeteken és a kórházak más osztályain is, hogy
megszűnjön a fertőzés: fertőtlenítő kézmosást kell
alkalmazni mindenkinek.

Ellenfelei nem fogadták ezt el, hiába voltak eredményei
Semmelweisnek, minden lehetséges módon megpróbálták lejáratni. Azonban a történelem igazolta az „anyák
megmentőjét”.
Minden kornak megvan a maga megmentője,
csupán fel kell ismerni, és
el kell fogadni. Minden
egyes embernek felelőssége van a COVID-19
járvány
terjedésének
megakadályozásában és
megállításában.
Nem csak saját érdekünk, hogy ne legyünk
betegek, az egész társadalmunk, magyar nemzetünk, országunk léte,
gyermekeink jövője függ
attól, hogy most mit teszünk, vagy nem teszünk.
Téglás város polgármestereként büszke vagyok
rá, hogy regisztráltam a
védőoltásra, és erre bátorítok mindenkit.
Bízom a téglásiakban,
lakóközösségünkben, tudom, hogy a vakcina beadása mellett saját és gyermekeik egészségének érdekében
döntenek.
Kívánok jó egészséget és mihamarabbi védőoltást!

Szabó Csaba
polgármester

REGISZTRÁCIÓ: https://vakcinainfo.gov.hu/
Az oltások sorrendjét nem a regisztráció időpontja határozza meg, hanem a veszélyeztetettség mértéke, továbbá
elsőbbség 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. A regisztráció az igények felmérését jelenti és a közvetlen tájékozódást segíti. Önmagában nem jelenti azt, hogy az illető automatikusan megkapja
a védőoltást.
Az oltás iránti igényt a honlapon lehet jelezni, regisztráció útján. 60 év feletti nyugdíjas honfitársaink a számukra levélben megküldött űrlapon is jelezhetik ezt az igényt, postai úton. A regisztráció biztosítja, hogy a lehető legtöbben értesüljenek a vakcinára vonatkozó legfontosabb információkról, és arról is, hogy mikor kerül sor az oltásra.
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TÁJÉKOZTATÁS

a Kormány veszélyhelyzet fenntartásáról szóló döntéséről
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírusvilágjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében - 2020. február
8. napjától - Magyarország egész területére a veszélyhelyzet fenntartásáról és a megelőző veszélyhelyzeti
időszakban hozott Kormányrendeletek ismételt hatályba lépéséről döntött.
Ennek megfelelően továbbra is alkalmazni kell a korábbi időszakra vonatkozó védelmi intézkedéseket!

tásáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli
ki,
- a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.

A Kormány
- a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárí-

Szabó Csaba
polgármester

A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések
végrehajtásában.
A részletes rendelkezéseket a Magyar Közlöny 2021. évi
15. száma tartalmazza.
Téglás, 2021. február 1.

TÁJÉKOZTATÁS A 2021. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS
ELHALASZTÁSÁRÓL

HÁZASSÁGKÖTÉSI SZERTARTÁS
A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2021. májusjúnius hónapra előirányzott országos népszámlálás időpontját Magyarország Kormánya a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány fennállása miatt a 45/2021. (II. 5.)
Kormányrendelet 1. § alapján módosította, az alábbiak
szerint:

Tájékoztatjuk a kedves jegyespárokat, hogy Magyarország
Kormánya a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel Magyarország egész területére vonatkozóan meghosszabbította a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány miatt fennálló
veszélyhelyzetet. A házasságkötésre vonatkozóan továbbra is érvényben marad a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet szabályozása, amely szerint „A házasságkötésnél
kizárólag
a) a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető,
b) a házasulók,
c) a házasulók tanúi,
d) a házasulók szülei, nagyszülei,
e) a házasulók testvérei és
f) a házasulók gyermekei
lehetnek jelen.”

„A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi
intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a következő 6/C. alcímmel egészül ki:
„6/C. A 2021. évi népszámlálással kapcsolatos eltérő rendelkezések 9/C. § (1) A 2021. évi népszámlálásról szóló
2018. évi CI. törvényben (a továbbiakban: Törvény) foglaltaktól eltérően a 2021. évi népszámlálásra 2022. évben a
(2) és (3) bekezdés szerint kerül sor.
(2) A Törvény 1. § (1) bekezdésétől eltérően Magyarország
területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról
nép- és lakásszámlálást kell tartani.
(3) A Törvény 1. § (5) bekezdésétől eltérően az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell
végrehajtani. Az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni a
Törvény 5. § (6) bekezdése szerinti eltéréssel. Az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig
tart.”

A házasulandók együttműködését
és megértését köszönjük!

Folytatódik az illegális hulladéklerakók felszámolása
Az utóbbi időben a
Cserepeskert
és
a
Homok utca környékén
került sor a szemét eltakarítására.
A Belügyminisztérium
„Tisztítsuk meg az országot!” projekt I. ütemének pályázati támogatási keretében a
munkák tovább folytatódnak.
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Hegedüs Éva
anyakönyvvezető

Téglási KRÓNIKA		
FELHÍVÁS

az avar és a kerti hulladék égetésének tilalmára
2021. január 1. napjával hatályon kívül
helyezte azt.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület elfogadta a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló 19/2020.
(IX.25.) önkormányzati rendeletet,
melyben a levegő védelme érdekében az alábbi szabályokat írja elő:
„9. § (1) A város területén tilos az avar
és a kerti hulladék égetéssel történő
megsemmisítése.
Tisztelt Lakosság!
A tavaszi kerti munkák végzésével
összefüggésben ismételten felhívom a
kerttulajdonosok figyelmét arra, hogy
2021. január 1. napjától tilos elégetéssel megsemmisíteni a kertben keletkező hulladékot.
Erre korábban lehetőséget biztosított
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok égetésének szabályairól szóló
12/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, azonban a rendeletalkotásra
irányuló felhatalmazás megszűnésére figyelemmel a Képviselő-testület

(2) Az avar és a kerti hulladék kezelése, megsemmisítése elsősorban komposztálással történjen, másodsorban
a szervezett lakossági szemétszállítás
keretében kerüljön elszállításra az ingatlanról. A lemetszett gallyak tüzelőberendezésben való elégetéssel is
megsemmisíthetők.
(3) Tilos nyílt téren vagy bármilyen tüzelő berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló anyagot (műanyag, gumi,
fáradt olaj, vegyszeres és festékes
göngyöleg, gyógyszermaradványok,
száraz elem stb.) égetni.”

