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2021 - ÚJRAKEZDÉS
Az Új Év a korábbiaktól eltérően most szűk körű koccintásokkal kezdődött, a kihalt közterek nyomasztó csendjét
csak a szolid családi, vagy szomszédi összejövetelek ünnepi zaja törte meg, amit azért jól esett hallani.
Fegyelmezetten, kicsit szomorkásan telt a karácsony és a
szilveszter, a meghitt perceket és együttlétet beárnyékolta a XXI. század hívatlanul érkező, élet és lélekromboló
járványa.
2020 a csönd éve volt. Az előző évekről áthúzódó fájdalmak árnyait sötétebbé tették az új keletű tragédiák.
Megváltozott a világ
körülöttünk, váratlan
és
megdöbbentő
események következtek be a mindennapok világában, ami
bizonytalanabbá és
sebezhetőbbé tette
az emberi kapcsolatokat. Sokszor éreztük az elmúlt évben,
hogy hiányoznak az
eligazodáshoz szükséges biztos támpontok, és a gyengülő
társadalmi kohézióból
lassan kikopik a türelem, a megértés, kevesebb a jó szándék
és gyengül a bíztatás.
Személyes és családi, rokoni és baráti
veszteségeinken túl,
ismert és kedvelt kiváló emberek halálhíre tett bennünket elkeseredettebbé,
rádöbbentünk újra, hogy az élettől nincs fontosabb.
Ezért is kérdés, mit reméljünk a 2021-es évtől, egyáltalán
merjünk tervezni bármit akkor, amikor a legjobb esetben
is csak a nyár elején vehetjük le a maszkot, ha levehetjük
egyáltalán valaha is nyugodt szívvel?
Mindezek ellenére is azt mondom bátran tervezzünk, mert
a józan ész továbbra is meghatározó, az emberek nagyobb hányadának megmaradt a hite, bíznak is egymásban, sőt láthattuk, tapasztalhattuk, képesek áldozatot vállalni másokért. Továbbra is ragaszkodnak az értékeikhez, a
szokásaikhoz, szeretett hagyományaikhoz, hűek maradtak
a hazájukhoz, a történelmi igazságaikhoz és elkötelezettek
maradtak személyes vallásukhoz, értékrendjükhöz!
2020-ban bizonyosságot nyert, hogy a világ ebben a felállásban már nem képes megjavulni, ezért 2021 – az Újrakezdés Éve!
Kezdjük az életünket úgy, hogy ismét az emberi élet lesz
legnagyobb érték, a család a legfontosabb közösség, az
egyén szabadsága a másik ember szabadságának ha-

táráig tarthat, a társadalom alapja a közösségek együttműködése lesz, a tisztelet nem elvárható, hanem minden
területen kötelező, a teljesítmény a siker alapja és a legfontosabb mérce. Képesek vagyunk rá, ezért a mi felelősségünk, a mi dolgunk.
Ezért először is keressük fel, szólítsuk meg minél hamarabb
a számunkra legfontosabbakat, bíztassuk őket újra a közös
munkára, nyerjük meg a kételkedőket és közben mutassunk példát a bizonytalanoknak!
A jó terveket Isten engedi beteljesülni!
Lehet, hogy nem ott
és nem akkor, amikor
mi szeretnénk, de ha
megvalósul egy jó
ügy, vagy teret kap
egy nemes szándék,
akkor érdemes összefogni érte.
Ezért nekünk itt és
azokkal kell hozzá
látni életünk újraépítéséhez, akikkel most
egy időben, ebben a
megismételhetetlen
földi életben együtt
vagyunk.
Továbbra sem engedünk egyetlen álmot
sem elszállni, egyetlen tervet sem adunk
fel, mindet meg kell
valósítanunk és elég
erősek leszünk ahhoz
is, hogy segítsünk másoknak is megvalósítani az álmait.
Mindezekért nem kell elismerést várni, nem kell mindig vis�szacsatolás, elég, ha tudjuk, történik valami jó, az emberekkel, az embereknek, egy közösségben, egy térségben,
egy országban és ehhez közünk van, s ezzel talán mi is jobbá tesszük a világot.
Most sem lesz könnyű, de annál kalandosabb, izgalmasabb és felemelő, ezért legyenek a partnereim, ki ne maradjanak belőle, mert állítom: - jó érzés lesz és megéri majd
újra együtt célba érni!
Vissza kell állítani a kényszerű távolságtartás miatt gyengébbnek tűnő családi, baráti, munkatársi és közösségi
kapcsolatokat, mert mindenki erre vágyik. Alig várjuk a
találkozásokat, az együttléteket, a közös munkát, a kikapcsolódást, még a közös bosszankodás is hiányzik.
Reméljük, hogy a világjárványt kihasználó érdekkörök
profitéhsége és érdekérvényesítő képessége csökken, újra
felülkerekednek közösségi érdekek, Magyarország erős
marad és lesz elég jó minőségű vakcina, amivel a kilábalás sebessége egyenes arányban fog javulni.

Téglási KRÓNIKA		
Ami elmúlt már mögöttünk van, de mi bármikor újrakezdhetjük, mert ez a mi világunk, a most élők világa és benne
ott van a mi életünk.
Ezért mindent el fogunk követni, hogy újra uraljuk a saját
életünket, felvesszük a ritmust, ami mozgat bennünket,
aminek alapja az „újra együtt” – a családban, a barátokkal, a közösségekben!

„Mindenhol jó, de a legjobb
Mégiscsak ott lesz, ahol majd
Együtt lehetünk Te(Ti) és én!”
Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

Tasó László
országgyűlési képviselő

A Tankcsapda slágerének refrénjével kívánok - Boldog új
évet és jó egészséget minden kedves olvasónak a választókerület és Magyarország minden lakójának!

