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Trianon után 101 évvel még mindig a magyarságot ért 
veszteségek, igazságtalanságok jutnak eszünkbe elő-
ször. Egy évszázadnyi erőszakos szétszabdalás után a 
magyarságot összetartja a nemzedékek öntudata és 
akarata, nyelve, hagyományai és kultúrája.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Téglási Polgárok!

Az I. világháborút Magyar-
ország számára lezáró, 1920. 
június 4-én aláírt trianoni 
békeszerződés, tragikus kö-
vetkezményekkel járt. Ma-
gyarország területe 325 ezer 
négyzetkilométerről 93 ezer 
négyzetkilométerre csök-
kent, lakóinak száma 20,8 
millió főről 7,9 millió fő lett.
Azonban minden aljas szá-
mítás, borúlátó jóslat ellené-
re, Magyarország nem om-
lott össze, hanem talpra állt, 
megerősödött, és napja-
inkban Közép-Európa meg-
határozó állama. Ma olyan 
erősek vagyunk, nem szoru-
lunk határok közzé, nemzet-
ben gondolkodunk.

2010 óta június 4-e a Nemze-
ti Összetartozás Napja, hogy 
soha ne feledjük: a Trianoni 
döntést követően a magyar-
ság mind szellemi, mind gaz-
dasági értelemben képes volt újra megerősödni, és ké-
pes volt túlélni az ezt követő újabb történelmi tragédiákat 
is.
Mi adott Nekünk erőt a túléléshez és talpra álláshoz?
A legfontosabb kapaszkodó a történelmünk, gyökereink, 
az ehhez való ragaszkodás. Ez az egyetlen lehetőségünk: 
tudni: kik vagyunk.
Ha feltárjuk a múltunkat, a történelmünket, ha tudjuk 
pontosan mi az  örökségünk, honnan származunk: mindig 
lesz erőnk talpra állni.
Városunk múltját, gyökereit megismerni, feltárni és to-
vábbadni gyermekeinknek    a legalapvetőbb kötelessé-
günk.
Az elmúlt egy évben évfordulók, ünnepségek, emlékezé-
sek alkalmával Téglás múltjából, történelméből hoztunk 
nyilvánosan a felszínre egy-egy fejezetet. Kutatjuk-keres-
sük és közkinccsé tesszük településünk történetét.
A múltunk teljes feltárása adhat hiteles alapot jelenünk 
értelmezéséhez, erőt ad jövőnk formálásához. 

Nyitott, tiszta lelkiismerettel fogalmazzuk meg városunk 
múltját, eljött az ideje, hogy helyére kerüljön a helytör-
ténetünk. Tégláson, közel száz évvel ezelőtt, 1923-ban a 
református templomtorony tetején lévő rézgömbben, kéz-
iratos üzenetet helyeztek el őseink.

Nem aranyat akartak ránk 
hagyni, hanem attól értéke-
sebbet: az időt amiben él-
tek.
A kézirat szerint a nagy há-
ború után itt is nemzetőrség 
alakult, melynek parancs-
nokai Gróf Dégenfeld Pál és 
Szabó László voltak, mind-
ketten a harctérről hazatért 
katonák. Azt is innen tudjuk, 
hogy szocialista és kommu-
nista egyesületek alakultak 
Tégláson is, de földművelő 
nép bizalmatlanul fogadta 
őket, hiszen pontosan tud-
ták, milyen mesterséges uszí-
tás zajlik.
Városunkban akkor vált  
komolyabbá a helyzet, ami-
kor a kommunista uralom 
utolsó napjaiban budapes-
ti vörös katonák érkeztek,  
s vették át az uralmat, azon-
ban, amikor jöttek a román 
megszálló csapatok, elsza-
ladtak, magára hagyták az 
itt élőket. 
A románok enni-innivalót  

raboltak, és zaklatták a népet. Azonban hál’ Istennek  
Dégenfeld Pál gróf úr felajánlotta a kastélyát, a kamráját, 
ezután jobban kímélték az embereket.
A történelem könyvekben nyilván sokáig nem olvashat-
tuk az igazságot, de előbb vagy utóbb mindig kiderül az 
igazság.
Hogyan említi ez a korabeli dokumentum Trianont?
A következő olvasható a templomtorony tetején meg-
talált írásból: átkozott békekötés, ami szétdarabolta az 
országot, és elválasztott magyar testvéreinktől, elszegé-
nyített minden magyart, hogy még koporsó deszkája se 
maradt.
Pontosan leírták, hogy a megélhetésért kellett küzdeni, 
minden nap egyre erősebben, mert hazánkat, nemze-
tünket kellett újonnan teremteni.
Tudták mit tesznek, érezték történelmi felelősségüket.
Azt akarták, hogy ezt mi, most, több mint 100 év elteltével 
is tudjuk.
Ezzel az erővel segítenek nekünk. 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA



Nem volt könnyű felállni, nem volt könnyű szinte a semmi-
ből újra otthont, hazát építeni, de közös munkával, aka-
rattal sikerült.
Mert ami értékes, soha nem könnyű.