Mindezekre figyelemmel tilos a kertben keletkező hulladék (lágyszárú növényi maradványok, falevél,
lemetszett gallyak) és bármilyen más
hulladék nyílttéri elégetéssel való
megsemmisítése.
A lemetszett gallyak tüzelőberendezésben (kazán, kemence, sparhelt,
kályha) elégethetők és nem tiltott a
velük való tűzrakás a kerti sütés-főzéshez sem.
Ahol nem áll rendelkezésre olyan
tüzelőberendezés,
amelyben
a
lemetszett
gallyak
elégethetők
(és azokra eltüzelési célból más
személy sem tart igényt) komposztálással, vagy szervezett szemétszállítás keretében kell gondoskodni azok
kezeléséről.

Téglás, 2021. február 10.

Szilágyi József László
jegyző

VISSZATEKINTÉS A 2020-AS TERMESZTÉSI ÉVRE

„Ha nehézségek jönnek, nem keseregni kell, hanem tanulni és alkalmazkodni.”
2020 a küzdelmek éve volt városi kertészetünkben. A száraz kora tavaszt
erős és későig beköszöntő fagyok tarkították, még április végén is voltak
mínusz 4-5 fokok, valamint a május is
több talajmenti fagyot hozott.
Termesztett növényeink közül a burgonya sínylette meg legjobban, indái
háromszor is visszafagytak.
A későbbiekben a szárazságra már
nem lehetett panasz, éppen az egyszerre lezúduló nagy mennyiségű
csapadék okozott gondokat, melyet
három alkalommal is pusztító jégverés
kísért. A sérült növényeket az azonnali permetezések ellenére is kórokozók

támadták meg (főleg, hogy a gyógyulóban lévő növényi részeket újból
és újból verte a jég). Ezek ellen ellehetetlenítette a védekezést pl. a gyökérzöldségek időszakos elöntése, mely
gyökérpusztulással is járt. A nehézségek ellenére a háromszor fagyott,
jégvert burgonyából is sikerült egy jó
közepes termést elérni, közel 500 zsák
került a városi konyhára.
A vöröshagyma jobban megsínylette, ott a betegségek miatt a szépen
fejlődő állomány 80 százaléka nem
érte meg a beszállítást, a gyökérzöldségekből pedig fél terméssel számolhattunk, 1-1,5 tonnák kerültek a konyhára. A káposztafélék viszonylag jól
viselték a megpróbáltatásokat, velük
80 százalék feletti eredménnyel zártunk.

Ha nehézségek jönnek, nem keseregni kell, hanem tanulni és alkalmazkodni. Tudnunk kell tovább és előre lépni
akkor is, ha látjuk munkánk eredményét veszendőbe menni úgy, hogy ott
és akkor már nem tudjuk ezt megakadályozni.
A fóliasátorban termesztett zöldségeink sikere és termesztési biztonsága vezetett ahhoz a döntéshez,
hogy ősszel, saját munkával megépüljön a harmadik fóliasátor is.
A szabadföldi termesztésben pedig
igyekszünk megvalósítani az ágyásos
termesztést, mellyel kiemelt, jó gyökérszellőzést biztosító és gyorsabban
melegedő talajban fejlődhetnek a
zöldségek. Az ágyások közötti árkok
pedig segítenek elvezetni a felesleges
csapadékot.
Folyamatosan alkalmazunk új technológiákat és új zöldségfajtákat is, hogy
egyre jobb minőségű zöldségek kerüljenek az asztalra Tégláson.

Szegedi Attila
szakmai irányító
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Téglási KRÓNIKA		
TÉL ÉS TAVASZ KÖZÖTT
A karácsonyra való felkészülési idő ismert mindannyiunk
számára. Ha más talán nem is, az adventi koszorú megjelenése - a virágboltokban, munkahelyünkön, iskolánkban,
s talán otthonunkban is - emlékeztet, s innen maga a szó is
ismerős (advent – eljövetel). A húsvét ünnepére való készülési időt hivatalosan böjtnek nevezzük a keresztyén egyházakban, de szoktuk használni a húsvét adventje kifejezést is
De mit tudunk a húsvétra való felkészülési időről. Mire gondolnunk, ha ezt a szót halljuk: böjt!?

terneten. Böjtölök a fülemmel: kevesebb zenét hallgatok,
hogy csend vegyen körül, hogy a belső hangokra figyeljek.
Böjtölök a számmal: kevesebbet eszem és iszom. Böjtölök
a kezemmel: hogy legyen időm kezeimet összekulcsolni.
Böjtölök a lábammal: hogy állandó rohanásaink közepette
több időt tudjak szentelni a testvéri látogatásnak és szeretetnek. Böjtölök a testemmel: kevesebb hangsúlyt fektetek
a külső dolgokra, az új divatra, hogy felfedezzem a természetesség és egyszerűség értékét és szépségét.

A böjtölés majdnem minden vallás gyakorlatában megtalálható. Általános értelmezése szerint a test, a testi vágyak
megfékezése, és a lélek felszabadítása az istenség számára. A böjtről való vélemények alapvetően két véglet között
mozognak. Vannak, akik csupán a böjtölés lelki értelmezésével, spirituális aspektusával hajlandók foglalkozni. A másik
véglet pedig nem is akar hallani a böjtölés lelki oldaláról,
csak testi böjtöt ismer. Gyökössy Endre, a sokak által ismert
református lelkész-pszichológus írt le – néhány évtizeddel
ezelőtt - egy történetet, amikor egy asztaltársaságában
kijelentik: „…ma már csak háromféle ember böjtöl – a sportoló, de azt úgy hívják, edzésterv; a hízásra hajlamos ember, de azt úgy hívják, fogyókúra; valamint a gyomorbajos,
azt pedig úgy hívják, diéta.”

Böjti napjaink útvonalat jelentsenek, amelyen a nagypénteki kereszt alá felkészült lélekkel jutunk. hogy aztán a miénk
lehessen Húsvét győzelme is. Segítsen ezen az úton bennünket Pilinszky János írása és Balassi Bálint nagyon régen
(16.sz.) írt, de ma is aktuális könyörgése:
„Hogy tél volt: az első tavaszias napsütésben derül csak ki
igazán. A szokatlanul éles ragyogásban mintha tussal húzták volna ki a téli utcák rajzát, mindent szürkének, fáradtnak és gyűröttnek látunk. Vállunkon mázsás a télikabát; a
kirakatok üvegét mintha sűrű por lepné; az utcák sárosak;
arcunk színe valószínűtlenül sápadt és fehér. Vitaminhiány,
mondjuk, klorofillhiány. S mindezt a tavasz előhírének ragyogásában tapasztaljuk meg először.
A természet újjáéledése a tél legszembetűnőbb külszíne, a
természet halandóságának legszembetűnőbb burkán át
közeledik felénk. Az égbolt vadonatúj kékjét kopár ágak
rácsai fogadják.