SZABÓ CSABA POLGÁRMESTER ÚR ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE
Az elmúlt év mérföldkővé vált életünkben. Olyan élethelyzetek, kihívások, gazdasági és egészségi változások sora
követte egymást 2020-ban, amelyek közül sokat elképzelni sem tudtunk korábban. Azonban mi Tégláson mindig
együtt haladtunk az eseményekkel, a változásokkal, az új
elvárásokkal és együtt megoldottuk a nehéz helyzeteket
is. Köszönet ezért és elismerés mindenkinek!
2021 a remény éve. Reméljük, hogy túl vagyunk a nehezén, hogy ettől már csak jobb következik.
Reméljük, hogy a koronavírus elleni védőoltás segít, hogy
ez a járvány ne veszélyeztesse életünket, szeretteink életét, és hogy újra normális, társadalmi életet éljünk. Reméljük, hogy újra felvehetjük közvetlen emberi kapcsolatainkat. De ne legyenek illúzióink, a vírus megfékezése hosszú
folyamat lesz, reméljük, 2021-ben sokat tehetünk ezért.
Ez az év egy híd, amin végig kell mennünk, a jövőnk felé,
az életben maradás felé: továbbra is sok munkával, kitartással, összefogással.
Bízzunk benne, hogy egyre kevesebb lesz a megbetegedés, egyre kevesebb az áldozat, de tisztán kell látni, hogy
a régi életünket nem kapjuk vissza egyik napról a másikra.
A remény éltető erő. Bízzunk közösen egy jobb évben,
higgyünk továbbra is városunk jövőjében, dolgozzunk
együtt az új fejlesztéseken.
Számomra, Téglás polgármestereként továbbra is megtiszteltetés, hogy szolgálhatom Téglást, és dolgozhatok a
fejlődéséért.
Köszönöm a támogatást és a bizalmat, amit eddig
kaptam, és kívánok újra áldott, békés, boldog új esztendőt!

Tisztelt Téglási Polgárok! Kedves Barátaim!
Az Újévi első gondolatom a jókívánságé. Engedjék meg,
hogy reményteli, békés, sikeres boldog új évet kívánjak
Önöknek!

VESZÉLYHELYZETI KORLÁTOZÁSOK
Maradnak a járvánnyal kapcsolatos korlátozások
február 1-ig:
- Éjszakai kijárási tilalom.
- Online oktatás a középiskolákban.
- Maszk használata.
- Zárva maradnak az éttermek és a szállodák.
- Maximum 10 fős gyülekezési korlát.
- Ingyenes parkolás.
És minden egyéb óvintézkedés érvényben marad, amelyeket az elmúlt két hónapban
megismerhettünk.
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2021. 01. 08.

Szabó Csaba
polgármester

Téglási KRÓNIKA		
NEHÉZSÉGEK RÉGEN ÉS NAPJAINKBAN
Immár átléptük a 2021. év küszöbét
sok-sok reménnyel és várakozással a
szívünkben. Minden bizonnyal most is
az ismerősök és rokonok szóban, telefonon és a virtuális csatornákon keresztül elhalmoztak bennünket a szokásos újévi jókívánságokkal.
De, ahogy telnek-múlnak a napok
és folyamatosan érkeznek hazánkba a vakcinák is, amelytől azt reméljük, hogy rövid időn belül egyszer
s mindenkorra megszabadít minket
a mindennapi életünket és aggodalmainkat meghatározó korona vírustól.
Ugyanakkor földrengés Horvátországban, rendkívüli időjárás Európában,
politikai zűrzavar a világban, és még
ez a koronavírus is: nem tudunk mégsem örülni maradéktalanul az új évnek. Az idei terveink, családi ünnepek,
nyaralás és kirándulások, a tervezett
munkálatok lehetőségét mind-mind
befolyásolják a koronavírus miatti szigorítások.
Sokan elviselhetetlenül nehéznek tartják ezeket az intézkedéseket: morognak, duzzognak, szidják az eget, a földet, a kormányt és bárkit, mert nem
csinálhat azt amit akar. Nem mehet
akkor és oda, ahová szeretne menni
stb.
Amikor e sorokat írom a mai napon,
egy majd nyolc évtizeddel ezelőtti eseményre emlékeznek azok a
magyarok, akik nemcsak a jelenben és saját életük tér-idő görbéjén
keresztül szemlélik a világot, hanem
tudnak vissza is tekinteni.

Ezáltal lehetőségük van arra, hogy
összehasonlítsák a jelen lehetőségeit
és nehézségeit a korábban élt eleink
életével és nehézségeivel.

Igen, 78 évvel ezelőtt a Don-kanyarban harcoló katonák tízezrei, szívesen
bevállalták volna napjaink nehézségeit, de nekik ettől sokkal nagyobb
próbatételeket kellett elviselni! Azok
a
magyar édesapák, férjek, testvérek és barátok, akik nem önként
s dalolva indultak el a frontra hiányos
felszereléssel,hanem tele félelemmel
és aggodalommal:
vajon látjuk-e
még egymást? Hazatérünk-e onnan?
Öleljük-e még karjainkba itthon maradó szeretteinket? - kérdésekkel a
lelkükben hagyták el Magyarországot.
Aztán eljött 1942-43 tele, a Don-ka-

nyar és bizony a legtöbbje odaveszett: vagy a szovjet fegyverek, vagy
pedig az a számunkra soha nem
tapasztalt dermesztő orosz tél elvette
az életüket. Akik túlélték, és évek múlva lefogyva, legyengülve, betegen
hazatérhettek a hadifogolytáborból,
soha nem felejtik el azt rettenetes
hideg poklot, amit több ezer kilométerre a hazájuktól kellett elviselni.
S ha élni akartak, akkor imádkoztak,
összeszorították a fogukat, összefogtak és segítették egymást: sántán,
bénán, sebesülten, fél kézzel vagy
ahogy lehetőségük volt rá.
Ha az ő nehézségeikre és hősi áldozatukra tekintünk kegyelettel és megrendülten, amit hazánkért, szeretteikért
vállaltak, akkor abból biztosan erőt
tudunk meríteni napjaink nehézségeinek elviseléséhez!
Az idei ökumenikus imahét szentírási
mottója legyen segítőnk ebben:
„Maradjatok meg szeretetemben és
sok gyümölcsöt teremtek!” (Jn 15,5-9)