Gondoljuk át együtt, újra és újra: Mi értéket akarunk az 
egész országban és itt Tégláson is még akkor is, ha az ér-

tékeshez hosszabb és nehezebb út vezet.
Trianon üzenete számunkra a nemzeti megmaradás örök 
értéke.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Szabó Csaba 
polgármester
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Téglási  KRÓNIKA   

A parlagfű elleni védekezés érdeké-
ben a következőkre hívom fel Téglás 
város közigazgatási területén ingatlan 
tulajdonjogával/használati jogával 
rendelkező lakosok figyelmét:

A termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXIX. törvény szerint a földhasz-
náló - választása szerint - köteles a 
termőföldet művelési ágának meg-
felelő termeléssel hasznosítani, vagy  

termelés folytatása nélkül a talajvé-
delmi előírások betartása mellett a 
gyomnövények megtelepedését és 
terjedését megakadályozni (hasznosí-
tási kötelezettség).
Földvédelmi bírságot köteles fizetni az, 
aki elmulasztja a termőföld hasznosí-
tásával kapcsolatos kötelezettségét.

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény szerint a földhasználó köteles 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbó  
kialakulását megakadályozni és ezt 
az állapotot a vegetációs időszak vé-
géig folyamatosan fenntartani.

A parlagfű virágzás megakadályo-
zása, az allergiás megbetegedések 
számának mérséklése, a parlagfű  
pollenjére érzékeny emberek egész-
ségi állapotának megóvása érde-
kében, kérem a Téglás város köz-
igazgatási területén lévő ingatlanok 
tulajdonosait/használóit hogy:
• 2021. június 20-30. között ellenőriz-
zék, hogy ingatlanjukon található-e 
parlagfű, 
• amennyiben igen, a parlagfüvet jú-
nius 30-ig kaszálják le, majd
• az első vágástól számított 3 hét múl-
va ismét ellenőrizzék az ingatlant és 

parlagfű esetén az irtást azonnal vé-
gezzék el, melyet követően
• a terület 3 hetenkénti ellenőrzését 
és a parlagfű irtását a vegetációs 
időszak végéig (október közepéig)  
folyamatosan végezzék.

A parlagfű irtásának elmulasztása kö-
zérdekű védekezés elrendeléséhez és 
növényvédelmi bírság kiszabásához 
vezet. 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 
parlagfű irtás esetleges elmulasztá-
sa esetén 2021. évben figyelmeztető, 
felhívó levelet nem küld a Téglási Pol-
gármesteri Hivatal, a feltételek fenn-
állása esetén (virágbimbós parlagfű 
az ingatlanon) - hirdetmény formájá-
ban közzétett határozattal - azonnal 
elrendelésre kerül a közérdekű véde-
kezés, melynek költségét az ingatlan 
tulajdonosának/használójának kell 
majd megtérítenie. 

Téglás, 2021. június 14.
      
 

Szilágyi József László 
 jegyző

Felhívás a parlagfű elleni védekezés aktuális feladatairól 

Az idén is, mint minden évben, ha-
gyományosan Tégláson a pedagó-
gusnap az Ujlaki István emléktábla 
koszorúzásával kezdődött. 

Az ünnepség a COVID-járvány mi-
att intézményenként külön zajlott, 
szerdán és csütörtökön délután.  
A Bárczay Anna Városi Óvodában 
a fenntartó nevében Szabó Csa-
ba polgármester köszöntötte a kol-
lektívát, megemlékezve arról, hogy  
1845-ben nyitották meg Tégláson a 
megye harmadik óvodáját. 174 év-
vel ezelőtt már több mint 100 gyerek 
járt itt oviba. Gróf Bek Pálné Bárczay 
Anna és Bárczay Zsuzsanna földbir-
tokosok adományából mára egy  
országosan elismert, sikeres óvoda 
működik, ahol erős közösség, folya-
matosan megújulni képes, felkészült 
pedagógusok dolgoznak. 