Természetesen az igazság megint csak a két véglet között
van. A mi problémánk inkább az: létezik-e egyáltalán református böjt? Érthető a reformátusok bizonytalansága,
hiszen a reformátorok is szemérmességgel szóltak a böjtről.
A Heidelbergi Káté például egy szót sem ejt róla, mint szükségről. A második Helvét Hitvallás azt írja a huszonnegyedik fejezetben, hogy a böjt hasznos lehet a kegyességünk
gyakorlásában, de nem támogatja a liturgikusan előírt böjtölést. „Magános böjtöt bárki is tarthat közülünk, a szerint,
amint érzi, hogy a lélek süllyedez a jóban… Minden böjtölésnek szabad, kész és valósággal alázatos lélekből kell
származni… A negyven napi böjtre nézve vannak ugyan
bizonyságok a régi korban, de… nem kell és nem is lehet
ezt a hívőkre ráerőszakolni.”
Ezek után nem csoda, hogy sokak számára nem létezhet
olyan, hogy református böjt. Erre pedig azt mondjuk, hogy
a maga nemében igaz, hogy úgynevezett református böjt
nincs, de van biblikus, evangéliumi böjt, ez pedig nem lehet idegen tőlünk.
Milyen is az evangéliumi böjt? A böjt az önmegtartóztatás,
a bűnbánat ideje, azaz a Krisztushoz tartozásunk megerősítésének és visszaállításának az alkalma. Gyökössy úgy
gondolja, a böjt a ráeszmélés ideje arra, hogy életünkből
hiányzik Isten, és ezt orvosolni kell. A böjt korrekció, az önmagunktól elfordulás és az Istenhez odafordulás, a szent
visszatérés ideje, amint azt a tékozló fiú is tette. A böjt a
megüresedésünk időszakává is lehet, azért, hogy azután
Isten szeretete egészen betöltsön bennünket. Egy katolikus
teológus írta: „Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem
Istennel.” (Anselm Grün)
A böjt az imádságos csend ideje. Megint Gyökössyt idézem: „A böjt azt jelenti, hogy az ember el mer fordulni magától azért, hogy sokkal intenzívebben odafordulhasson
az élő Isten vezetése felé, hogy az imádsága ne monológ,
hanem dialóg legyen.”
A böjt aktualitásáról az információtechnika mai világában
beszélhetünk úgy is, hogy böjtölök a szememmel: kevesebb televíziót, videót nézek, kevesebbet szörfölök az in-
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S ugyanezt a képet mutatja a liturgikus év megfelelő időszaka, ha hasonlíthatatlanul mélyebb tartalmak színe alatt
is. A nagyböjt komor gyászát a keresztény reménység
emelkedő hullámai feszítik.
Valamikor a tanítványokat is a feltámadás öröme a halál
legszembetűnőbb jegyei közt érte. A sírbatétel, a keresztlevétel kopár tényei után. A halál mozdulatlansága után, mi
őket is megbénította, halott Mesterükhöz hasonlítva őket.
Nem lázadoztak, még csak nem is panaszkodtak. Egyszerűen tovább szerettek. Tovább szerették a halottat, kit életében talán nem mindig tudtak követni.
S itt – a szeretet e „sötétjében” – veszik hírül, hogy akit szeretnek: föltámadott. Szakasztott úgy, ahogy azóta is egyedül itt, a szeretet csendjében, „sötétjében” tapasztalhatja
meg ki-ki közülünk a föltámadás fokozhatatlan intimitását,
mivel ez a feltámadás véghetetlenül csendes, s akár a tanítványokra az első húsvét hajnalán, azóta is szinte észrevétlenül köszönt ránk.
Csendesen, mivel isteni, és észrevétlenül, mivel mindennél
hatalmasabb.”
Kegyelmes Isten, kinek kezében
életemet adtam,
Viseld gondomat, vezéreld utamat,
mert csak rád maradtam.
Gyermekségemtől fogván egyedül
csak tetőled vártam,
Mint atyja után fiú kiáltván,
könyörögvén jártam.
Most is csak benned reménységemet,
Uram, helyeztettem,
Magam rád hagytam, s rád támaszkodtam,
tealád vetettem….
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Add meg énnékem én reménységem
szerint való jódot,
Áldd meg fejemet, ki bízik benned,
viseljed gondomat!
A szép harmatot miként hullatod
tavasszal virágra,
Sok jódot, Uram, úgy hullasd reám,
te régi szolgádra,

Mindenek előtt s mindenek fölött
szent nevedet áldván….
Legyen áldott a Húsvét adventje, a böjti időszak a tél és
tavasz közötti idő mindnyájunk számára!
Testvéri szeretettel:
Molnár Csilla
református lelkész

Hogy mind holtomig szívem légyen víg,
téged magasztalván,

In memoriam Kovácsné Lőrincz Judit
Elhunyt Kovácsné Lőrincz Judit a téglási iskola tanára, az
alapfokú művészeti iskola intézményegység-vezetője.
Döbbenten fogadtuk a gyászhírt, bár Judit hosszú ideje
küzdött súlyos betegségével. Szörnyű érzés halálának
tényét leírni vagy kimondani. Judit
szinte egész életében iskolánkban
dolgozott. Földrajz és rajz tantárgyakat tanított. Az érdeklődő és
tehetséges tanítványaival rajzszakkör
keretében ismertette meg a különféle technikákat. A művészetoktatás
beindítása után a grafika csoportok
vezetője lett. Kiváló szaktanár volt.
A gyerekek által elkészített egyedi
rajzok sikerei őrzik emlékét. Keze alól
több szakirányban továbbtanuló
diák került ki, akik rendkívül hálásak
a támogatásért a szakmai és lelki
segítségért. Munkáját felidézve megjelenik előttünk a rajz szaktanterem
különleges világa, az ott dolgozó
gyerekek elmélyült munkája, Judit
ösztönző, bátorító instrukciói.
Elkötelezett híve volt a tehetséggondozásnak. Irányításával dolgozták ki
a pedagógusok az iskola tehetségprogramját, melyet kiválóra akkreditált a tehetségsegítő tanács. A grafika tehetséggondozó
műhelyben való tanítás számára igazi pedagógiai munka volt. Tehetséges, motivált, alkotni akaró és tudó gyerekek között szeretett dolgozni.
Intézményegység vezetőként 9 éven át irányította az
alapfokú művészeti iskola szakmai munkáját, szervezte
programjaikat.