Juhász Imre
plébános

JÁRDÁK HÓ ÉS SÍKOSSÁG MENTESÍTÉSE
Tisztelt Lakosság!
Az utóbbi évek téli időjárása enyhébbre fordult ugyan, azonban bármikor bekövetkezhet az idő zordabbá
fordulása, ami magával hozza a havazást, a havas eső, ónos eső hullását, a járdák síkossá válását.
Fontos, hogy azok, akik a síkos időben
gyalogosan kelnek útra, épségben elérjenek az úti céljukhoz.
Ennek érdekében szükséges a járdák
folyamatos síkosság mentesítése, a lehulló hó eltakarítása.
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló
19/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete a járdák síkosság mentesítésére
az alábbi szabályokat írja elő:
„4. § (1) Az ónos esőtől, jégtől, hótól
síkossá vált járdát a csúszást okozó
anyagtól szükség szerint, naponként

többször – első alkalommal reggel
8.00 óráig meg kell tisztítani, amen�nyiben ez nem lehetséges, úgy fel kell
hinteni.

(2) A felhintésre homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt vagy kereskedelmi
forgalomban kapható, a hatályos
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő síkosság-mentesítő anyag használható.
(3) Szóróanyagként tüzelés után vis�szamaradt darabos, sérülést okozó
anyag nem használható. A szóró-

anyag beszerzéséről, és a téli időszak
elmúltával a terület szóróanyagtól
való megtisztításáról a tisztántartásra
kötelezettnek kell gondoskodni.
(4) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne
származzon baleset.”
Az elcsúszásból eredő sérülésekért az
ingatlan előtti járda síkosság-mentesítését elmulasztó személyt terheli a felelősség, akit a bíróság a kiesett jövedelem és a gyógykezelés költségének
megtérítésére, maradandó egészségkárosodás esetén járadék fizetésére is
kötelezheti.
Téglás, 2020. december 18.

Szilágyi József László
jegyző
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TÁJÉKOZTATÁS
az avar és a kerti hulladék égetésének tilalmáról
Tisztelt Lakosság!
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet alkotásra
irányuló felhatalmazás megszűnésére
figyelemmel 2021. január 1. napjával
hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladékok elégetését megengedő
12/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendeletet, egyben elfogadta a környezet védeleméről és a köztisztaságról
szóló 19/2020. (IX.25.) önkormányzati
rendeletet, melyben a levegő védelme érdekében, a tűzgyújtásra vonatkozóan az alábbi szabályokat írja elő:
„9. § (1) A város területén tilos az avar
és a kerti hulladék égetéssel történő
megsemmisítése.
(2) Az avar és a kerti hulladék kezelése, megsemmisítése elsősorban kom-

posztálással történjen, másodsorban
a szervezett lakossági szemétszállítás
keretében kerüljön elszállításra az ingatlanról. A lemetszett gallyak tüzelőberendezésben való elégetéssel is
megsemmisíthetők.

göngyöleg, gyógyszermaradványok,
száraz elem stb.) égetni.”
A levegő védelme és az egészséges
lakókörnyezet biztosítása érdekében,
kérjük a lakosságot, hogy az avar és
kerti hulladék kezeléséről a fentiek
szerint gondoskodjon.

Téglás, 2020. január 8.

(3) Tilos nyílt téren vagy bármilyen
tüzelő berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló anyagot (műanyag, gumi,
fáradt olaj, vegyszeres és festékes

Szilágyi József László
jegyző

HELYI ÍZEK SZERETETTEL
2020 év adventjében három szombaton kiszállítással és elvitelre osztottunk ételt, azért, hogy népszerűsítsük a helyi, hagyományos ízeket.
A Hajdúsági Hagyományőrző Lovas
Klub kezdeményezése negyedik éve
bizonyult sikeresnek, a teljes megvalósulás közösségi összefogásban jött
létre.

Köszönet a kivitelezőknek, a Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub
tagjainak; Antal Sándornak, Szilágyi
Ferencnek, Rós Lajosnak, Kemecsei Sándornak, Szabó Lászlónak,
Vas Lajosnak, Kugler Herbertnek,
Borsos Péternek és Fejszés Imrének. Továbbá: Téglás város Önkormányzatának, Téglás Polgármesteri
Hivatalának, Mikrotérségi Szociális
Gondozási Központnak, Némeczki Zoltánnak, Hegedűs Gábornak,
Kenyeres Lászlónak, Téglási Polgárőr
Szövetségnek, Kemecsei Csabának
és munkatársainak, Vakles Attilának.
Szilágyi Ferenc és csapata elkészítette a helyi értéktárba már évek
óta felvett „Téglási kolostorors”-t,
mindenki nagy kedvencét az eredeti téglási babgulyást, és legutol-
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só alkalommal a helyben szokásos
módon: töltött káposztát. Az alapanyagokhoz a zöldségek a városi
kertészet földjeiről kerültek felhasználásra. A város polgármestere,
képviselő testülete, önkormányzata
és a polgármesteri hivatal a kezdetektől támogatta ezt a népszerűsítő
ételajándékozást, amit helyi vállalkozók, cégek, civil szervezetek, képviselők és magánszemélyek anyagilag is támogattak.