Szabó Csaba hangsúlyozta, hogy az 
óvoda névadója talán nem is gon-
dolta, hogy mára háromszor annyi 
gyermek fejlődik ezen a helyen, és ez 
a létszám várhatóan tovább fog nö-
vekedni.
Pedagógus napon került átadásra 
Téglás városának pedagógiai díja, a 
veszélyhelyzetre tekintettel az önkor-
mányzat jogkörében eljárva, a képvi-
selőtestülettel egyetértésben, Szabó 
Csaba polgármester döntése nyo-
mán. 
Az idei díjazott az óvodapedagógu-
sok közül Bacskóné Csobán Mónika, 
aki óvodapedagógusi diplomáját 
2003-ban szerezte meg, friss diplomás-
ként városunk óvodájában kezdett el 
dolgozni, majd öt év múlva beszéd-
fejlesztő pedagógia területen szerzett 
szakvizsgát. Nagy figyelmet fordít a 
gyermekek anyanyelvi nevelésére és 

PEDAGÓGUSNAP
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több éve segíti a logopédus munká-
ját. Önképzéssel, továbbképzéseken 
való részvétellel folyamatosan törek-
szik a szakmai megújulásra, nyitott az 
új eszközök és módszerek kipróbá-
lására. Zöld óvoda munkatársaként 
hosszú évek óta elkötelezett az újra-
hasznosítás, a környezettudatos gon-
dolkodás, a növénygondozás iránt. 
Kolléganőjével évek óta gon-
dozza az óvoda előudvarán 
a gyógynövényes kiskertet és 
a papírgyűjtés szervezésében 
és lebonyolításában is aktív 
szerepet vállalt.  Tevékenyen 
közreműködik „Hazánk nem-
zeti kulturális örökségének 
megőrzését, a hagyományok 
és a népi kultúra ápolását fel-
vállaló” tehetséggondozó 
programok megvalósításában. 
Bacskóné Csobán Mónika az 
idei nevelési évtől mentor pe-
dagógusként segíti a peda-
gógiai asszisztens gyakornok 
munkáját. Két gyermek édes-
anyja, személyisége nyugodt, 
kiegyensúlyozott és megha-
tározó csoportja és az óvodai 
közösség életében.
A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános 
Iskola és AMI Úttörő utcai épületében 
folytatódott a pedagógusnapi kö-
szöntés.
Téglás városának pedagógiai dí-
ját idén az iskola pedagógusai közül 
Vámosi István néptánc tanár kapta 
meg, aki végzettségét a Ma-
gyar Táncművészeti Főiskolán 
szerezte 2011-ben néptánc 
szakon. Oktató munkáját a 
téglási iskolában 2009 szeptem-
berében kezdte azzal a céllal, 
hogy a tanulók megismerjék 
hazánk táncait, hagyománya-
it, mozgáskoordinációjuk minél 
fejlettebbé, mozgáskultúrájuk 
minél esztétikusabbá váljon. 
Emellett minél több közösségi 
élmény érje őket, mindezt jó 
hangulat és magyar zene kísér-
je. Az alapfokú művészeti iskola 
néptánc tanszakának diákjait 
nagy lelkesedéssel tanítja. Min-
den tanév végén népszerű az 
tanszaki bemutatókat szervez, 
ahol a gyerekek előadják az 
elsajátított tánclépéseket és a közös 
koreográfiát. Az elmúlt évtized alatt 
diákjai megkedvelték a népi kultúrát. 
Vámosi István összetartó közösséget 
hozott létre, akik helyi, regionális és 
országos versenyeken is bizonyították 
tehetségüket. Néptánc-csoportjai 
rendszeres fellépői az iskolai progra-
moknak, városi rendezvényeinknek. 
A díjazott tevékenyen részt vesz a kü-
lönböző pályázatokon, melyek sikere 
esetén néptánc táborokat szervez a 
gyerekeknek, ahol – a tánctanulás 
mellett – megismerteti őket hazánk 

hagyományaival, tájaival.
Ezen az eseményen került átadásra 
Majoros Lászlóné igazgatóhelyettes 
számára 40 éves pedagógiai munká-
jának elismeréséért nyugállományba 
vonulása alkalmából: Téglásért díszok-
levél. Majoros Lászlóné a Debreceni 
Tanítóképző Főiskolán szerezte meg 
tanítói diplomáját 1981-ben. 

A Téglási Általános Iskola az első és 
egyetlen munkahelye, ahol második 
évtizede lát el vezetői feladatokat. 
Szigorú, következetes, lelkiismeretes 
vezetőként irányítja az alsó tagozat 25 
pedagógusának és közel 300 kisdiák-
jának iskolai életét. Vezetői munkájá-
nak fontos része az iskola tárgyi felté-
teleinek javítása. 