A művésztanárokkal való jó együttműködése eredményeként színvonalas kiállítások és nagyszerű hangversenyek kerültek megrendezésre az elmúlt években.
Vezetői munkánk végzése során sok időt töltöttünk
együtt. Alapos, precíz, a törvények változását mindig követő vezető volt, segített az
iskola tanügyigazgatási feladatainak
ellátásában,
a
dokumentumok
megalkotásában. Hiányzik szakértelme, bölcsessége, eredeti gondolatai, embersége, sokszínű egyénisége.
Kitüntetések sora igazolja kiemelkedő,
példaértékű munkáját.
A kíméletlen valóság az, hogy Judittal
már nem találkozhatunk, nem válthatunk szót vele. Kísérje el égi útjára
a kollégák, az egykori tanítványok, a
hálás szülők szeretete és elismerő szavai. Művésztanár kollégájának Papp
Károlynak mondataival búcsúzunk
tőle: Virágok, levelek, kavicsok… vonalak. Rajzok az égi lapokra. Békés
utat kívánunk Judit!

Emléked szívünkben örökké él!

Szilágyiné Bodnár Erzsébet
intézményvezető

„Ó mondd, te kit választanál?”
„Ó mondd, te kit választanál?”
Hangzik el többször is ez a kérdés, István a király című rockoperában. Akkor Koppány és István között volt a választás lehetősége, melyből az utóbbi került ki győztesen, s ő
lett az, aki a magyarságot a krisztusi élet útjára állította. Ki
tudja, hogy miként alakult volna a magyarság sorsa, hogy
ha, akkor Koppány került volna a vezetői hatalomba?
Az ember folyton folyvást választásokra kényszerül.
Mindennap számtalan sok döntést kell hoznunk, az élet
legegyszerűbb dolgaitól kezdve a legsúlyosabb egzisztenciális kérdésekig. Például az én gyermekkoromban nem
az volt a kérdés, hogy a boltban melyik fajta kenyeret vegyem le a polcról, hanem az, hogy vártuk a kenyérszállító

autót, és amikor megjött, csatárláncba állva egymásnak
adtuk kézről-kézre a kenyeret, és amikor elkezdődött a kiszolgálás, akkor vajon jut-e belőle nekem is vagy a szomszédtól kell kérni. Vagy az én gyermekkoromban évekig
kellett várni, hogy egy vonalas telefont bekössenek, vagy
az új autó megérkezzen, ma pedig pillanatok alatt (ha
van pénzünk rá nem egy, de több) telefon és autó tulajdonosaivá válhatunk.
Mindez onnan jutott eszembe, hogy miként „nyögte
Mátyás bús hadát, Bécsnek büszke vára”, egy éve már
nemcsak Bécs, de az egész világ nyögi a koronavírus
okozta betegségek, halálozások és egyéb társadalmi nehézségek súlyos terhét. A járvány kitörésekor csak úgy hullottak az emberek, mint ősszel a legyek, és az imádságon
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meg ilyen-olyan orvosi próbálkozásokon kívül nem igen
volt más egyéb eszköz az emberiség kezében.
Most, hogy eltelt egy év, és a tudósok a világ különböző
pontján eljutottak addig a pontig, hogy megelőzés céljából elkészültek a védőoltások, most viszont már az a kérdés, hogy aki szeretné megkapni, melyik vakcinát válas�sza? Tehát ismét döntés elé van állítva az ember?
A választott nép, amikor kimenekült Egyiptomból, egy idő
után fellázadt, hogy nincs étel, nincs hús, nincs víz. Mózes
kérésére az Úr megadta mindezt a népnek. De mindig
voltak, akiknek soha nem volt jó az, ami volt, mindig jobb,
több kellett. Vagy pedig hamis nosztalgikus érzésekkel
visszasírták az egyiptomi húsosfazekakat, igaz megfeledkezve arról, hogy akkor a rabság állapotában voltak.
Amikor Mózes a Sínai-hegyen írta a Tíz parancsolatot a
kőtáblákra, akkor is a bálványimádás bűnébe estek, mert
azokra hallgattak, akik türelmetlenek, hangadók voltak.
Ilyen emberek mindig voltak, vannak és lesznek a társadalomban. Ma is vannak. Csak az a baj, hogy nem mindig annak van igaza, aki hangosabb, akit látunk-hallunk
a médiában, hanem annak, aki annak a témának a
szakértője. Ha földet akarok megművelni, akkor nem az

énektanár véleményére vagyok kíváncsi hanem az agrármérnökére. Ha állatokat akarok tartani, akkor nem a bolti eladót, hanem az állatorvost kérdezem meg. Ha peres
ügyem van, nem az utcaseprővel, hanem egy ügyvéddel beszélem meg a gondomat. Korona-vírus dolgában,
vakcina kérdésben nem a politikus, az újságíró, hanem
az orvosok, és kutatók véleménye az, amelyre érdemes
figyelnem.
Amikor tehát feltesszük a kérdést: „Ó mondd, te kit/mit
választanál”, akkor érdemes arra hallgatni, aki annak a
témának a szakembere. Imádkozzunk a járvány mielőbbi
megszűnéséért! Kérjük a Szentlélek bölcsességet megadó ajándékát, hogy segítse lelkiismeretünket a helyes
döntés meghozatalában. Az Isten „Ne ölj!” parancsát így
tudjuk napjaink választási lehetőségeit figyelembe véve
teljesíteni.

Juhász Imre
plébános

ÚJ ÉV AZ ÓVODÁBAN
„Kibújás vagy bebújás”

Az új év első napjai jelentős felelőséggel kezdődtek meg óvodánkban.
2021. január 1. és január 15. között volt
lehetőségük a szülőknek beadni a
kérelmet tanköteles korú gyermekük
további egy évig óvodai nevelésben
való maradására. A tanköteles kort,
vagyis a hatodik életévét legkésőbb
2021. augusztus 31-ig elérő gyermek
további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2021. január
1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő
bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola
megkezdése még nem indokolt. Az
eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely
indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. Így intézményünkben a 259
fő gyermekből 104 fő tanköteles korú,
azaz 2013. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között születtek. A hatodik
életévüket augusztus 31-ig betöltő
gyerekek szülei közül 16 szülő kérte
az Oktatási Hivataltól az iskolakezdés
halasztását. Pontos számot a helyben
hagyó illetve elutasító határozatokról várhatóan február végén tudunk
majd.
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Gyertyaszentelő Boldogasszony Napja, február 2., ez jeles nap a népi időjóslások között. A néphagyomány
szerint, ha ezen a napon a medve
kijön a barlangjából és meglátja az
árnyékát, akkor visszabújik és alszik
tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint marad,
mert rövidesen jön a tavasz.
Óvodánkban is megemlékeztek erről
a jeles napról a csoportok. A néphagyomány gyermekközeli feldolgozása sokoldalú tapasztalással valósult
meg. Barlangok épültek a mackóknak a csoportszobákban, mackó bábok és medve sütemények készültek.