Köszönet a támogatóknak: Szabó
Csaba polgármesternek, Kolompár
László alpolgármesternek, Kis Lászlóné képviselőnek, Chebliné Kocsis
Erzsébet képviselőnek, Papp László
képviselőnek, Kiss Viktória képviselőnek, Dr. Terjék László képviselőnek,
Ádámné Györgyi Erika képviselőnek, Szegedi Attila képviselőnek,
Czibere Béla nyugalmazott polgármesternek. Továbbá a TUX Kft. Reál
élelmiszer - Forgács Sándornak,
Suhaj zöldségboltnak, Bek Pál Kertbarátkörnek, a Nyugattól Keletre
Egyesületnek, Membrán Áruház –
Kárándi Imrének, Baromfi Bolt – Szilágyi Mártának, Hajdu Horgász Egye-

sületnek, Ofra Róbert vállalkozónak,
Sipos Sándor faipari vállalkozónak,
az Itt és Most Egyesület - Baptista Tevékeny Szeretet Missziónak, HAJDU –
Hajdúsági Cégcsoportnak, Tündérkert Pizzériának, Kelettex Kft.- Kristóf
Zoltánnak és barátainak.
Köszönet a polgárőröknek, akik
valamennyi alkalommal biztosították, hogy a járványügyi szabályok
betartásra kerüljenek, és segítettek a kiszállításban. Alkalmanként
250 adag ételt dobozoltunk ki, és
bőségesen megvendégeltük az étkezőket. A kiszállításban segítettek a
szociális gondozási központ és a polgármesteri hivatal munkatársai, és a
református egyház presbitere.

A szervezőket és a segítőket egyszerű és nemes szándék vezérelte:
„Mert adni jó!” A visszajelzések alapján pedig megállapítható, hogy
kapni is: mindenkinek jól esett a gondoskodás és az odafigyelés.

Téglási KRÓNIKA		
ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA
Megkezdődött városunkban az illegálisan lerakott hulladékgyűjtők felszámolása. Az elhagyott, ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezett szeméttől folyamatosan tisztítják meg az önkormányzat munkatársai a terepet.
A Belügyminisztérium „Tisztítsuk meg az országot!” projekt I. ütemének pályázati támogatási keretében a munkák januárban tovább folytatódnak.

SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK
TÉGLÁS - 2021
Szelektív

Bio

Üveg

Sárga
fedelű
edényzet

Barna
fedelű
edényzet

Zöld
fedelű
edényzet

01.14

01.14

02.11
03.11
04.08

04.08
04.22

05.06

04.22

05.06
05.20

06.03

06.03
06.17

07.01

07.01
07.15

07.29

07.15

07.29
08.12

08.26

08.26
09.09

09.23

09.23
10.07

10.21

10.21
11.04

11.18

11.18
12.02

12.16

10.07

ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
Gépjárműadó

Iparűzési adó

A gépjárműadóval kapcsolatos
adóztatási feladatokat 2021. január
1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át az önkormányzati
adóhatóságoktól.
A NAV hamarosan minden érintettnek határozatot küld a fizetendő
adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A 2021-től kezdődő időszakra járó
adót az állami adó- és vámhatóság
számlájára kell megfizetni, az adóés vámhatóság 2021-ben kiadandó
határozata alapján!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény
rendelkezéseinek hatálybalépését
követően, azaz 2021.01.01-től az
adózó a helyi iparűzési adóról szóló
adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és
az önellenőrzéssel való helyesbítést
– és az adóelőlegről szóló bevallási
kötelezettségét kizárólag az állami
adóhatósághoz elektronikus úton,
az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon
teljesítheti.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt
adókötelezettséggel kapcsolatos
kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz lehet fordulni a 0620/48 48 615; 0652/384 312
telefonszámokon.
Kérjük, szíveskedjenek a pénzintézetüknek adott pénzügyi megbízásaikat (pl állandó átutalási megbízás) áttekinteni, és szükség esetén
az ilyen megbízásokat visszavonni,
valamint ne fizessenek be 2021.
évi gépjárműadót önkormányzati készpénzátutalási megbízáson
(csekk) sem!

Az e-önkormányzat portál helyi
iparűzési adó űrlapjai központilag
visszavonásra kerülnek.
Kérjük az érintett adózókat, hogy az
elektronikus ügyintézés során a fentiekre tekintettel járjanak el!
Téglás, 2021. 01. 07.
			
Szilágyi József László
jegyző

A változások nem befolyásolják a
gépjárműadó alóli mentességeket.
A 2020. december 31-én fennálló
adómentességet és szüneteltetést
az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból,
automatikusan veszi figyelembe az
adó kivetésénél.
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Téglási KRÓNIKA		
SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
„Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben....”
Az esztendő első napjaiban megfogalmazódik bennünk az összegzés,
a köszönet, a jókívánságok, a remény,
a fogadalmak, a kívánságok sorozata.
Különleges évet zártunk, amely sok
élményt,
kacagást,
vidámságot,
közösen töltött tartalmas időt rabolt
el valamennyiünktől. Különösen fontos ez a szép korúak életében, hiszen
a fizikai jól lét alapja a lelki egészség.
A lelki egészség pedig a tevékenységekben, közösségi életben, az ölelésekben az összekacsintós nevetésekben erősödik.
Egy bölcs mondás miszerint :
A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőké-

pessége, és a legnagyobb teherbíró
ereje.
Erőre és kitartásra nagy szükség volt
az elmúlt időszakban és szükség lesz
az előttünk álló évben is.
Kérem, ahogyan az eddigiekben is
tették, mutassanak példát a fiatalabb generációknak, fegyelmezettségből, kitartásból, türelemből.
Köszönetet mondok intézményünk
fenntartójának, hogy fokozott figyelemmel támogatta munkánkat, így
megfelelő biztonsággal nyújtottunk
segítséget a hozzánk forduló szép-korúak számára.
Köszönöm a szép-korúak megértését,
türelmét, biztatását, amelyet a járvány ideje alatt felénk közvetítenek.
Kérem, hogy amennyiben segítségre
van szükségük, forduljanak hozzánk

bizalommal!
Bízom benne, hogy hamarosan személyesen találkozhatunk városi rendezvényeinken, a szép-korúak számára szervezett programokon, hogy
újra közös élményeket rakhassunk
emlékeink polcára.
Addig is a HHMIT Szociális Gondozási
Központ dolgozói nevében kívánok
Boldog Új Évet, jó egészséget városunk valamennyi lakójának.