Szülők, vállalkozók segítségével, kol-
legák bevonásával, pályázatok írá-
sával igyekezett ezt megvalósítani. 
Sokat tett azért, hogy jobb körülmé-
nyek között tanulhassanak a gyere-
kek. Kollegái számára mindig igyekszik 
biztosítani a szakmai fejlődést, segíti 
őket továbbképzéseikben, minősíté-
sükben. Szakvizsgázott pedagógus, 
mérés-értékelési szakértő, mely isme-
reteit a tehetséges tanulók kiválasz-
tásában hasznosítja. Tanítói munkája 
során mindig törekedett a tanulók 
differenciált fejlesztésére, és fokozot-

tan odafigyelt a hátrányos helyzetű 
gyerekekre. Támogatta a tanulókat 
az önálló tanulásban, fejlődésben. Ki-
emelkedő eredményeket ért el a te-
hetségfejlesztés területén. Részt vett 
az intézmény tehetségprogramjának 
kialakításában, és ő irányította a ma-
tematika tehetségműhely munkáját 
az alsó tagozaton. Tanulói közül az 

évek során ketten bekerültek a 
Zrínyi Ilona Matematika Verseny 
megyei legjobbjai közé, amiért 
Ő is kitüntetésben részesült. Pél-
daértékű az a kapcsolattartás, 
melyet a társintézményekkel, el-
sősorban a városi óvodával ala-
kított ki. A két intézmény közötti 
szoros kapcsolatnak köszönhető-
en zökkenőmentes az átmenet 
az óvodából az iskolába. Fontos 
számára a néphagyományok 
ápolása, szívügyének tekintette 
a Babszem Jankó Országos Nép-
mesemondó Verseny lebonyo-
lítását. Ezért a munkáért az alsó 
tagozatos kollegáival együtt 
Kulturális és Művészeti Díjat ka-
pott 2015-ben. Majoros Lászlóné 
pedagógiai munkáját már 2005-

ben elismerte a képviselő-testület  
Pedagógiai díjjal. 
A város társadalmi életében vállalt 
munkája miatt, – mivel 2002-2019-ig 
17 éven át önkormányzati képviselő-
ként nem csak az iskola de a város 
lakóinak érdekeit is képviselte az ön-
kormányzati döntések meghozata-
la során – 2012-ben Téglás Városért  

kitüntetést kapott.

Szabó Csaba iskolai ünnepi  
köszöntőjében kiemelte, hogy 
soha nem szabad elfelejtenünk, 
ha erős közösséget alkotunk, 
keményen dolgozunk annak 
mindig lesz eredménye. Továb-
bá megemlékezett arról, hogy 
„Nem volt könnyű dolga őse-
inknek sem, amikor kereken 
400 évvel ezelőtt elkezdődött 
az oktatás Tégláson. I. Rákóczi 
György fejedelem 1621-ben a 
hajdúkkal együtt egy papot is 
ide telepített, ő volt az első ta-
nítója a kicsi falunak. Ekkor nem 
volt sem imaház, sem szervezett 
egyházközség, a tanítás az itt 
élő emberek házainál történt, 

és ez volt a lényeg: elkezdődött az a 
folyamat, ami napjainkra egy sikeres 
és nagy iskola működéséhez vezetett. 
400 évvel ezelőtt senki nem gondolta, 
hogy ma 4 első osztályt indítunk, hogy 
az iskolánkban több mint 600 gyerek 
tanul. Mindkét intézményben ünnepi 
ebéddel és virággal köszöntöttük a 
pedagógusokat.

Téglási  KRÓNIKA   

Majoros Lászlóné igazgatóhelyettes, 
Vámosi István néptánc tanár

Bacskóné Csobán Mónika óvodapedagógus
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BME próba-nyelvvizsga iskolánkban
A Rákócziban immár a 7. tanévet feje-
zi be az első két tanítási nyelvű osztá-
lyunk. A pedagógiai programunkban 
számos objektív külső mérés 
található, ezek egyike akk-
reditált nyelvvizsga bizottság 
előtt tett próba-nyelvvizsga. 
Erre 2021. június 8-án került sor. 
A mérés több szinten zajlott, 
komplex középfokon (B2 szin-
ten) a haladó csoport vizsgá-
zott, komplex alapfokon (B1 
szinten) pedig a középhaladó 
csoport. A normál tanterven 
tanuló diákokból 4 fő csatla-
kozott a próbatételhez, egy 
tanuló komplex középfokon, 
három fő pedig szóbeli alap-
fokon tette mérlegre tudását.
A próba-vizsga reggel 8 óra-
kor kezdődött és délután 4 
óráig tartott. Diákjaink na-
gyon alaposan felkészültek rá, 
de az izgalom azért mindenki-
ben munkálkodott. Életük első 
vizsgaszituációja volt ez, így sokan re-
megő kézzel, kipirult orcával mentek 
be a vizsgabizottsághoz. 
Amikor aztán kijöttek, arcukon széles 

mosollyal, boldog elégedettséggel 
nyugtázták, hogy megérte ez a kihí-
vás! 