A tevékenységek közben mód nyílt
életmódjukról mesélni, a gyerekek
utánozták lomha mozgását, ébresztgették verssel, énekkel pedig táncolásra biztatták.
Zöld óvodaként különös hangsúlyt
fektetünk a környezeti nevelésre. Ehhez kapcsolódóan mindennapjaink
fontos része az állatok szeretetére, védelmére nevelés. Ennek keretén belül
a gyermekcsoportok november eleje

óta figyelemmel kísérik az óvoda udvarán telelő madarakat, és gondoskodnak az etetésükről és itatásukról.
Különösen várt esemény a gyermekek életében a farsangi időszak. A
farsanghoz sokféle hiedelem, népszokás, hagyomány fűződik. Ezek
közé tartoznak az időjárásjóslások, a
termésvarázslás, az álarcos alakoskodás, a táncmulatságok. Ez az időszak
a télkergetés, a tavaszvárás vidám
ünnepe. Ez a készülődés egy könnyedebb, felszabadultabb érzést biztosít,
mely különösen vonzó tevékenységekre ad lehetőséget az óvodában.
A csoportszobák és öltözők vidám
farsangi hangulatba öltöznek a folyosókat pedig a gyerekek által készített színes farsangi szemüvegek és
álarcok fogják díszíteni. Az aulában
pedig különböző technikákkal készült
álarcok kerülnek kiállításra. A farsangi
időszak megnyitásaként farsangnyitó mesenapot tartottak a csoportok,
melynek keretén belül a gyerekek az
óvodapedagógusok mesedramatizálását nézhették meg felvételről.
Veresné Hevesi Zsuzsánna
óvodavezető

Téglási KRÓNIKA		
„MADE IN TÉGLÁS”
Az elmúlt hónapokban programjaink
újra online térbe helyezőtek át, ám
e keretek között is képes összekapcsolni bennünket a kultúra, csupán
egy kis nyitottságra, kreativitásra van
szükség. A januári programok kétségtelenül legnépszerűbb része volt
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó online kvíz-játék. E feladvány
igen sikeresnek bizonyult a lelkes játékosok körében, közel 230-an válaszoltak kérdéseinkre. Téglásról elszármazott neves és közismert művészek,
sportolók életpályájához kapcsolódó
fejtörőkre most itt a Téglási Krónika
hasábjain is megmutatjuk a válaszokat:

Nemzeti Színház adott otthont, s itt vehették át díjaikat a kategóriák legjobbjai. A győztesek csavart elemeket tartalmazó, aranyozott részekkel
díszített porcelánserleget kaptak.
Melyik évben nyerte el Papp Melinda
a Hang Gábor díjat?
Hang Gábor a Bóbita Bábszínház
tehetséges művésze, színésze és tervezője volt, aki tragikusan fiatalon
hunyt el. Az emlékére alapított díjat
2006 óta adják át, minden év februárjában, a művész születésnapjához
legközelebbi szombaton, a társulat
titkos szavazatai alapján egy „bóbitásnak”.

Melyik évben rúgta Sigér Dávid az Év
Gólját?
2018-ban 61. alkalommal rendezett
Az Év Sportolója Gála keretében szavazták meg az év legszebb gólját. Az
elismerésre az M4 Sport honlapján a
szurkolók voksolhattak. 2018-ban a Ferencvárosi TC labdarúgója, Sigér Dávid, téglási származású középpályás,
az MTK-nak lőtt gólját választották
meg a legszebbnek. Dávid a gálán
az Újpest két örökös bajnokától, Fazekas Lászlótól és Dunai Antaltól fogadta az elismerést. A díjátadó ceremóniának 2019. február 14-én a budapesti

hódította a Bóbita Bábszínház közönségének és a társulat tagjainak a
szívét. 2015-ben kapta meg az elismerést, és azóta is a Bóbita igazgatóhelyettese, ahol rendez, játszik és előadásokat is szervez.
Milyen vitamin reklámban szerepel
Major Melinda?
Major Melinda téglási származású színésznőt az évek során számos
szinkronszerepben hallhattuk, több
alkalommal
kölcsönözte
hangját
például Kate Winslet-nek és Rachel
McAdams-nek is, akiket már el sem
tudnánk képzelni, az ő hangja nélkül.

Ám a szép színésznő több mint csupán egy hang, számos színpadi szerep fűződik a nevéhez, amelyben
zseniálisan lenyűgöző színészi tehetségről tett tanúbizonyságot. Találkozhatunk vele ezen kívül tévéfilmekben,
sorozatokban, közéleti műsorokban,
valamint 2016-ban egy D- vitamin reklámfilmből is visszamosolygott ránk.
Papp Melinda téglási származású
bábszínész, aki 2011-ben költözött
Pécsre, kedves, vidám lényével meg-

Pánya Kitti
művelődésszervező

Vers a lelke mindennek!
Ezúton szeretném szíves figyelmükbe ajánlani a Gold Pen Antológia
2020-ban megjelent negyedik kötetét, melyben kortás költők verseinek,
rövid prózáinak gyűjteményét veheti
kezébe az olvasó, néhány festmén�nyel és fotóval ízlésesen illusztrálva.
Az Antológiát nagyon változatos
hangvételű versek teszik igazán élvezetessé, mivel a közel száz alkotó
az ország különböző tájairól publikál
ebben a kötetben, így sokszínű a válogatás nyelvezetében és tartalmában is.
A könyv szerkesztői és írói között üdvözölhetjük G Orosz Piroskát, akinek
a könyv előszavát is köszönhetjük.
Antológiát szerkeszteni annyit tesz,
mint virágcsokrot kötni. Majdnem szó
szerint is, mert az „antosz” azt jelenti
„virág”, a „logia” pedig „gyűjteni.”

G Orosz Piroska Tégláson él családjával, háromkötetes költő, festő
és népdalénekes. Nyolc éve vezeti a Gold Pen Irodalmi Csoportot.