Chebliné Kocsis Erzsébet
intézményvezető

A 2020-21-ES TANÉV KIHÍVÁSAI
A 2020-21-es tanév rendkívüli feladat elé állította az oktatási intézményeket. Az eltelt négy hónapban a szokásos
oktató nevelő munka mellett fontos feladat volt a járvány
továbbterjedésének megakadályozása is.
Ennek érdekében iskolánk is elkészítette azt a helyi protokollt, amely alapján szerveztük
meg a mindennapi munkát.
Reggelente lázmérést és kézfertőtlenítést követően léphettek be az intézménybe
a tanulók és az itt dolgozók.
A közösségi terekben kötelező a maszk viselése és az előírt
távolság megtartása. Sajnos
az őszi szünetet követően a
megelőző intézkedések és a
folyamatos fertőtlenítés ellenére is voltak megbetegedések,
mind a tanulók mind a pedagógusok körében. Január
4-én minden diák és dolgozó
egészségesen tért vissza az intézménybe.
A járvány miatt a betervezett rendezvényeket online módon tudtuk csak megtartani. Például Zene Világnapi koncert, karácsonyi műsor, kiállítás… stb. Legtöbb programunkat a tanulócsoportok keveredésének megakadályozása
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érdekében, csak osztálykeretben tudtuk megszervezni.
Közeledik a félév vége és a szokásos értékelések elvégzése. Osztályozó vizsgát tesznek az egyéni munkarendben
tanulók és azok, akiknek hiányzása meghaladja a jogszabályban előírt mértéket. Lezajlottak a vizsgák a nyolcadik
évfolyamon is, amelyet intézményünk Pedagógiai Programja alapján szerveztünk.
Reményeink szerint hamarosan visszatérhet a megszokott
munkarend és a második félévben a hagyományainknak
megfelelően
szervezhetjük
meg programjainkat.
Az új esztendőben minden diákunknak, dolgozónknak, az
iskola partnereinek és minden
téglási lakosnak jó egészséget
kívánunk!

Szilágyiné Bodnár Erzsébet
intézményvezető

Téglási KRÓNIKA		
TEHETSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN
2020. december 16-án megtartottuk - az egyébként minden tanévben
megrendezésre kerülő - tehetségnapunkat.

Ez alkalommal azonban a pandémiás helyzet nem engedte meg, hogy
nagy publikum előtt tartsuk meg
előadásunkat, mutassuk be az általunk lebonyolított pályázatokat, és
gratulálhassunk tehetséges diákjainknak. Ez a tehetségnap a Bar-angol-ó
pályázatunk zárása is volt egyben,
így a közönség helyén a pályázatban résztvevő diákok ültek. Általános
bevezetésként Szilágyiné Bodnár
Erzsébet igazgatónő köszöntötte a
résztvevőket a helyszínen, és a képernyők előtt egyaránt, hiszen a
Tehetségnapról felvétel is készült,
mely megtekinthető iskolánk honlap-

ján.
Elsőként Szabó-Kiss Szabina tanárnő
számolt be a grafika tehetséggondozás területén folyó munkáról. Számos pályázaton és versenyen vettek
részt diákjaink az előző – és az idei
tanévben egyaránt. Ezek a megmérettetések gyakran aktuális életeseményekhez kapcsolódnak, legyen az
egészséges táplálkozás, vagy klíma
változás, sokszor kötődik azonban a
képi ábrázolás a gyermekek fantáziájához, így bábszínházak által előadott mesék, vagy zenei dallamok ihletik meg a kis művészpalántáinkat.
Ezt követően a matematikai tehetséggondozásról beszélt Rakóczi Anikó
tanárnő. Elmondta, hogy intézményi
szinten 67 fő kapcsolódott be a matematikai tehetséggondozásba, 39
alsó tagozatos és 28 felső tagozatos
diák személyében. A matematikai
szakkörökön kívül Robotika is működik
iskolánkban, amelybe szintén szívesen kapcsolódnak be tanulóink.
Számos versenyen vettek részt diákjaink az elmúlt tanévben, melynek
kimeneti eredményei visszajelzést adnak gyerekeknek, szülőknek, tanároknak egyaránt. Két díjazott tanuló ezen
a Tehetségnapon vehette át ajándékát, Kondor Csenge 7.a osztályos és
Szabó Panna 4.a osztályos tanulók.

Végül, de nem utolsó sorban Kissné
Lesnyák Beáta tanárnő számolt be
az angol nyelvi tehetséggondozásról,
az elmúlt tanév versenyeiről, megmérettetéseiről, a vírushelyzet okozta
nehézségekről. Ehhez kapcsolódott
Kiss Csilla Erika tanárnő összefoglalója
a Bar-angol-ó pályázat programelemeiről, valamint annak hozadékáról,
az élményekről pedig maguk a pályázatban résztvevő diákok számoltak
be.
A gyerekeket meglepetés is várta.
A Bar-angol-ó családi vetélkedő nyertesei ezen a tehetségnapon vehették
át értékes ajándékaikat. Ám a többi diák sem maradt ajándék nélkül,
mindenki egy fotóval és logóval ellátott bögrét kapott ajándékba, hogy
mindig emlékezzen a pályázat során
szerzett élményekre! A Tehetségnap
során fotókiállítást is láthattunk, ezeket a fotókat a gyerekek készítették az
élményprogramok során. A legjobb
fotókból fotókönyv is készült, melyet
mind a mai napig szívesen forgatunk
pedagógusok és diákok egyaránt.

Kissné Lesnyák Beáta
pályázati koordinátor

In memoriam Szepesvári András
A Napló 2021. január 5-i számából
értesültem arról, hogy 2020. december 30-án szűk családi körben
életének 95. évében eltemették
Szepesvári András tanárt.
Megkerestem a 8. osztályos általános
iskolai tablónkat és az emlékek sokasága jött elő tanárainkról, osztálytársaimról. 1959! Milyen régen volt!
Ekkor úgy döntöttem, hogy emlékeimet megosztom azokkal, akik még
emlékeznek Bandi bácsira és azokkal,
akik őt nem ismerték, de emlékeimen
keresztül képet kaphatnak a Téglási
Általános Iskolában 1955-től 1963-ig
tanító igazgatóról: Szepesvári András
tanárról, aki 1963 után járási szakfelügyelő lett.
Emlékeim sorárban előjött az a nap,
amikor 1957 január első tanítási napján édesapám bevitt az általános
iskola igazgatói irodájába, hogy
átírasson téglási tanulónak. Addig
Budapesten jártam iskolába, és ott
éltem át a forradalmat. Bandi bácsi fogadott minket és megnyugtató
szavaival kísérve beírt a téglási tanulók sorába. Ettől a naptól kezdve
minden félévi, és év végi bizonyítványomban az ő aláírása szerepel.

A 8. osztályban a mi osztályunk
katedráján is találkozhattunk vele,
hiszen ő tanította nekünk a fizikát.
Nagyon büszkék voltunk, hogy minket
az igazgató bácsi is tanít.
Igazán gördülékenyen teltek vele

az óráink, mert jól magyarázott,
felkeltette a tantárgya iránti figyelmet
és következetesen tudott fegyelmet
tartani. Az öcsémnek is ő tanította a
fizikát. Határozott, kellemes orgánumú, magas, jóképű ember volt. Mindezek ellenére sem ő, sem a többi fizika
tanárom nem tudta megszerettetni
velem a fizikát. Ám megtanultam tőle
a figyelemfelkeltés, a következetesség és a tanulóhoz szeretettel közeledés módszerét és fontosságát. Mert
végül én is tanár lettem, de nem fizika, hanem biológia-földrajz szakon.
Én is tanítottam 36 évig a Téglási Általános Iskolában.
Még abban a régi százéves iskolában is, ahol annak idején Bandi bácsi is tanított. Az iskolát azóta sajnos
lebontották, amire csak egy kőhalom
emlékezteti azokat, akik ebben az iskolában tanultak, és duplán azokat,
akik ott is tanítottak.
Legyen ez az emlékezés egy szál
rózsa volt tanárunk Bandi bácsi sírjára
egykori tanítványától.
Nyugodjon békében.
Lesnyák Miklósné,
Rácz Klára
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TÉGLÁS VSE HÍREI
LABDARÚGÁS:
A felnőtt csapatunk elkezdte a felkészülést a tavaszi
szezonra.

Hevesi, Magyar, Sigér, Szabó, Leveleki futóedzésen
Nagy Imre edző: „Mindenképpen szeretnénk a megye II.
osztály felsőházi rájátszásába részt venni. Ehhez minimum
a mostani pozícióinkat kell megtartanunk. az ősz elég hullámzó teljesítményt hozott, Tavasszal az alapszakaszban
és a rájátszásban is koncentráltabb, szervezettebb játékra
lesz szükség.

A mérkőzéseken az átlagéletkora a játékosoknak 22 év.
Fiatalok vagyunk, még sokat kell fejlődnünk, de ebben a
csapatban komoly potenciál van. Sok jó képességű játékos, jó közösséget alkot.
Tóth Csaba 9 gólja mindenképp említést érdemel. Rajta
kívül a Nyírmártonfalva ellen Szabó Gábor, Hevesi Ferenc
és Juhász Márk nyújtott kiemelkedőt. Voltak nagyszerű
győzelmek, jó játékkal, gyenge teljesítmény, méretes zakóval. Okoztak nekem nagyszerű pillanatokat, álmatlan
éjszakákat, de egy biztos, jó velük együtt dolgozni, élvezem minden egyes pillanatát!”
Sigér Sándor (posztja:csatár, gólok:6): „Tavasszal mindenképp a felsőházi rájátszásban szeretnénk szerepelni!
Itt jó csapatokkal játszhatunk és ez a fejlődésünket segíti.
A védekezésünket stabilabbá kell tennünk, szögletek, szabadrúgások levédésében fejlődnünk kell. És igen, tavas�szal több gólt szeretnék szerezni, vagy ugyanennyit, de az
mind győztes gól legyen!”

Szabó Imre
TVSE elnök

SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY HÍREI
Gratulálunk a Téglás HAJDU Ipari
Városi Sport Egyesületnek, Nagy
László edzőnek, és a díjazottaknak:
Maggie May Stantonnek, Broda
Dorinának, Német Szabolcsnak, Kiss
Jánosnak, Törő Andrásnak a 2020 évi
eredményekhez.

Női Leány: Maggie May Stanton,
Téglás HAJDU Ipari Városi SE
edző: Nagy László
Női Ifjúsági: Broda Dorina, Téglás
HAJDU Ipari Városi SE
edző: Nagy László
Női Junior: Tóth Vivien, Biharnagybajom SE
edző: Földi József
Női Felnőtt: Kovácsné Fábián Mária,
FISZEJ SE
edző: Kecskés Zoltán
Masters: Nagy Tibor, Gázláng SE
edző: Ládi Imre

Hajdú-Bihar megyei Súlyemelő Szövetség megválasztotta 2020-év sportolóit:
Fiú: Német Szabolcs, Téglás HAJDU
Ipari Városi SE edző: Nagy László
Serdülő: Mező Bálint, FISZEJ SE
edző: Kecskés Zoltán
Ifjúsági: Kiss János Téglás, HAJDU
Ipari Városi SE
edző: Nagy László
Junior: Czeglédi Balázs, FISZEJ SE
edző: Kecskés Zoltán
Felnőtt: Törő András téglás, HAJDU
Ipari Városi SE
edző: Nagy László

Év edzője: Nagy László (Téglás)
22 ÉVE VERETLENÜL HAJDÚ-BIHAR
MEGYE BAJNOKA: TÉGLÁS HAJDU
IPARI VÁROSI SE.

TAO TÁMOGATÓK
Köszönjük a következő cégeknek,
vállalkozásoknak,
hogy
2019-2020
években
felajánlották
társasági
adójuk
egy
részét a Téglás Városi Sportegyesületnek.
-HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
-TUX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
-SIGÉR KLÁN Termelő, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
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-Kovi Profi Építő Korlátolt Felelősségű
Társaság
-Széles Trend Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
-Ofra Építő Korlátolt Felelősségű
Társaság
-Ofra Hungary Szigetelő és Társasházépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
-GÁZSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
-TÉGLÁS-PHARMA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
-KETER Hungary Korlátolt Felelősségű
Társaság

-Téglás Centrum Korlátolt Felelősségű
Társaság
-ÉP-TREND-BAU Beruházó, Kivitelező,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Téglási KRÓNIKA		
GRATULÁLUNK FEKETE IMRE MATEMATIKUSNAK

Büszkén és elismeréssel értesültünk
arról, hogy a Bolyai János Matematikai Társulat Farkas Gyula Emlékdíjat
ítélt a téglási származású Fekete Imrének. A díjat olyan jelentős tudományos tevékenységeiért kapta, amely
a matematika alkalmazásaival szoros
kapcsolatban álló elméleti témákban
hozott lényegesen új eredményeket.
Téglás város teljes közössége nevében szeretettel gratulálunk!
A rangos elismerést 2020. december
16-án online térben ünnepélyes keretek között vette át a díjazott.
Fekete Imre 1989-ben született, és
1995 szeptemberében lett első osztályos a téglási iskolában, ahol 2003ig tanult. Az általános iskolai évek
meghatározóak voltak számára, és
ma is nagy szeretettel és hálával emlékszik egykori iskolájára, tanáraira.
A téglási iskolában nagyon sok pluszt

kapott – emlékszik vissza Imre – „Nemcsak rendkívül jó osztályközösségünk
volt, hanem izgalmas szakkörökre is
járhattunk. A matek szakkört nagyon
szerettem, sokat foglalkoztak velünk a
matematika tanárjaink: Mázló Edit és
Veres Lászlóné.”
Egykori osztályfőnöke visszaemlékezése szerint rendkívül köteleségtudó,
szorgalmas, illedelmes gyermek volt,
és mindig nagyon jó tanuló. Az általános iskolai éveket összetartó osztályközösségben töltötte, olyan közösségben, ahol a tanulók egymást
ösztönözték egyre jobb teljesítményekre.
A középiskolát Debrecenben végezte, 2003-2007 között a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanulója volt.
Itt emelt óraszámban tanult matematikát, történelmet és informatikát.
A gimnáziumi továbbtanulási dilemma során döntötte el, hogy a matematikát választja hosszútávon. Úgy
gondolta, hogy mindenekelőtt jól
hasznosítható tudást szerez, amivel
több irányba is elindulhat majd az
életben. A budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetemre, az ELTE-re pedig azért esett a választása, mert itt
indult ún. elemző matematikus szakirány. A képzés eredeti szándéka szerint a közvetlen munkaerőpiaci elhelyezkedést segítette elő. Másodéves
hallgatóként azonban már inkább az
elméleti matematika felé fordult.
Alapszakos matematikus diplomát
2010-ben, mesterképzéses alkalmazott matematikus diplomát 2012-ben
szerzett
kitüntetéses
minősítéssel,
valamint a Természettudományi Kar
„Kar Kiváló Hallgatója” elismerésben
részesült. 2015 decemberében az ELTE

Matematika Doktori Iskolában szerezte meg summa cum laude minősítésű
matematika- és számítástudományok
doktori fokozatát. Doktori értekezésének témája nemlineáris operátor
egyenletek stabilitási koncepciói.
Doktori tanulmányai alatt 2013-ban a
XXXI. Országos Diákköri Konferencián
az Alkalmazott Matematika szekcióban megkapta a zsűri különdíját.
2015 júliusa és 2016 decembere
között a KAUST Numerical Mathematics Group vendég doktori hallgatója,
majd posztdoktora. 2016-tól kezdődően az ELTE Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék tudományos munkatársa,
majd 2019-től adjunktusa. 2017 óta
a Magyar Tudományos Akadémia
MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy
Hálózatok Kutatócsoport félállású tudományos munkatársa.
Már több nívós elismerésben részesült: 2015-ben a New Central Europe
Young Researcher Scholarship, 2017ben az Új Nemzeti Kiválóság Program Fiatal Kutatói, majd 2019-ben a
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj ösztöndíjasa. Munkái rangos nemzetközi
folyóiratokban jelennek meg. 2018ban nemzetközi folyóirat vendégszerkesztője, 2019-ben az Ipari és Alkalmazott Matematikai Világkongresszus
meghívott előadója, 2020-ban meghívásos alapú nemzetközi workshop
főszervezője.
További eredményes kutatómunkát
és jó egészséget kívánunk Fekete
Imrének!
Kerekes-Bíró Éva
kulturális referens

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és
Gyermekjóléti Szolgálat hagyományosan több éve szervezi elhunyt kolleganőnk Kenyeres Gabriella kezdeményezését a „Láthatatlan Angyal”
elnevezésű adománygyűjtést, amit
2020. év adventi időszakában is megszervezett.
Aminek legfontosabb célja volt, hogy
névtelenül támogassák a településen nehezebb körülmények között élő
gyerekek, családok gondtalan karácsonyát.
Felajánlásokat fogadtunk tartós élelmiszer, mesekönyvek, játékok, tisztító-és tisztálkodási szerek, édességek
formájában.
Az akció 2020. évben sikeres volt a
„Láthatatlan Angyalok” példamutató
közreműködésével.
Az összegyűjtött bőséges és minőségi
adományokat a Szolgálat munkatár-

sai személyesen, illetve szükség esetén házhoz szállítással nyújtották át.
51 egyedül élő, kisnyugdíjas hátrányos helyzettű család kapott élelmiszer csomagot mely tartalmazott minden szükséges élelmiszert: liszt, rizs,
cukor, citromlé, száraztészták, tea,
kekszek, konzervek -májkrém, löncshús, készétel konzervek – babgulyás,
pacal, töltött káposzta, édességeket – táblás csoki kis csokik, cukorka,
szaloncukor a „Láthatatlan Angyal”

program keretében.
+ 12 gondozott családunk élelmiszer
csomagot (bejgli) és a 30 gyermek
kapott ajándékcsomagot, ruhaadományt (kornak, nemnek, méretnek és
érdeklődési körüknek megfelelően)
illetve 30 mikulás csomagot kaptak
a jószívű „láthatatlan angyaloktól” a
szolgálattól.
8 családunk kapott fenyőfát.
Köszönetet mondunk magánszemélyeknek, vállalkozóknak, civil szervezeteknek mind a szolgálatunk, mind
a gyermekek és családjaik nevében
mindazoknak,
akik
szívügyüknek
tekintik az embertársaikon való segítségnyújtást.

Sőrésné Oláh Ágnes
intézményvezető
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KATONÁRA MINDIG SZÜKSÉG VAN

Nem csökken az érdeklődés a katonai pálya iránt, az elmúlt évben közel
400 fő vállalt szolgálatot a seregben
Hajdú-Bihar megyéből. A járványhelyzet még inkább rávilágított arra,
hogy békeidőben is nagy szükség van
a katonákra.
Egy évvel ezelőtt még senki sem gondolt arra, hogy csak maszkkal az arcunkon, megfelelő távolságot tartva
tartózkodhatunk egy légtérben társainkkal. A legfontosabb fogalommá a
védekezés vált, mellyel megóvhatjuk
szeretteinket a koronavírustól. A járvány elleni védekezésben a Magyar
Honvédség is számos területen vesz
részt, közreműködnek például az intézmények fertőtlenítésében, segítik
a rendőrség munkáját és igyekeznek
enyhíteni az egészségügyben dolgozók leterheltségén. A hivatásos és szerződéses katonák mellett az önkéntes
tartalékos állomány is aktív részt vállal
ezekben a feladatokban. A járványhelyzet ellenére – vagy éppen amiatt
– egyre többen jelentkeznek katonának. A jelenségről Nagy Zoltán alezredest, az MH Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság
2. Katonai Igazgatási Központjának
parancsnokát kérdeztük.
- Hogyan tudná jellemezni a 2020-as
évet toborzás szempontjából?
- A vírushelyzet miatt egy kihívásokkal
teli év van mögöttünk, szerencsére
az elért eredmények azonban nem
tükrözik a nehézségeket. Folyamatos
az érdeklődés a katonai pálya iránt,
mely egyrészt az elmúlt évek munká-
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jának köszönhető – az emberek ismerik és elismerik a honvédek munkáját,
tudják, hogy milyen lehetőségek vannak a haderőben. Másrészt megvan
a szerepe a jelenleg zajló Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak is,
hiszen az emberek látják és érzékelik
a stabilitást, az egyre bővülő juttatásokat, a modern technikai eszközöket. Ugyanakkor a társadalmi elismertséghez nagyban hozzájárul az is,
hogy a katonák a jelenlegi járványhelyzetben kézzelfogható segítséget
nyújtanak ott, ahol erre szükség van.
Ezeknek az eredményeként tavaly
majdnem 400-an választották a Magyar Honvédség valamelyik szolgálati
formáját a megyéből.

tos, kiszámítható életpályát kínálunk
jelentkezőinknek, ahol érettségivel,
kezdő legénységi beosztásokban
minimum bruttó 299 ezer Ft-ot, érettségi nélkül bruttó 255 ezer Ft-ot lehet
keresni. A számos plusz juttatás közül
kiemelhető, hogy a honvédség szerződéskötéskor 100 ezer Ft szerződéskötési díjat, családalapítási, iskolakezdési és lakhatási támogatásokat kínál,
valamint nyugdíjpénztári hozzájárulást, kedvezményes üdülést, ingyenes
egészségügyi szűrővizsgálatokat és
sportolási lehetőséget is biztosít a katonák számára. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer pedig azoknak szól, akik
tanulmányaik, vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt
vállalni honvédelmi feladatokban.
A tartalékos rendszer egyik eleme a
kormány gazdaságvédelmi programjának részeként létrejött speciális önkéntes tartalékos szolgálat, amellyel a
honvédség akár több ezer állás nélkül
maradt embernek adhat átmeneti
vagy hosszútávú munkalehetőséget.
- Hogyan tudnak az érdeklődők kapcsolatba lépni Önökkel?

- Melyek ezek a szolgálatformák,
amelyekre várják az érdeklődőket?
- A honvédség szinte mindenkinek tud
alternatívát kínálni az élethelyzetének, motivációjának vagy végzettségének megfelelően. Azoknak a fiataloknak, akik az érettségi megszerzését
követően a továbbtanulást választják, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző
Karát, illetve a Magyar Honvédség
Altiszti Akadémián zajló „Acélkocka”
képzést ajánljuk. Utóbbi egyéves, tanfolyamrendszerű képzés, amely már a
tanulmányok ideje alatt is havi nettó
199 ezer forintos fizetést, térítésmentes
lakhatást és étkezést, valamint utazási
hozzájárulást jelent a résztvevőknek.
Azok, akik azonnali munkalehetőséget keresnek, a szerződéses katonai
szolgálatot választhatják. Változa-

- Idén éppen 20 éve annak, hogy
Debrecenben, a Péterfia u. 58/a szám
alatt megnyitotta kapuit a toborzó
iroda, ahol személyes tájékoztatást
nyújtunk az érdeklődőknek. A mostani járványhelyzetben azt javasoljuk,
hogy első körben személyes megjelenés nélkül lépjenek velünk kapcsolatba, az 52/314-200-as telefonszámon
vagy a hajdu.toborzo@mil.hu e-mail
címen. Emellett sok hasznos és érdekes információ található a www.
iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, valamint az MH
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Facebookon oldalán is.

Téglási KRÓNIKA		
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HIRDETÉSEK
A HHMIT Szociális Gondozási Központ
ebéd kiszállításához társadalmi
gondozónőket keres.
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.

MEGNYITOTTUNK!
Várjuk kedves vásárlóinkat folyamatosan
bővülő, friss áruinkkal és kedvező árakkal a

MILLA zöldség-gyümölcs
üzletben!
(volt Suhaj zöldséges)

Téglás, Petőfi u. 50. szám alatt

kertes családi ház eladó!
Érd.: 0620/2340223

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.
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.

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
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