A próba-nyelvvizsga célja elsősorban 
a használható nyelvtudás, azaz a 
kommunikatív kompetenciák mérése 
volt, ezért feladatainak középpont-

jában nem a nyelvi forma, hanem a 
nyelvi jelentés állt, a feladatok a valós 
nyelvhasználathoz hasonló helyzetek 

elé állították a diákokat. 
A nap végén a vizsgabizottság 
elismerő szavakkal nyilatkozott 
diákjaink angol nyelvi készsé-
geiről, felkészültségéről és a 
nyelvtanáraink munkájáról. 
Sokan már most megszerezték 
volna a komplex középfokú 
nyelvvizsgát, másoknak még 
kell egy kis idő a felkészülésre.
 A nagy megmérettetésre ősz-
szel kerülhet sor, addig is kívá-
nunk diákjainknak kellemes 
kikapcsolódást a nyári szünet-
ben, sok élményt és feltöltő-
dést! 

Kissné Lesnyák Beáta
idegen nyelvi  

munkaközösség vezető

Minden évben május 10-én ünnepel-
jük a Madarak és Fák napját. Óvo-
dánkban is megemlékeztünk e jeles 
napról. 
Az óvodásokat és szüleiket, az intéz-
ménybe érkezve madárcsicsergés fo-
gadta. Az óvoda épületébe belépve 
az újrahasznosítás jegyében készült 
alkotásokból nyílt kiállítás, melynek 
témája kapcsolódott a zöld jeles nap-
hoz. 

Az alkotásokat a gyerekek és szüleik 
készítették közösen, de az óvodai cso-
portokban is születtek alkotások. A dé-
lelőtt folyamán a Hortobágyi Madár-
kórház egy munkatársa is ellátogatott 
hozzánk, aki magával hozta a Csipke 
nevű egerészölyvet és egy 5 hetes kis 
bagolyfiókát. Nagyon sok hasznos is-
merettel lettek gazdagabbak a gye-
rekek a délelőtt folyamán.

Május közepén pályázatot nyújtottunk 
be az „Év Állatvédő Óvodája 2021” 
cím megszerzésére.  A pályázat sike-
reses lett, és óvodánk egy éven ke-
resztül viselheti az „Állatbarát Óvoda” 
címet. 
A dm Kft. idén is meghirdette a „Nap 
gyermekei” pályázatát, melyre óvo-
dánk két alkotással is benevezett. 
Pályázatunk eredményes lett, s így 
ajándékba kaptunk egy meseköny-

vet és több tubus naptejet, melyre 
nagy szükségünk is van a meleg nyári 
napok alkalmával annak érdekében, 
hogy védjük a gyermekek bőrét a le-
égéstől.

Május 27-én megünnepeltük a Gyer-
meknapot. Két ugráló vár is érkezett, 
mely nagy örömet okozott a gyer-
mekeknek. Limonádét is készítettünk, 
melyet a saját kis gyógynövényes ker-
tünkből szedett mentával ízesítettünk. 
Mozgalmasan és sok játékkal telt el ez 
a nap is, melyen kellemesen elfárad-
tak a kis óvodásaink.

    

Veresné Hevesi Zsuzsánna 
óvodavezető

ÓVODAI HÍREK
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ISKOLAI BALLAGÁS