Publikál antológiákban (Gold Pen,
Cserhát) illetve internetes oldalakon
(Montázsmagazin a Művészekért,
poet oldalak, saját weblap). Költőként és népdalénekesként tagja a
Cserhát Művészkörnek, költészetéért
számtalan kitüntetésben részesült.
A kötetben találkozhatunk a téglási
születésű Szmolka Máriával is kinek
régi vágya volt, hogy nyomtatásban
jelenjenek meg alkotásai.
Az Antológiát ajánlom minden irodalomkedvelőnek, különösen azoknak, akik foglalkoznak az írás gondolatával, de még nem éreztek hozzá
elég bátorságot.
Mert a versek nem mennek ki a
divatból!
Pappné Erdős Judit
könyvtáros
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FARSANG A BÖLCSŐDÉBEN
A farsang vízkereszttől nagyböjt kezdetéig tartó időszak, amelyet hagyományosan vidám mulatsággal ünnepelnek.
A téglási bölcsőde dolgozói és a gyermekek minden évben nagy örömmel
készülünk erre az időszakra. Folyamatosan díszítjük a csoportszobákat, a
bölcsőde átadó helyiségeit. A legfontosabb az, hogy a gyermekek érezzék
jól magukat.
Álarcokat készítünk a gyermekekkel,
ezáltal is ügyesedik a kezük, fejlődik a
finommotorikájuk.
Jó kedvvel öltjük magunkra a színes
jelmezeket, igazi mesevilággá varázsoljuk a bölcsőde csoportszobáit.
A zenés, táncos délelőtt óriási élmény
a gyermekeknek, és nekünk felnőtteknek is egyaránt. Öröm nézni a gyermekek arcát, akik büszkén, boldogan
viselik a saját maguk által választott

jelmezeket. A farsangi forgatagban, a
mulatozás közben megéhezett, megszomjazott gyermekeket terített asztal
várja, sok finomsággal.

Csobán Csilla
szakmai vezető

DFDC TÁNCCSOPORT
Az elmúlt év nehézségei a tánccsoportunk életét is megnehezítette. A januári lendület nagy reményeket tartogatott számunkra. Létszámunk folyamatos növekedése több
csoport létrehozását igényelte, ami a kis „utánpótlások”
korcsoportba rendezését vonta maga után így létre jött a
lehetőség a gyermekek koncentrált fejlesztésére.

kellett szembenéznünk, amire senki nem számított.
Magyarországot is elérte a világjárvány ami mindent
felülírt. Az első korlátozások utáni kisebb lélegzetvételkor azt hittük, folytatni tudjuk az eltervezett munkát,
de a második hullám újra az utunkba állt.
A pandémia időszaka alatt próbáltunk csatlakozni
több szakszövetséghez, hogy mindennapi edzéseinket
folytatni tudjuk, mivel több szövetség felfüggesztette
tevékenységét, így erőfeszítéseink a mai napig sikertelennek bizonyultak.
Mindezek ellenére a kitűzött célok érdekében gőzerővel folynak a munkálatok, hogy a „kapunyitáskor” minden szükséges feltétel rendelkezésre álljon az újrakezdéshez. Előkészítettük a technikai fejlődéshez szükséges
eszközöket kidolgoztuk programjainkat annak érdekében, hogy ha „zöld” jelzést kapunk az előzőeknél még
színesebb műsorokkal örvendeztessük meg környezetünk
tagjait. Még szélesebb körben tudjunk városunk lakosainak táncos vidám időtöltését biztosítani.
Mi is mint mindenki más izgatottan várjuk, hogy a kialakult
helyzet megváltozzon és újra nyitott „kapukkal” várhassuk
a táncolni vágyókat.

Már az Év elején több felkérést kaptak csapatunk
oktatói, amik között az iskola bálban fellépő szülők
koreográfiájának megalkotása is szerepelt. Nagy lehetőség volt ez számunkra, mivel ennek köszönhetően átélhették, kipróbálhatták az általunk képviselt stílust. Ennek a
felkérésnek köszönhetően a próbák során olyan kapcsolat
alakult ki a résztvevő szülőkkel, amit úgy éreztünk folytatni
kell. A folytatás eredményeképpen megszületett 5. korosztályunk.
Márciusban az évente megrendezésre kerülő jótékonysági bálunk szervezése közben egy olyan élethelyzettel
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Nádasdi Éva
egyesületi elnök
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Védőnők hírei
A Védőnői Szolgálat munkatársai értesítik a lakosságot, hogy a III. körzet védőnői feladatait február 22-től ismét Horváthné Schleisz Anikó védőnő látja el.
A tanácsadás továbbra is időpontok alapján történik a megfelelő járványügyi
szabályok betartása mellett.
Időpont egyeztetés a 06-52/583-082, illetve a 06-20/293-24-42-es telefonszámon
lehetséges.
Védőnők

HOSSZÚ HÉTVÉGÉK 2021-BEN
Összesen idén hat háromnapos,
négynapos hosszú hétvégénk lesz.

és

egyetlen

Május 1-je, október 23-a, december 25-e és 26-a
pedig hétvégére esik majd.
2021-ben a munkanapok átrendezése egyedül a Szentestével kapcsolatban lesz indokolt,
december 24-ét két héttel korábban, december 11-én
(szombaton) kell majd ledolgozni.
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Alföldről a hegyekbe – átlag családból túrázó família lettek
A Tuka családdal készült interjú a múlt
héten, hiszen már régóta szeretnék
másokkal is megosztani a természetjárás és a mozgás örömét. Jelenleg,
2021. május 31-ig a kihívást leginkább
a Hajdú Rendészeti Sportegyesület
futó és természetjáró versenyén, a PrevenTúrán való részvétel jelenti számukra.
Anya és két felnőtt gyermeke immár
7 éve töretlen odaadással járja a
természetet és falja a kilométereket
versenyeken és azokon kívül is.
Mikor és hogyan kezdődött ez a
„szenvedély”?
Bea: 2014 nyarán az Országos Kéktúrával indult minden. A bátyám talált rá az
interneten böngészés közben, és úgy gondolta, jó
lenne belevágni ebbe, bejárni az országot túrázva.
Engem akkoriban nem
igazán vonzott ez. Jártunk
kirándulni, utaztunk a szüleinkkel belföldön, amikor
volt rá idő és ez nekem
elég volt. Azt hiszem 2 hónapon át bombázott a
tesóm mindenféle képekkel hegyekről, várakról,
kilátókról és végül a teljesítőknek járó jelvény díjazás
képével sikerült meggyőzni. Furcsa erre gondolnom,
hiszen ahogy múlt az idő az
út fontosabbá vált, mint a
cél.
Így lettünk kirándulókból túrázók, majd
teljesítménytúrázók.
Éva: Engem elég könnyű volt meg�győzni a képekkel. Viszont a kezdet
tényleg nehéz volt. Az útvonal keleti
végpontjáról indultunk, kevés holmival
és abszolút tapasztalatlanul. Semmilyen túrázáshoz használható felszerelésünk nem volt, csak némi élelem, víz,
személyes iratok, az igazolófüzetek és
a pecsételő párna a festékkel. Aznap
Bózsváig jutottunk. Nem volt sétagalopp, de 2 hét múlva újra úton voltunk,
hogy folytassuk. 47 éves voltam akkor,
a korombelieknek eszébe nem jutott
volna ilyesmibe belevágni.
Tamás: Hát igen, mondhatjuk, hogy
én voltam az értelmi szerzője az egésznek. Szerettem volna kicsit felfedezni
az országot a családdal és úgy gondoltam ez pont a legjobb mód lenne
erre. Bár 4 évig tartott, de mégis sok
szép élménnyel, tapasztalattal gazdagodtunk és úgy érzem ez a túrázás
lényege. Közben persze felfedeztem
a teljesítménytúrákat is és úgy döntöttünk elmegyünk egyre. Aztán elmentünk még egyre, a végén pedig már
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azon kaptuk magunkat, hogy rendszeres indulók vagyunk ezeken a rendezvényeken. Azóta is ezt tesszük, amikor
tehetjük.
Az időjárás hogyan befolyásolja a
túrázást?
Eleinte nagyon nem szerettünk sárban,
hóban menni. A hideg idő beköszöntével egyre kevesebbet mentünk, a
téli időszakban mondhatni holtszezon
volt. Ma már mindezek nem jelentenek akadályt, hiszen van megfelelő
felszerelésünk és az évek múlásával
alkalmazkodtunk a környezeti hatásokhoz.