•Dudás Imre

•Fábián József

•Fehér Dorina

•Fekete Anna

•Hadházi Nóra

•Hajdu Tamás

•Hárshegyi Viktória

•Hernek Boglárka

•Kiss Viktória 

•Kocsis Erik

•Koszta Gyula

•Lakatos-Balogh Patrik

•Menyhárt Kíra Lívia

•Molnár Levente

•Molnár Péter Zoltán

•Nagy József

•Péterváry Tamás

•Rácz Zsolt

•Sigér Vivien

•Szabó Bence

•Szabó Kíra Viktória

•Szalka Enikő

•Szanyi Glória

•Tikász Tibor Trisztán

•Ungi Angelika

•Vékony Zsombor

•Veres Farkas László

•Brutóczki Diána

•Kiss Krisztina

•Kiss Viktória

•Czirják Patrik

•Dezső Anasztázia

•Elek Máté

•Fábián István

•Ferkó Lara

•Francz Károly

•Fülöp Zoé

•Gábor Kristóf

•Hevesi Zsolt

•Karikó Lili

•Kóka Máté 

•Molnár Kíra

•Nagy Zsanett

•Petruska Milán

•Sándor Viktória

•Simon Petra

•Szebellédi Richárd 

•Tóth Alexandra

•Tóth Balázs

•Zoltai Tamás Nándor

•Vakles Kíra Sára

8.b osztály 
osztályfőnök: Fekete Tamás

•Árvai Anikó

•Bálint Lili Blanka

•Bobik Hanna

•Czellár Péter Bence

•Csonka Gergő

•Csonka Milán

•Csordás Zsófi

•Fazekas Sára

•Fehér Tímea

•Görög Dóra Lili

•Kása Fruzsina

•Kévés Lili Bernadett

•Lovas Kinga

•Lovas Regő Dániel

•Molnár Enikő Katalin

•Morvai Lili

•Rostás Emília

•Sipos Nándor Attila

•Sotkó Ádám

•Sőrés Kristóf

•Szabó Zsófi

•Szegedi Anna Kata

•Szokodi Erik

•Tompa Szabolcs

•Zavaczki Bence

8.a osztály 
osztályfőnök: Varga Ildikó Erzsébet

8.c osztály 
osztályfőnök: Burai Erika
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„MADE IN TÉGLÁS”
Folytatódik cikksorozatunk melyben 
Téglásról elszármazott neves és köz-
ismert művészek, sportolók életpá-
lyájához kapcsolódó online kvíz-já-
ték kérdésekre adunk helyes választ, 
megfejtést. 

Melyik színház tagja Fejszés Attila?

Fejszés Attila téglási származású szín-
művész, a Debreceni Ady Endre Gim-
názium irodalom-dráma tagozatá-
ról került a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem operett és musical szakára, 
ahol Huszti Péter és Kerényi Imre osz-
tályvezetők növendékeként végzett 
2009-ben. Az otthonról hozott érté-
kekkel felvértezve érkezett a fővárosi 
egyetemre, majd friss diplomásként 
Győrbe. 2009-től a Győri Nemzeti Szín-
ház tagja. Attila tehetségét, egyéni-
ségét olyan szerepekben is láthattuk, 
mint a Bornemissza Gergely, a János 
vitéz, a Háry János, a Mágnás Miska 
Baracs Istvánja vagy a Bob herceg. 
Immár 12 éve került Győrbe, ahol az-
óta szívébe zárta a város, a közönség 
és a társulat.

Milyen vadászrepülőgépből katapul-
tált Kádár Sándor?
Életét kockáztatta Kádár Sándor  
őrnagy és így megmentette a repü-
lőgépet, miután kényszerleszállást 
hajtott végre a kecskeméti katonai 
repülőtéren. 2015. június 10-én Kecs-
keméten 10:52-kor kényszerleszál-
lást hajtott végre a 30-as oldalszámú 
együléses JAS 39, az orrfutó meghibá-
sodása miatt, mely nem rögzült nyitott 
helyzetben. A pilóta a futómű meg-
hibásodása miatt tért vissza a repülő-
bázisra, hasra szállt a repülőjével, és 
csak eközben katapultált, pedig a le-
vegőben is magára hagyhatta volna 
a sérült Gripent. A hasközépi felfüg-
gesztő gerendára leszállt repülőgép 
a leszállás során lesodródott a futópá-
lyáról, miközben a pilóta – Kádár Sán-
dor őrnagy – sikeresen katapultált, de 
a földet éréskor megsérült. 
Az őrnagyot súlyos sérüléssel, mentő-
helikopteren vitték kórházba. A repü-
lőgép bal szárnyfele javítható sérülé-
seket szenvedett.

Melyik filmben nem szerepel Hadházi 
László?

A humorista a Papírkutyák című film-
ben nem játszott, viszont Hadházi 

Lászlót a Bakkermann és a Dumapár-
baj című mozifilmekben is láthattuk 
a vásznon. A Bakkermann 2007-ben 
készült színes, magyar filmvígjáték.  
Egy péküzemben a világ legna-
gyobb kenyerét készül megsütni 
egy kis csapat, hogy bekerüljenek 
a Guiness Rekordok Könyvébe és 
jól meggazdagodjanak.  Hadházi 
László humorista a Biztonsági cég-
vezetőt alakítja a történetben. 

A Dumapárbaj 2014-ben készült  
színes, magyar filmvígjáték, Paczolay 
Béla rendezésében, Hadházi László, 
Eszenyi Enikő és Kiss Ádám főszerep-
lésével. A sztori szerint Kalmár Tamás 
(Hadházi László) befutott, negyvenes 
évei végén járó, kissé felfuvalkodott 
sztár. Úgy tűnik, minden a legna-
gyobb rendben. Egy napon azonban 
rájön, hogy népszerűsége lassan a 
múlté, a közönség kedvence egyre 
inkább feltörekvő fiatal riválisa. 
   

Pánya Kitti
m.b. intézményvezető

TÁBOR IDŐPONTOK TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

FOCITÁBOR 
Téglás Városi Sportegyesület 

2021. június 28 - július 02. 
és 2021. július 05 - július 09.

Érdeklődni Szabó Imre edzőnél  
személyesen, vagy telefonon 
(06/20/358-5808) vagy a Facebookon

HAJDU TÁBOR 
Bárczay Anna Városi Óvoda

2021. július 12 - július 16.
2021. július 19 - július 23.
Reggel 7.00-17.00 óráig.

Érdeklődni a Bárczay Anna Városi 
Óvodában.

KÖNYVTÁRI NYÁRI TÁBOR 
Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2021. június 28 - július 02.
2021. augusztus 02 - augusztus 06.

Érdeklődni a Városi Könyvtár és  
Kulturális Központban.

NYÁRI JÁTSZÓHÁZ 
Téglási Családsegítő-, és Gyermekjó-
léti Szolgálat

2021. július 19 - július 23. (6-9 évesek r.) 
2021. augusztus 16 - augusztus 19.  
(8-10 évesek r.) 
Reggel 8.00 - 12.00 óráig.

Érdeklődni a Téglási Családsegítő-, és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál.

MAGYAR ÉRTÉKEKRŐL SZÓLÓ 
NAPKÖZIS TÁBOR 
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Baptista Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2021. június 28 - július 02.

Érdeklődni: Vámosi István  
tel.: 0620/2900877 
e-mail: vamosiistvan@freemail.hu 
A tábor díja: 15.000 Ft/fő, mely 
tartalmazza a programokat és a 3X 
étkezést. Helyszin: Fényes utcai iskola

NYÁRI TÁBOROK TÉGLÁSON
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Számos lehetőséget kínál a Magyar 
Honvédség azoknak, akik hosszabb 
távon vagy akár ideiglenesen ke-
resnek biztos megélhetést és stabil 
munkahelyet, melynek köszönhetően 
jelenleg is töretlen az érdeklődés a 
katonai pálya iránt.

A járványhelyzet hatására egyre több 
helyen találkozhatunk a Magyar Hon-
védség katonáival, akik alapfeladata-
ik ellátása mellett a rendvédelmi szer-
vek, illetve az egészségügyi dolgozók 
munkáját is segítik. Mindez azt is ered-
ményezi, hogy az eddigieknél is több 
figyelem irányul rájuk, ezáltal magára 
a katonai pályára. Erről is beszélget-
tünk Tóth Imre őrnaggyal, a debreceni 
Hadkiegészítő és Toborzó Iroda veze-
tőjével.

- Menyire érzékelhető a megnöveke-
dett figyelem a toborzóiroda ügyfél-
forgalmán?

- Az iroda ügyfélforgalma évek óta 
magas, a régióból szolgálatot válla-
lók száma országosan is kiemelkedő, 
így inkább azt mondanám, hogy to-
vábbra is töretlen a jelentkezési kedv 
a megyében.Többenúgy jönnek be 
hozzánk, hogy találkoztak kollégáink-
kal a közterületen vagy egy egészség-
ügyi intézményben, és megtetszett az 
a fegyelmezettség és elhivatottság, 
amellyel a munkájukat végzik.

- Mit tudnak számukra kínálni?

- A Magyar Honvédség sokrétű fel-
adatkört lát el, így szinte bármilyen 
végzettséggelrendelkező és bármilyen 
élethelyzetben lévő embernek tud 
megoldást kínálni. A fiatalok tovább-
tanulhatnak nálunk, legyen szó akáraz 
egyetemi szintű tisztképzésről, akár a 
tanfolyamrendszerű altisztképzésünk-
ről. Akik azonnali munkalehetőséget 
keresnek, szerződéses szolgálatra je-
lentkezhetnek. Ilyenkor megvizsgál-
juk a pályázó iskolai végzettségét, a 
kompetenciáit, felmérjük, hogy milyen 
szakterületen szeretne dolgozni, majd 
ezt összevetjük a honvédség alakula-
tainak igényeivel. Igyekszünk mindenki 
számára megtalálni a végzettségé-
nek, szaktudásának megfelelő mun-
kakört.

- Kiket várnak elsősorban szerződéses 
szolgálatra?

- Szükségünk van az általános kato-
nai feladatokat ellátó lövész, illetve 
felderítő katonákra, de keresünk „C” 
kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőket, autószerelőket, 
műszaki szakembereket, szakácsokat, 
informatikusokat, jogászokat, és még 
hosszan lehetne sorolni a betölthető 
munkaköröket. Úgy szoktunk fogal-
mazni, ha valaki szeretne katona lenni, 
de nem tudja, hogy pontosan mi ér-
dekli, jöjjön be hozzánk és biztosan tu-
dunk számára megfelelő lehetőséget 
ajánlani.