az a tudat is, hogy 54 évesen képes
vagyok olyan távokat gyalog teljesíteni, amiről sokan úgy gondolják, hogy
képtelenség az én koromban.
Tamás: Amikor túrázni kezdtünk, még
nem volt túl jó a kondíciónk. Hollóházától Bózsváig gyalogoltunk aznap a
Kéken (kb. 22 km) és sokszor meg kellett állnunk. Nem voltunk hozzászokva
a nyári melegben gyalogláshoz, az
emelkedőkhöz. A Nagy-Milic kezdőként nagy kihívás volt, meg is szenvedtünk vele egy kicsit. Azóta sokat javult
az állóképességünk és ezek apró kellemetlenségekké váltak. A lehető legritkábban adunk fel bármit. Szeretjük
végigcsinálni a dolgokat.
Van kedvenc kilátóhelyük? Vagy hegység,
esetleg csúcs, amit legjobban szeretnek?

Mi az alapmotiváció? Miért nem adtátok föl, a kezdeti nehézségek után?
Bea: Nekem a fő motivációm, hogy
alapvetően szeretném önmagamat
meghaladni. Szeretek a saját komfortzónámon kívül kerülni és megnézni,
hogy ott hogyan boldogulok. Néha
napokig vagy akár hetekig képes
vagyok gyalogolni egy túramozgalmat teljesítve, éjszaka pedig nomád
módon kint alszom az erdőben. Úgy
gondolom, hogy az ilyen helyzetek nagyon sokat segíthetnek nekünk, embereknek, hogy elgondolkodjunk az
életünkről, önmagunkról.
Éva: A kezdet kezdetén a gyerekeim jelentették a motivációt, miattuk
kezdtem el túrázni illetve azért, hogy új
helyeket ismerjek meg. A természet, a
látvány, a jó levegő, a mozgás motivál
már hét éve, - amikor felmegyek egy
hegygerincre olyan kilátás tárul elém,
amit nem lehet szavakkal leírni. Ez csak
annak adatik meg, aki rászánja az
idejét, erejét és legyőzi az emelkedőket. Ez az érzés pedig mindent megér.
Emellett számomra nagyon felemelő

Bea:
A
Mátrába
már
szinte
hazajárunk, úgyhogy nekem
nagy
kedvencem.
A Mecsek és Pécs a szívem csücske, így minden évben igyekszem
ott tölteni néhány napot. Kedvenc csúcsom
Ágasvár, bár egy időben a mumusom volt.
A kilátók közül a Scherg
Lőrinc-kilátót
mondanám. Két alkalommal is
alvóhelyemül szolgált és
megvédett egy csúnya
elázástól is.
Éva: Nehéz egyetlen konkrét helyet
megnevezni, de a Balaton-felvidék
igazán gyönyörű. A szentbékkállai
kőtenger nagyon különleges. A Prédikálószékről pedig csodás kilátás nyílik
a Dunakanyarra.
Tamás: Nekem a Julianus-kilátó a személyes kedvencem. Szeretem elnézni
a Dunát a maga pompájában.
A Csobáncról látható panoráma is lenyűgöző, bár rossz időben elég szeles
a hegy.
Melyik eredményetekre vagytok a
legbüszkébbek?
Bea: Nehéz kérdés, mivel minden
eredményemre más miatt vagyok
büszke. 2018-ban befejeztem az Országos Kéktúrát és ezzel együtt Országos
Kékkör teljesítő is lettem, mivel a másik
két kéktúrás útvonalat is teljesítettem
az évek folyamán. Büszke vagyok a
2019-es Vadrózsa 160 teljesítésemre,
hiszen akkoriban még nem igazán hittem, hogy képes lehetek 100 km feletti
teljesítménytúrát is teljesíteni. Azóta
nyilvánvalóvá vált, hogy meg tudom
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csinálni, sőt, akár még nagyobb távokat is.
Tavaly ezt bizonyította az is, hogy a
Dél-Zala Dombjai Ultra Trail 300-at is
sikeresen legyalogoltuk a párommal.
Szóval minden teljesítésem egyedi, de
azt hiszem elmondható, hogy jelenleg
ezekre vagyok a legbüszkébb.

Éva: A 2018-as Országos Kéktúra
teljesítésemre. Szerettem volna még
50 éves koromban befejezni, de végül
51 évesen sikerült az útvonal
végére érnem. Hihetetlen érzés volt ott állni Írottkőnél a
kilátó előtt és csak azt sajnáltam, hogy a férjem ezt már
nem érhette meg.
Tamás: Most leginkább a
tavalyi Kazinczy 200 teljesítésemre. Nem hittem volna,
hogy első próbálkozásra sikerül teljesítenem, de kitartottam és összejött. Az Országos
Kéktúra teljesítés is örömmel
tölt el, de erre vagyok igazán büszke, illetve hogy több
100 km feletti túrán is sikeresen célba érkeztem.
Meséljetek kicsit a jelenlegi
kihívásotokról. Hogyan lehet a PrevenTúrában való részvételt
mérni? Egyéni vagy csapatverseny inkább? Honnan jött az ötlet, hogy részt
vegyetek benne?
Jelenleg nem igazán vannak teljesítménytúrák, úgyhogy próbáltunk más
kihívást keresni. így találtunk rá erre.
A versenyben, csapatban és egyénileg is értékelik a résztvevők teljesítményét illetve külön kategóriákban
a rendészeti szakemberekét. A mérés a GeoGo alkalmazással történik.
A kupaversenyben meghirdetett túrákat ezen keresztül lehet felvenni és
teljesítésükkel egyénileg illetve csapatban is pontokat gyűjteni. Most ezt
tesszük, elég eredményesen.
A mindennapi dolgos hétköznapokat
és szabadidős tevékenységeket össze
kell hangolni. Van példaképetek?
Bea: Az egyik legnagyobb példaképem egy svéd terepfutó nő, Emelie
Forsberg. Ő a híres ultrafutó, túrasíző
Kilian Jornet Burgada párja. Lenyűgöz

az a szenvedély, ami a futáshoz, a hegyekhez fűzi és csodálatosnak tartom,
ahogy igyekszik a természettel összhangban élni és nevelni a kislányukat.
Mentalitását tekintve Lubics Szilvia ultrafutó a legjobb példa számomra.
Ékes bizonyíték arra, hogyan lehet a
munkát és a versenyszerű sportolást
összehangolni. Takács Krisztián „Csipi”
ultrafutó elszántságát, pedig „tanítani kellene”. Nyersen őszinte, rendkívül
emberi és a maga módján őrült is.
Az az ember, akit vagy utálnak, vagy
kedvelnek. Én az utóbbiak táborába
tartozom. Szeretem egyébként azokat, akik úgy gondolkodnak, hogy
semmi sem lehetetlen. Szerencsére
több túratársam is ilyen ember.
Éva: Nem igazán. Bár be kell vallanom, az egyik korombeli túratársunk, Salap Julianna teljesítménye
ösztönzően hat rám.
Remélem
nekem is sikerül majd teljesítenem
egyszer hasonló távot, mint neki.

Akit érdekel, az mindent megtudhat
idejében ezekről a sportolói oldalamról, a HikerLady-ről.
Ami az egyéb terveimet illeti, szeretnék
gyógytornász végzettséget szerezni és
az egészségügyben dolgozni. Úgy érzem, a korábbi egészségügyi ismereteim segíthetnek abban, hogy ezt a
célomat is elérjem.
Éva: Szeretném idén egy nagyobb
kihívás elé állítani magamat és teljesíteni az Alföld Kör 100-at, a GeoGo
útvonalai közül. Továbbá jó lenne a
Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúrából és az Alföldi Kéktúrából is több
szakaszt teljesítenünk a fiammal. Ezen
kívül remélem, hogy minél több teljesítménytúrán részt tudunk majd venni.
Tamás: Nekem is a Mesterhármas
(Mátra 115, Kazinczy 200, Vadrózsa
160) teljesítése az egyik célom. Továbbá szeretném teljesíteni a Dél-Zala
Dombjai Ultra Trail 300-at, utána pedig
visszatérni kicsit a Kékre. A Kinizsi 100ra is szeretnék végre eljutni, de más túrák illetve a vírushelyzet eddig
ezt nem tette lehetővé.
Közös célunk az, hogy népszerűsítsük a természetjárást,
teljesítménytúrázást, futást.
Szeretnénk minél több emberhez eljuttatni azt az üzenetet, hogy a szabadban történő sportolás mennyi előnnyel
jár. Amellett hogy segít kiszakadni a hétköznapi rutinból, egészségesebbé és
kiegyensúlyozottabbá is tesz.
Erre pedig ezekben az időkben különösen szükség van.

Emellett a gyermekeimet tudnám még
mondani. Néha még mindig meglep,
hogy mi mindenre képesek.
Tamás: Az egyik nagyon kedves túratársamat, Tarnai Mátét mondanám.
Kiváló túrázó, de az eredményei ellenére is végtelenül szerény és mindenkivel közvetlen. Olyan ember, aki élvezi
a túrázást és nem csak az eredményt
hajszolja.

Reméljük a vírushelyzet lezárulta után sokkal több
ember veszi saját kezébe
az élete irányítását és él aktívabb,
boldogabb életet.

Milyen terveitek vannak?
Bea: Idén mindenképp szeretném
teljesíteni a Mesterhármast (Mátra
115, Kazinczy 200, Vadrózsa 160 teljesítménytúrák), amennyiben a járványügyi helyzet megengedi. Emellett
szeretnék idén újra 100 km feletti túrákat teljesíteni. A Balathlon-nal (Ujj
Zoltán Emléktúra) egyelőre még csak
szemezek. Nem igazán kedvelem az
aszfaltot, így azt hiszem, ehhez a 208
km-hez kicsit még edződnöm kell.
Viszont két őrült tervem már van erre
az évre, de ezekről egyelőre nem beszélnék.
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HIRDETÉSEK
A HHMIT Szociális Gondozási Központ
ebéd kiszállításához társadalmi
gondozónőket keres.

Red-szer
Árnyékolástechnika
ÉRTESÍTJÜK
a lakásfelújítási programban résztvevő
lakosságot!!

Az étel házhoz szállítása kerékpárral történik,
amelyet biztosítunk.
Az elvégzett munkáért tiszteletdíjat fizetünk. Gyed,
Gyes, ápolási díj és nyugdíj mellett is végezhető
munka, amely napi 1-2 óra elfoglaltságot jelent.
Jelentkezni, személyesen az Idősek Klubja
Téglás, Liget u. 1. sz. alatt lehet.

Egyéni vállalkozásunk számlaképesen áll
Tisztelt Ügyfeleink szolgálatára!
Műanyag ajtó, ablak bontása és beépítése.
Redőnyök, alumínium és motoros kivitelben is
rendelhetők.
Rolók
Sáv rolók
Roletták
Napellenzők
A beépítés és szerelés megbízható, pontos
és precíz munkával történik.
A felmérést és az árajánlatot, előzetes telefonos
egyeztetés után személyesen végezzük, amiért
külön díjat nem számolunk fel.
INGYENES!!!!
Elérhetőségünk: 06 20 591 46 10
BÁNYÁSZ ZOLTÁN EV
FORDULJANAK HOZZÁNK BIZALOMMAL!
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.

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.

Tisztelt Hirdető Partnereink!
A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2400 példányban 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. irodájában kérjük leadni.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06 52/384-312

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

12