- A járványhelyzetben többen a meg-
lévő munkájukvagy tanulmányaik-
mellett szeretnének segíteni, erre van 
lehetőségük?

- Igen, hiszen a 2012-ben megújított,és 
azóta folyamatos fejlesztés alatt álló-
tartalékos szolgálatnak pontosan ez 
az egyik célja. A tartalékos katonák 

időszakosan részt tudnak venni példá-
ul határvédelmi vagy missziós felada-
tokban is, de sokan közülük jelenleg 
a kórházakban látnak el szolgálatot, 
illetve az aktív állomány munkáját 
segítik a laktanyákban.A tartalékos 
szolgálat speciális ága az állásukat 
ideiglenesen elvesztett embereknek 
kínál hat hónapos szolgálati lehetősé-
get, amelyből bármikor kiléphetnek, 
amennyiben rendeződik a helyzetük. 
Arra is szép számmal akad példa, 
hogy a tartalékos katonák karrierlehe-
tőséget találnak nálunk és átjelentkez-
nek szerződéses szolgálatra.

- Ha valaki szeretne jelentkezni, vagy 
csak több információt szerezni, ho-
gyan teheti ezt meg?

- Sok hasznos és érdekes információ 
található a www.iranyasereg.hu és 
a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, 
valamint az az Irány a Sereg! Face-
book oldalán. Személyes tájékoztatást 
Debrecenben, a Péterfia u. 58/a szám 
alatt, az idén 20 éve átadott toborzó-
irodában kaphatnak az érdeklődők, 
akik az 52/314-200-as telefonszámon 
vagy a hajdu.toborzo@mil.hu e-mail 
címen is kapcsolatba léphetnek ve-
lünk.

A fotókat készítette: Kertész László

Töretlen az érdeklődés a katonai pálya iránt

A Magyar Honvédség 24. Borne-
missza Gergely Felderítő Ezred nem-
zetközi gyakorlatot fog végrehajtani 
2021. június 28-tól július 9-ig.
A gyakorlat keretében a katonai 
állományt 2021. július 5-én 00:00 
órától Balkány és Hajdúhadház kö-
zött több ponton fogják kihelyezni.  
A katonai egységek éjszakai biztosí-
tott menetet hajtanak végre, mely-
nek célpontja Hajdúhadház, Vay 
Ádám Kiképzőbázis Lő- és Gyakorló-
tér.
A gyakorlat további feladatait  

katonai területen hajtja végre az  
állomány. A gyakorlat során lőfegy-
ver viselése engedélyezett, de an-
nak használata civil területen tilos.
A gyakorlatról kiértesítésre kerülnek 
a rendőri szervezetek és a vadász-
társaságok.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a „Strong 
Will 2021” nemzetközi gyakorlat  
során Balkány – Geszteréd – Bö-
köny – Hajdúhadház környezetében  
2021. július 5-én 00:00 órától 2021. 
július 6-án 24:00 óráig fokozott kato-
nai jelenlét várható. 

„Strong Will 2021” gyakorlat
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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 

HIRDETÉSEK

Téglás központi részén, 663m2 telek,  
47m2 -es könnyű szerkezetes  

felépítménnyel eladó

Az épület tökéletes letetőség üzletnek, ugyanakkor a  
telket nagyságánál fogva építkezni vágyók figyelmébe 
is ajánlom.
Jelenleg, érvényes engedélyekkel, vendéglátó üzletként 
működik.

Érdeklődni: Tóthné Harangi Julianna
 
Telefonszám: 0630/2660411

ELADÓ Akác, kuglis tűzifa
3000 Ft/mázsa  

+ helyben (Tégláson) ingyen kiszállítás
érdeklődni: Sipos Sándor, 06/20/5456647

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

FIGYELEM!
A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási 

Központ Téglás telephelyre  
tiszteletdíjas gondozókat keres ebéd-kiszállításra.

A társadalmi megbízatást elláthatja GYES, GYED, FHT ellá-
tásban részesülő személy is.
Részletekről érdeklődni személyesen Chebliné Kocsis  
Erzsébet intézményvezetőnél lehet.
Héfőtől-Péntekig 8.00-16.00-ig Téglás, Liget u. 1 sz. alatt.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,  
hogy az FGSZ 2021. évi karbantartási munkálatai miatt 
2021.07.02-án 14:00 órától 2021.07.02-án 18:00 óráig 

 szünetel a földgáz szolgáltatás Tégláson.

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
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 Munkatársakat keresünk!
A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus

Gyermekvédelmi Központ NEVELŐSZÜLŐKET keres.

A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal ren-
delkeznek, 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.

FÖLDGÁZ SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE


