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Téglás önálló várossá válásának 30. évfordulóját ünnepel-
te május 1-jén, szombaton közösségünk. A veszélyhelyzeti 
intézkedéseket betartva, elsősorban online programokhoz 
lehetett csatlakozni, ugyanakkor a szabadtérre vágyók 
kvízjátékkal fedezhették fel városuk kevésbe ismert részeit, 
történeteit, épületeit, emlékműveit, növényeit.
A város közintézményeinek ablakában pedig már a meg-
előző napokban feltűntek az elmúlt 30 év eseményeinek 
fotói, felidézve képekben az elmúlt évtizedeket. 
A városközpontban pénteken délután a parkokat és utak 
menti fákat színes szalagok díszítették, folytatva a hagyo-
mányt, mely szerint a csoportba szerveződött legények 
ilyenkor májusfát állítanak a lányoknak. Jelen esetben 
azonban nem kivágott fákra került a díszítés, hanem az 
élő fákra, és azok változtak a hétvégére májusfává. 
Az online városnap, ami mindvégig követhető volt a város 
honlapján és hivatalos közösségi oldalán, Sallaine Nagy 
Zsuzsanna vezetésével reggeli bemelegítő tornával kezdő-
dött, majd Koncz Brigitta életmódtanácsadásával folyta-
tódott. Ezt követően Gudász Tünde a Téglási Alkotóműhely 
vezetője kézművesfoglalkozást mutatott be videójában, 
és megtanulhattunk illatos kávé-gyertyát készíteni, dekora-
tív sütigyertyákat formázni. 
A város honlapján és a közösségi médián keresztül néz-
hette meg mindenki Szabó Csaba polgármester ünnepi 
köszöntőjét, és beszédét, valamint Varga Miklós zene-
pedagógus által hegedült Himnuszt hallgathattuk meg.  
Polgármester úr hangsúlyozta, hogy büszkén tekint az el-
végzett munkára, a városhoz méltó megjelenésre, a min-
dig nagy léptékkel haladó fejlődésre, és összefoglaló 
áttekintés után megköszönte az előtte dolgozó városve-
zetőknek a munkáját, akik tettek azért, hogy Téglás ismét 
önállóvá váljon és megtarthassa városi rangját. 
Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az eddig elvégzett fej-
lesztéseket, beruházások továbbgondolását, újratervezé-
sét, új köntösbe öltöztetését a jövőben elvégezzék. 
„Mert mit is jelent városként működni, városban élni? Je-
lenti azt, hogy majdnem 100%-os a szennyvízhálózatunk, 
sok és jó minőségű úttal rendelkezünk, van korszerű isko-
lánk, óvodánk, bölcsődénk, orvosi rendelőnk, gondozá-
si központunk, ivóvízhálózatunk, rendezett ingatlanok és 
közterületek, nemzetközi elismertségű nagyvállalatunk, 
és számos eredményesen működő stabil kisvállalkozás.” 
– foglalta össze polgármester úr. Városnak maradni és él-
hető városban lakni azt jelenti, hogy van a mai kor köve-
telményeinek megfelelő közvilágítás, vállalkozásbarát ön-
kormányzat, Wifi lefedettség, kamerarendszer ahhoz, hogy 
értékeinket megőrizzük, még több és jobb minőségű utak, 
sportolási és szórakozási lehetőségek az itt élők számára, 
jó közlekedési feltételek. A sportuszoda, tájház, kulturális 
központ, ipari park, a vasútállomás és a Kisrét környékének 
rendezése, azon feladatok közé tartozik, melyek előkészí-
tő munkálatai már megkezdődtek. Fontos tisztán látnunk, 
hogy jelentős eredmény az is, hogy az elmúlt több mint 

egy évben nem állt meg fejlődés, nem vetette vissza a vá-
rost a veszélyhelyzet, a bezártság. 

Városi kitüntetések

Városnap alkalmával polgármester úr kitüntetéseket adott 
át, amelyek nagyobb része a Covid-19 járvány elleni vé-
dekezésben leginkább frontvonalban harcolókat ismeri el. 
A veszélyhelyzetre tekintettel az önkormányzat jogkörében 
eljárva, de a képviselőtestület javaslatait figyelembe véve, 
velük egyetértésben döntött Szabó Csaba polgármester 
az elismerésekről.

Téglásért Díszoklevéllel köszönte meg az orvosok és ápo-
lók lelkiismeretes, példamutató és szakszerű munkáját: Dr. 
Jurás Enikő, Dr. Silye Mihály és Dr. Tóth László Tamás felnőtt 
körzeti orvosoknak, és a munkájukat segítő ápolóknak: Kis 
Lászlónénak, Dr. Silyéné Lisztes Andreának, Pór Sándorné-
nak. 

30. VÁROSNAP
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Polgármester úr megköszönte orvosainknak, ápolóinknak, 
hogy a fáradság és kimerültség ellenére nem adják fel; és 
versenyt futnak az idővel, a vírussal szemben az emberek 
életéért.

Téglás Városért kitüntetésben részesítette Brutóczki Sándor 
téglási vállalkozót, aki önkéntes felajánlásként a téglási 
családoknak a járvány elején szájmaszkot adományozott.

A városért végzett 38 éves kiemelkedő és áldozatos mun-
kája elismeréseként Egészségügyi-, és Szociális Ellátásért 
Díjat adományozott Tahóczki Györgyné kisgyermekne-
velőnek, a Városi Bölcsőde munkatársának.

Téglás Város Sport Díj kitüntetéssel ismerte el Sigér Dávid 
Miklóst, városunk szülöttét, kiemelkedő sporteredménye-
iért. A labdarúgó-bajnokság miatt, Sigér Dávidnak 2021. 
május 12-én adta át polgármester úr a díjat.

A polgármester beszédében kitért rá, hogy reméli, az elkö-
vetkezendő egy év elég lesz ahhoz, hogy a tervek látvá-
nyos megvalósulásáról is beszámoljon, amihez az szüksé-
ges, hogy visszatérjen az élet a régi medrébe, az emberek 
dolgozhassanak ezt pedig a magas oltottsági mutatókkal 
tudjuk elérni. Büszke rá, hogy a Covid-19 elleni védeke-
zésben a város közössége  fegyelmezetten és szabálykö-
vetően viselkedett.  Kérte, hogy továbbra is tartsák be az 
egészségügyi szabályokat és minél többen vegyék fel a 
védőoltást.
A Téglási Teátristák, Sáreczki Gyula csoportvezető szakmai 
koordinálásával három kabaréjelenetet adtak elő, amit a 
közönség videófelvételről tekinthetett meg. Mindhárom 
jelenet rendkívül népszerű volt, és az elmaradt vastapsot 
a hálás kommentek, elismerések, köszönetek pótolták. A 
Téglási Teátristák a veszélyhelyzetben is folyamatosan, már 
egy éve, magas szintű kulturális fellépésekkel helytállva 
szórakoztatják a lakosokat.

Családi kvízjáték – a kastélytól a horgásztóig

Több mint egy héten keresztül lehetett beszállni abba a 
játékba, ami Téglás megismerésére és családi kimozdulás-
ra ösztönözte az embereket. A játék kérdéseire a választ 
minden résztvevőnek a helyszínen kellett megkeresni, kivé-
telesen az internet nem minden esetben tudott segítséget 
adni. A játék kérdéseivel érintették például a három tég-
lási történelmi egyházat, a téglási orthodox izraelita teme-
tőt, a Dégenfeld-kastély parkját, a Téglási Horgásztavat és 
Szabadidőparkot, a Fácánneveldét, a Hajdúsági Iparmű-
veket, az óvoda festményét, téglási emlékhelyeket. 
Kirándulva, sétálva, játék közben mindenki még jobban 
megismerhette a várost, a nemrégiben ide költözők pedig 
felfedezhették a még ismeretlen városrészeket. A helyes 
megfejtők között a következő ajándékok kerültek kisor-
solásra: családi belépő a Téglási Gokart pályára, és egy 
ajándék futam, kerti sütéshez használandó szett, és egy 
ajándékcsomag.
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MOST ÉLNI KÜLDETÉS

A hívő zsidóknál a legnagyobb ünnep 
a pászkavacsora, a Húsvét, amikor 
az egyiptomi fogságból való szaba-
dulásért adnak hálát. E nagy ünnep 
után 50. napra volt a zsidók aratási 
ünnepe. Pünkösdkor Izraelben már 
arattak, sőt a kedvező éghajlat mi-
att kétszer-háromszor is arattak egy 
évben. A Pünkösd szó éppen az öt-
venes számból ered, görögül pente-

koste, azaz ötvenedik. A zsidók ara-
tási ünnepén minden valamire való 
zsidó ember a jeruzsálemi templom-
ba ment. A zsidók a világ valameny-
nyi tájáról elzarándokoltak az ünnep-
re, hajón, karavánon, gyalog. Lukács 
evangélista legalább tíz nemzettség, 
diaspóra nevét sorolja fel, akik jelen 
vannak. A tanítványoknak is vissza 
kellett térni Jeruzsálembe. Vissza kel-
lett menniük a csődjük színhelyére. 
Nem lehet elszökniük a szomorú em-
lékek elől. Isten Szentlelke nem ismeri 
a menekülést. Nem engedi, hogy el-
bújjanak sebeiket nyalogatni egy kis 
faluba, vissza kell térniük oda, ahol 
tagadtak, ahol gyávák voltak, ahol 
minden rájuk szakadt, ahol a kereszt 
állt. Nem a hely-csere, hanem a lé-
lek-csere adja majd a gyógyulást, a 
teljes megújulást. De jó volna, ha ezt 
komolyan vennénk. Sok ember úgy 
gondolja, ha elmehetne a világ vala-
melyik gazdag országába, ott új éle-
tet kezdhetne és minden problémája 
megoldódna. Nem a hely-csere, ha-
nem a lélek-csere oldja meg a dol-
gokat. Aki itthon nagy borissza volt, 
az külföldön is vedelni fog, ha nem 
újul meg lélekben. Aki itthon parázna 
volt, az ott is szexmániás lesz. Pünkösd 
tehát a tanítványok életében azt je-
lenti, hogy Isten tovább folytatja, amit 
elkezdett. Pünkösd elképzelhetetlen 
Karácsony-Nagypéntek-Húsvét-Meny-
nybemenetel nélkül. Jézus nélkül el-

képzelhetetlen a Pünkösd. Itt Jézus 
Lénye folytatódik tovább. Istennek 
vannak beütemezett napjai, órái. 
Nem lehet sietetni, sem késleltetni, 
eljön. Ám le lehet késni. Mindenki él-
tében be van ütemezve a Pünkösd, 
hogy kiáradjon ránk Isten Szentlelke. 
De ezt le lehet késni. El lehet kerülni. 
A Szentlélek nem tör be, nem erősza-
kos. Miként is írja a Jelenések könyve: 
„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. 
Aki meghallja szavam és ajtót nyit 
bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg 
velem”. Isten Szentlelke nem tör be 
senki életébe, de aki rá van hango-
lódva, ahhoz egyszer megérkezik. Ha 
valaki megkérdezné, hogy mi a kü-
lönbség a Pünkösd előtti és utáni idő 
között, akkor a következő választ ad-
nám. A Szentlélek eljövetele, Pünkösd 
előtt Jézus a tanítványok körében élt, 
velük járt, velük ment. Pünkösd után 
azonban ez a fogalom: velük, meg-
szűnt, valami új kezdődik: a bennük! 
A Szentlélek eljöveteléig: velük, attól 
fogva: bennük. Vagyis sokkal konkré-
tabban, megfoghatóbban, megta-
pasztalhatóbban bennük van Isten 
Szentlelke, olyannyira, hogy Szent Pál 
apostol a következőt írja: „Élek, de 
már nem én élek, hanem Krisztus él 
énbennem.”

Urgyán Antal 
görögkatolikus parókus

PÜNKÖSD

Szerény ünnep a Pünkösd. Úgy jön el, 
hogy szinte észre sem vesszük. Nem 
előzi meg nagy hírverés, nincsenek 
látványos előkészületek. Sokan már 
azt sem tudják, mit is ünneplünk, leg-
feljebb örülnek a hétfői szabadnap-
nak!?

Az első pünkösdre gondolva is azt lát-
juk, hogy a tanítványok sem voltak 
zajosak. Csendben készültek, együtt, 
imádkozva. Pünkösd napján már volt 
zaj. Hatalmas, szélrohamhoz hasonló 
zúgás támadt, mely betöltötte házu-
kat, s melyre már felfigyeltek mások is 
és összefutottak az emberek.

Mit jelentett pünkösd először és mit je-
lent azóta is? Isten beváltja ígéreteit. 
Nem hagy el minket  Megmutatja sze-
retetét a hétköznapok útján is. Az első 
pünkösd alkalmával úgy, hogy min-
denki a saját anyanyelvén hallhatta 
a Krisztusról szóló tanítást, keresték 
ennek az Úrnak a közelségét,  s hozzá 
akartak tartozni. 

Annyi bajt „zúgást” hallunk és látunk 
ma is. Sajnos negatív értelemben. 

Elégedetlenség, reménytelenség, fé-
lelmek, egész világot megrettentő 
járvány, más betegségek, halál félel-
mes és fájdalmas közelségének „zú-
gása”. Bennünk és körülöttünk. Ezek 
miatt észre sem vesszük az örömöket, 
áldásokat, melyekkel Istenünk közelít 
felénk.  Mindig csak a rosszat, a bajt.  
Pedig Isten nem feledkezett el, ma is 
betartja ígéretét, hogy velünk van! 
Csak észre kellene venni, csak meg 
kellene tanulni hálásnak is lenni.

Istenünk Lelkének erejével ma is hoz-
zánk közeledik, megtanít igazán látni, 
érezni és gondolkodni. Nem vonult ki 
Isten ebből a világból, legfeljebb mi 
feledkeztünk el róla. A közelgő ünnep 
emlékeztet: itt van az, aki cselekszik, 
a megfáradtnak erőt ad, a szomor-
kodónak vigasztalást, békét a békét-
lennek…., a Tőle messze járót is haza 
akarja vezetni!

Hogyan várták először a tanítványok 
az ünnepet? Csendben, imádkozva – 
így kapták meg, így tudták elfogadni 
a bátorságot és erőt, hogy éljenek és 
tegyék akkori dolgukat.

Az 1980-as évek közepén írta Túrmezei 
Erzsébet a versét: Most élni küldetés. 
Ha nem is minden sorában, de lénye-
gét tekintve ma is igaz minden sora, 
nekünk is. Minket most küldött élni, 
szolgálni, szeretni, s ezt a 21. századi 
életünket kéri majd számon. Csend-
ben imádkozva készüljünk az ünnep-
re, hogy mi is megértsük: „Enyém a 
küldetés, Övé a kegyelem.”  - ma is, 
most is és mindörökre:

Most élni - küldetés!
Most élni - küldetés!
Elfogadni - alázat….

…Atomkor százada lett.
Észbontó kérdések kavarognak,
és nincsen felelet…
...Mért kellene gyűlölnünk, ölnünk?!
Világűrbe törünk, s pusztul a Földünk.

Soha nem tudtunk ilyen sokat,
és soha ilyen keveset.
Feledésbe hulló szavak:
testvér, irgalom, szeretet.
Viharzúgásba vész halk énekem.
S most élni küldetés,
mert így rendelte Isten énnekem?!
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„Ahogy az Atya küldött engem, úgy 
küldelek én is benneteket…, vegyé-
tek a Szentlelket”. 
Húsvét estéjén Jézus megjelent az 
apostoloknak, és rájuk lehelte a Szent-
lelket, pünkösd reggelén pedig zúgó 
hanggal történt meg a kiáradás mint 
egy féktelen erejű szél, mely betöl-
tötte az apostolok elméjét és szívét. 
Ennek révén olyan erőre tettek szert, 
mely arra indította őket, hogy Krisztus 
feltámadásának eseményét különféle 
nyelveken hirdessék meg. 
„Ha szerettek engem, tartsá-
tok meg az én parancsola-
taimat” (Jn 14,15). A feltétel 
tehát a Jézus iránti szeretet, 
aminek bizonyítéka parancso-
latainak megtartása. A Szent-
lélek ugyanis nem erőszakolja 
rá magát senkire. Kérni kell, 
törekedni kell feléje. A Szentlé-
lek dinamikus Lélek, megszólal 
a lelkiismeretünkön keresztül, 
ha szükséges; megment ben-
nünket a bukástól, gyalázattól, 
folyamatosan aktivitásra, szol-
gálatra serkent, előremutat a 
jövő irányába.
Jézus mennybemenetelét 
követően a tanítványok lel-
külete gyermeki várakozás 
volt, és nem pedig gyerekes, 
mert gyermeki lélekkel csak 
a hitben felnőtt tud viselked-
ni. Olyanná váltak, „mint a 
kisgyermekek”, és ez a visel-
kedés képezi az első pünkösd 
lelki hátterét. Nem a vitorla csi-
nálja a szelet, de kell a vitorla 
a szélhez, hogy a hajó halad-
jon. Arra int bennünket, hogy 
tanuljuk meg a vitorla kifeszíté-
séhez szükséges három „szak-
szerű” mozdulatot a tanítvá-
nyoktól: az első, hogy nem szóródtak 
szét, hanem visszatértek Jeruzsálem-
be, ahol már sok jó dolog történt ve-
lük, ahol már kaptak erőt és gyógyu-
lást.  Talán éppen így ebben a nehéz 
helyzetben is, hogy „eltávolodni kény-
szerültünk a templomoktól, de most 
vissza kell térnünk. Gyermeki egysze-
rűséggel visszatértek oda, ahol Jézus 
Krisztus közelségét tapasztalták. A 

második, hogy a Szentléleknek enge-
delmeskedve egy közösségbe tértek 
vissza, ahol együtt voltak mindnyájan 
közösségben. A harmadik mozdulat 
pedig az, hogy a közösségbe vissza-
térve „egy szívvel, lélekkel imádkoztak 
és könyörögtek”. A tanítványok és az 
asszonyok a megfelelő helyen vártak 
és imádkoztak csődbe jutásuk városá-
ban, mivel Jézus ezt várta tőlük. Való-
színűleg az utolsó vacsora termében 
várakoztak, ott, ahol Jézus feltáma-
dása után megjelent. 

Szent Pál apostol sorolja fel a Szent-
lélek ajándékait: igazság, békesség, 
öröm, reménység, szeretet, szabad-
ság és erő. Az erő nem bennünk 
buzduló akarat, amikor magunktól 
elhatározunk valamit, amikor jól ter-
vezgetünk, ezt az erőt az Isten által 
akart tettekre kapjuk. A mai keresz-
tény életünk egyik alapbaja és be-
tegsége, hogy jól tudjuk, mi lenne a 

dolgunk, de nem tesszük. De a Szent-
lélek csodája, hogy újra és újra fellob-
ban, hol itt, hol ott, és nem lehet elfoj-
tani.
A Szentlélek nem azért adja a tüzét, 
hogy azon a magunk „kis pecsenyé-
jét süssük meg”, hanem azzal szolgál-
nunk kell másokat: akár éjjel-nappal. 
Saját céljaidra nem kapod a Szent-
lelket, hanem elsősorban másnak: 
így loboghat lánggal egy életen át. 
Sajnos azonban lehetséges a Szentlé-
leknek ellene szegülni, meg lehet Őt 

szomorítani, meg lehet csal-
ni. Ki lehet oltani, meg lehet 
csúfolni, káromolni. Ám létezik 
megoldás arra, hogy a meg-
szomorodott Szentlélek vidám 
Szentlélek legyen bennünk, 
hogy ez által a mi életünk is 
békességesebb, ragyogóbb 
legyen. Haragszunk valakire? 
Bocsássunk meg. Kemények 
voltunk? Legyünk irgalmasok 
hozzá. Jóságosak! Ahogyan 
Isten cselekszik velünk, mi is 
úgy tegyünk Krisztusért! A lé-
nyeg, hogy ne csak beszél-
jünk a Szentlélekről, hanem 
általa beszéljünk, imádkoz-
zunk, cselekedjünk. Az életünk 
reménytelen lenne, ha nem 
hihetnénk, és nem tapasz-
talnánk meg folyamatosan, 
hogy van Vigasztaló. 
Mi hogyan jutunk Szentlélek-
hez? Kérni kell! Megpróbál-
tam már egyszer is Szentlelket 
kérni állhatatosan, mint az 
élet legfőbb értékét?! Nem 
ráadásnak! Nem benzinnek, 
hogy a kis életem motorját 
hajtsam vele, ahová én aka-
rom. Nem így: „Adj, Uram, 
erőt, hogy ezt meg ezt tud-

jam tenni…” Hanem: „Adj, Uram, 
Szentlelket, hogy vigyen, ahová 
akar!”

Papp Tamás 
római katolikus káplán

„ADJ, URAM, SZENTLELKET”

Ő egyszer számon kéri küldetésem,
s ítél felettem:
hogyan szolgáltam és hogyan szeret-
tem...
a szabadulás egyetlenegy útját,
Jézus Krisztust, hirdetni szóval, tettel
hogyan siettem!

Még itt vagyok, s most élni - küldetés!
Embermilliárdok kis porszeme,
emberóceán kicsi cseppje, én,
amit tettem és amit tehetek,
olyan kevés!

Köszönöm, Krisztusom,
hogy ezt a leheletnyi életet
ma újra
csodatevő kezedbe tehetem.
Most élni - küldetés!
Elfogadni - alázat.

Szívemet Krisztushoz emelem.
Enyém a küldetés.
Övé a kegyelem.

A kegyelem Istene töltsön be Lelké-
nek erejével, hogy betölthessük kül-
detésünket. Így adjon a mi Istenünk 
áldott Pünkösdöt mindannyiunkanak.  

    
Szeretettel: 

 
Molnár Csilla  

református lelkész
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Tisztelt Lakosság!

Magyarország Alaptörvénye XX. cik-
kének (1) bekezdése szerint: „Minden-
kinek joga van a testi és lelki egész-
séghez.”

Az egészséghez való alapjog érvé-
nyesülése érdekében, ebben az idő-
szakban a belterületi és külterületi 
ingatlanok használóinak (tulajdonos, 
haszonélvezeti jog jogosultja, bérlő, 
haszonbérlő) fontos feladata az aller-
gén pollent termelő parlagfű elszapo-
rodásának és virágzásának megaka-
dályozása.
A parlagfű pollenje az arra érzékeny 
embereknél - akiknek a száma saj-
nos egyre emelkedik - súlyos allergiás 

megbetegedést válthat ki, ezért a nö-
vény irtása, a földterületek fertőzött-
ségének visszaszorítása törvényi köte-
lezettség.
Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése szerint a 
földhasználó köteles az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű ellen kézi gyomlálással, ka-
szálással és kapálással vagy vegysze-
res gyomirtással kell védekezni. A par-
lagfű elleni védekezés a földhasználó 
kötelezettsége. 
A kötelezettség teljesítésének elle-
nőrzése helyszíni ellenőrzés alapján 
történik. A helyszíni ellenőrzést hivatal-
ból vagy bejelentés alapján, belterü-
leten a Téglási Polgármesteri Hivatal 
Jegyzője (a továbbiakban: jegyző), 
külterületen a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földmérési és Földügyi Osztálya (a to-
vábbiakban: megyei kormányhivatal) 
végzi. 
A helyszíni ellenőrzésről a földhaszná-
lót előzetesen nem kell értesíteni. 

Azzal szemben, aki elmulasztja a par-
lagfű elleni védekezést, növényvé-
delmi bírság kiszabására kerül sor, 
melynek összege - a szennyezett te-
rület nagysága alapján - 15.000 Ft-tól 
5.000.000 Ft-ig terjedhet. 

A parlagfű elleni védekezés elmulasz-
tása esetén - a növényvédelmi bírság 

kiszabásán túl - közérdekű védekezés 
(a parlagfűvel fertőzött ingatlanon 
a parlagfű irtása) elrendelésére is sor 
kerül.
Ebben az estben - a bírságon felül – 
a közérdekű védekezés költsége is a 
földhasználót terheli, amely a bírság-
gal együtt köztartozásnak minősül és 
adók módjára behajtható.

Kérjük a belterületi és külterületi ingat-
lanok használóit, hogy parlagfű irtá-
si kötelezettségüknek - településünk 
lakossága egészségének védelme 
érdekében - a parlagfű vegetációs 
ideje alatt folyamatosan tegyenek 
eleget!

A parlagfűvel fertőzött:
• belterületi ingatlanokat (utca és 
házszám megjelölésével) a jegyző 
felé az 52/384-312 telefonszámon, va-
lamint a hatosagiirodavezeto@teglas.
hu e-mail címen,
• külterületi ingatlanokat (helyrajzi 
szám megjelölésével) a megyei kor-
mányhivatal felé az 52/505-833 tele-
fonszámon, valamint a foldmeresfol-
dugy.debrecen@hajdu.gov.hu e-mail 
címen lehet bejelenteni.

Külterületi ingatlan beazonosításához 
a Téglási Polgármesteri Hivatalban ké-
rés esetén segítséget nyújtunk.

Téglás, 2021. május 12.

Szilágyi József László
jegyző

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre

Tájékoztatás a Kormány koronavírus járványt érintő újabb intézkedéseiről

A Kormány 194/2021. (IV. 26.) Korm. 
rendeletével a négymilliomodik CO-
VID-19 elleni oltóanyaggal történő 
védőoltás első dózisa beadását kö-
vető naptól – 2021. május 1. napjától 
- kezdődően a járványügyi védelmi in-
tézkedéseket az alábbiak szerint eny-
hítette:

A kijárási tilalom kezdete este 11 óra 
helyett éjfélre módosul.

Az üzletekben este 11 óráig lehet  
vásárolni.

Akinek védettségi igazolványa van (a 
továbbiakban: védettek) este 11 órá-
ig megnyílik a vendéglátóhelyek belső 
tere is. A szülők és családtagok a gyer-
mekeket is magukkal vihetik.

A védettek igénybe vehetik a szállo-
dákat, és a gyermekeket is magukkal 
vihetik.

A szabadidős létesítményeket (állat-
kertek, a vadasparkok, a múzeumok, 
a színházak, a mozik és a könyvtárak) 
védettségi igazolvánnyal újra lehet  
látogatni. 

Edzőterembe, uszodába, jégpályára 
a védettek, valamint a versenyszerűen 
sportoló 18 év alattiak mehetnek.

A védettek és felügyeletük alatt álló 
kiskorúak este 11 óráig látogathatják a 
sportrendezvényeket is.

A védetteknek és a felügyeletük alatt 
álló kiskorúaknak nem kell maszkot  
viselniük a sport- és kulturális rendezvé-
nyeken. 

A koronavírus elleni védettség igazo-
lása a védettségi igazolvány bemuta-
tásával történik, a védettség tényének 
ellenőrzése pedig a helyiség üzemel-
tetőjének, a szolgáltatás nyújtójának 

a feladata. Amennyiben ennek nem 
tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól  
1 millió forintig terjedhet, vagy akár 
egy éves bezárással is sújtható.

Továbbra is fennmaradnak a magán- 
és családi rendezvényekkel kapcsolat-
ban korábban elrendelt korlátozások.

A közterületen, a tömegközlekedési 
eszközökön, boltokban – azokon a he-
lyeken, ahol nem csak beoltott, vagy 
a fertőzésen átesett személyek tartóz-
kodhatnak – továbbra is kötelező a 
maszkhasználat, továbbá kerülendő a 
csoportosulás és a gyülekezés. 

Továbbra is vigyázzunk magunkra és 
egymásra!

  Szabó Csaba 
polgármester
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TÉGLÁS EBOLTÁS 2021
06.03. csütörtök 16-17-ig: volt gázcseretelep
06.04. péntek16-17-ig: Ady Endre u. sarok
06.05. szombat 16-17-ig: volt Bikaház

AZ EBEK ÖSSZEVEZETÉSES OLTÁSAKOR A JÁRVÁNYÜGYI 
SZABÁLYOK SZIGORÚ BETARTÁSA KÖTELEZŐ!
A 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet értelmében minden 
3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező.
Az összevezetéses oltás ára féregtelenítéssel együtt:
5000 FT .

Az összevezetéses oltás  helyszínein csak chippel ellátott 
kutya oltható be! 
AZ OLTÁS ÉS CHIPEZÉS ALÓL SZÁNDÉKOSAN ELVONT EBEK 
TULAJDONOSA ELLEN SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS INDUL.

Az ebek tartási helyén is lehetőség van oltásra.  
/ 5500FT /

Tel.: 06-20-945-58-46
Dr. Kecskés Lajos

Iskolánkban május 10-től 14-ig egész-
séghetet tartunk az alsó tagozaton. A 
felső tagozaton pedig egészségnapot 
tartunk, május 13-án. Mindkét 
tagozaton próbáljuk a gyerekek 
figyelmét felhívni az egészséges 
táplálkozás fontosságára. Ahhoz, 
hogy elkerüljük a betegségeket, 
elengedhetetlen a helyes táplál-
kozás. Nem elég az, hogy bevisz-
szük szervezetünkbe a tápanya-
gokat, arra is figyelni kell, hogy 
ezekből a napi ajánlott minimu-
mot mindenképpen magunkhoz 
vegyük. 
A heti programsorozatunkban 
az Iskolagyümölcs Program gyü-
mölcsszállítás lezárását követően 
a Szatmárkert - Hodász Szövet-
kezet kóstolást rendez a diákok 
számára. Paprika, paradicsom, 
sárgarépa, körte érkezik iskolánkba. 
A zöldségek és a gyümölcsök kiemel-
kedő szerepet töltenek be táplálkozá-

sunkban. Alacsony szénhidrát tartal-
mukkal csökkentik számos betegség 
kockázatát.

A gyerekeknek lehetőségük nyílik tel-
jes kiőrlésű péksütemények kóstolásá-
ra is, melyet a helyi Sigér Pékségből 

vásárolunk meg. A teljes kiőrlésű ga-
bonák fogyasztása segít a kiegyen-
súlyozott táplálkozásban. Sajnos ezek 

a legtöbb család étrendjében, 
napjainkban még hiányos meny-
nyiségben találhatóak meg. Az 
édesség sem hiányozhat a palet-
tánkról, First Nice zabpehely sze-
letet kap minden diákunk.
A témával kapcsolatban Zelk 
Zoltán: Az égig érő körtefa című 
meséjét olvashatják el a gyere-
kek és illusztrációt készíthetnek 
hozzá. Az alkotásokból kiállítást 
szervezünk.

Ölvetiné Veres Rita
DÖK vezető

EGÉSZSÉGHÉT AZ ISKOLÁBAN

Tisztelt Lakosság!

A tavasz beköszöntével növekedés-
nek indult a növényzet a kertekben és 
az ingatlanok előtti közterületen.
A város belterületének rendezettsége, 
ápoltsága kihat a lakosság komfortér-
zetére, valamint a településen áthala-
dók itt lakókról alkotott véleményére.
A rendezett településképet rendkívüli 
mértékben rombolják azok az ingat-
lanok, amelyeknek területe vagy az 
előttük lévő közterület elhanyagolt, 
gondozatlan.

Téglás Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a környezet vé-
deleméről és a köztisztaságról szóló 
19/2020. (IX.25.) önkormányzati rende-
letének (a továbbiakban: Rendelet) 
3. §-sa szerint, az ingatlan használója 
köteles gondoskodni az ingatlan te-
lekhatárától az úttestig terjedő teljes 
terület, – ide értve a járdát, a nyílt ár-
kot és ennek műtárgyait is – tisztántar-

tásáról, kaszálásáról, a járdára kinyúló 
ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
Az ingatlan használója köteles az in-
gatlanát rendben tartani, az aktuális 
növényápolási feladatokat, különö-
sen a fű folyamatos kaszálását, az in-
gatlan gyomtalanítását elvégezni.
A szórakozó-, vendéglátó- és árusí-
tó helyek, üzletek előtti járdaszakaszt 
a nyitva tartás ideje alatt a használó 
köteles tisztán tartani és a hulladékot 
eltávolítani.

A Rendelet 6. §-sa szerint, az ingatlan 
használójának kötelessége az ingat-
lan előtti szakaszra terjedően a közte-
rületen lévő árkok, nyitott csatornák, 
folyókák, átereszek tisztántartása, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásá-
nak biztosítása. 
A Dózsa György utcai, a Böszörményi 
utcai, az Erdő utcai, a Temető utcai 
(Szegfű és Kossuth Lajos utca közötti 
szakasza), a Bóti utcai (Tóthfalussi és 
Stadion utca közötti szakasza), a Sta-

dion utcai, a Nádas utcai, a Bocskai 
és a Barátság utca közötti, valamint 
ez utóbbi folytatásában haladó Ba-
rátság utcai, a Barátság és a Vasút 
utca közötti vízelvezető árkok tisztán-
tartásáról, a csapadékvíz akadályta-
lan lefolyásának biztosításáról az ön-
kormányzat gondoskodik.

Kérjük az ingatlanok tulajdonosa-
it, használóit, hogy az ingatlanuk és 
az ingatlanuk előtti terület tisztán és 
gyommentesen tartásáról, a fű rend-
szeres nyírásáról, valamint a lehulló 
csapadék zavartalan elvezetése ér-
dekében az ingatlanuk melletti vízel-
vezető árkok és átereszek tisztántartá-
sáról folyamatosan gondoskodjanak.

Téglás, 2021. május 12.

Szilágyi József László
jegyző

Tájékoztatás az ingatlanok és az azok előtti közterület rendben tartásáról
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VÉDŐNŐKI MUNKA A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN
Nagyjából egy évvel ezelőtt rob-
bant be az életünkbe a koronavírus 
és az azt követő járványügyi helyzet. 
Egyikünk sem gondolta, hogy a vi-
lág ekkorát változik körülöttünk, és a  
veszélyhelyzet ilyen sokáig fennma-
rad. Szinte pánikként hatott ránk a jár-
vány és a nagyvilágból érkező vész-
jósló hírek. Nem voltunk rá felkészülve, 
nem volt kidolgozott rendszerünk arra, 
mi ilyenkor a teendő, hogyan tovább. 
Vártuk, és folyamatosan kaptuk is az 
utasításokat, és helyi szinten ránk há-
rult a kialakult helyzet kezelése. Kény-
telenek voltunk új alapokra helyezni a 
védőnői munka folyamatait. 
Nagyban nehezítette a hely-
zetünket az, hogy a védőnői 
ellátás egy összetett szolgál-
tatás, ami a várandósság 
tervezésétől egészen az isko-
láskor végéig kíséri a csalá-
dok életét. Tégláson nemcsak 
körzeti feladatokat, de az is-
kolavédőnői teendőket is mi 
látjuk el. 

Törvényekben, rendeletek-
ben meghatározottak szerint 
végezzük/végeztük a mun-
kánkat, de a veszélyhelyzet a 
jól bevált, évek alatt kialakult 
módszereinket felülírta. Fel-
adataink nagyon sokrétűek:
 
-Nővédelem: ezen belül a 
családtervezéssel kapcsola-
tos tanácsadás, anyaságra 
való felkészülés támogatá-
sa, lakossági szűrővizsgálatok 
szervezése és a szűrések le-
bonyolítása. A járvány kitö-
rése előtt évente szerveztük 
a téglási asszonyok mammo-
gráfiai szűrését, kísértük őket 
a vizsgálatra, az emlőcentrumba. Az 
önkormányzat által biztosított kisbusz 
segítségével tettük könnyebbé a szű-
rővizsgálat elérését. Mivel a járvány 
miatt a szakellátások korlátozottan 
érhetőek el, ez a teendőnk elmaradt.
Néhány éve védőnői feladatkörbe 
került a népegészségügyi méhnyak-
szűrés is. Tégláson hárman dolgozunk 
védőnőként és mindannyian rendel-
kezünk méhnyakszűrés végzésére jo-
gosító bizonyítvánnyal.  Ez a felada-
tunk most kicsit háttérbe szorult. 

-Családgondozás: A személyes lá-
togatások, a face to face (szemtől 
szembe) kapcsolat, ami a védő-
női munka alapja, elmarad. A csa-
ládgondozás keretében, a családlá-
togatásokat igyekeztünk minimálisra 
csökkenteni, mert nem csak mi, de a 
gondozottaink is félnek az esetleges 
fertőzés veszélyétől. Így csak szülés 
előtt és az újszülöttel történő hazaér-

kezést követően, illetve egyéb szoro-
sabb kapcsolatot igénylő esetekben 
történnek családlátogatások. Új meg-
oldási módokat találtuk ki a kapcso-
lattartásra. Távkonzultáció segítségé-
vel meg tudjunk beszélni a felmerülő 
kérdéseket, a tanácsadási időponto-
kat, az esedékes vizsgálatokat. Min-
denki számára elérhetőek vagyunk 
munkaidőben. Gyakran választják a 
szülők a messengeren való kapcso-
lattartást, így akár videóhívásban, a 
csecsemő otthonában, megszokott 
környezetében láthatjuk a gyermeke-
ket. 

-Várandóstanácsadás: A várandós-
ság egy teljesen új élethelyzet a csa-
lád számára. Mikor valaki kismama 
lesz, és új élet kezd növekedni a po-
cakjában, sokkal érzékenyebben re-
agál a külvilág ingereire. A jelenlegi 
helyzet talán őket viseli meg a legin-
kább, hiszen nem csak magukat fél-
tik, de a növekedő gyermeküket is. 
A járvány miatt kialakult útvesztőben 
igyekszünk iránymutatást adni a vizs-
gálatok elérésében. Segítünk enyhí-
teni a helyzet miatt kialakult szoron-
gást, mivel most a kórházakban nincs 
szülésre felkészítő tanfolyam, a szülést 
övező kételyeket, félelmeket próbál-
juk oldani tanácsadás keretében tör-
ténő beszélgetésekkel. A tanácsadó-
ban egyszerre csak egy anyuka lehet 
bent szükség esetén a kísérőjével.

-Csecsemő-tanácsadás, szűrővizsgá-
latokkal, védőoltásokkal kapcsolatos 
feladatok: mivel a járványügyi előírá-

sok nem tették lehetővé a kötelező 
csecsemőkori és gyermekkori védőol-
tások elhalasztását, így a státuszvizs-
gálatok, oltások beadása a tanács-
adóban lett megszervezve, szigorúan 
betartva a fertőzésveszély elhárítá-
sára irányuló előírásokat. Az esetle-
ges kontaktok számának minimálisra 
csökkentése érdekében a gyerme-
keket csak az egyik szülő kísérheti, 
előre egyeztetett időpontban, szájat 
és orrot elfedő maszkban, kézfertőt-
lenítést követően léphetnek csak a 
tanácsadóba. Két gyermek érkezése 
között, folyamatosan fertőtlenítjük a 

pelenkázókat, a méréshez hasz-
nált eszközöket, a folyamatos 
szellőztetés sem maradhat el.  
A járványhelyzet abból a szem-
pontból is nehéz, hogy a ta-
nácsadóba szívesen látogattak 
el az apukák, nagyszülők, akik 
szintén látni szerették hozzátar-
tozójuk egészségügyi szűrését, 
fejlődésének nyomon követé-
sét.  Most kimaradnak az itt tör-
ténő vizsgálatok menetéből.  
Érdekes és nagyon jóleső az a 
jelenség, hogy a maszkviselés 
ellenére a csecsemők moso-
lyunkra reagálva visszamoso-
lyognak ránk.

-Iskolaegészségügyi feladatok, 
kampányoltásokkal, szűrővizs-
gálatokkal kapcsolatos teen-
dő: az iskolával mindig jó volt 
az együttműködés, így van ez 
most, a veszélyhelyzet idején is.  
A kampányoltások, szűrővizsgá-
latok, tisztaságvizsgálatok meg-
szervezése és lebonyolítása zök-
kenőmentesen megtörténtek. 
2020 márciustól a mi iskolánk 
is átállt az online oktatásra, így 

a szűrővizsgálatok elvégzése sokkal 
nehezebben valósulhatott meg. A 
kampányoltások nem maradhatnak 
el, ezek szervezése, a tanárok és az is-
kolai dolgozók segítségével, az iskola 
területén belül történtek meg, mozza-
naplón keresztül történő előzetes idő-
pont-egyeztetést követően, megfele-
lő higiénés szabályok betartásával.

-Gyermekvédelmi feladatok: A Tég-
lási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársaival 
együttműködve folyamatosan nyo-
mon követtük a gondozásban része-
sülő családokat a járvány idején is. 
A hátrányos helyzetű családok nem 
tűnhetnek el a látóterünkből, hiszen 
nekik van a legnagyobb szükségük 
a támogatásra. A járványhelyzet 
miatt kialakuló munkanélküliség, a 
bezártság miatti bizonytalanság, fé-
lelem növeli a szorongást, frusztráció  
érzését, ami esetlegesen krízishelyze-
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tekhez vezethet. Ennek megelőzése 
közös célunk.

-Jelentések, adminisztrációs ter-
hek: Digitális kapcsolattartás-
hoz megfelelő eszközök és inter-
netelérés áll a rendelkezésünkre.  
A családok is rendkívül ügyesen be 
tudtak kapcsolódni az online kapcso-
lattartásba. Számunkra is viszonylag 
új online tér nyílt meg. Lehetőségünk 
lett akár online fórumokon, online to-
vábbképzéseken való részvételre is. 
A munkáltatónk engedélyezte szá-
munkra a home office- ban való mun-
kavégzést.  Ez azt jelentette, hogy a 

tanácsadások szervezése, adminiszt-
rációs munka otthon történt.
Időközben városunk is csatlako-
zott az országos „Babazászló Moz-
galom”-hoz, aminek keretében 
minden újszülött tiszteletére kihe-
lyezésre kerül kék vagy rózsaszínű ba-
bazászló a tanácsadó bejáratánál. 
Az örömhír Téglás város hivatalos 
facebook oldalára is felkerül, a vá-
roslakók így innen is értesülhetnek.   
A zászlók fogadtatása a lakosság kö-
rében rendkívül pozitív. 
Összességében elmondhatjuk, hogy 
nagyon hálásak vagyunk a téglási 
gondozottainknak, akik alkalmazkod-

tak és elfogadták a kialakult helyze-
tet, a látogatások és a tanácsadások 
új rendjét, mindezzel nagyban segítet-
ték és megkönnyítették a munkánkat. 
Reméljük, az oltások számának növe-
kedésével enyhülnek a megszorítások 
és minél hamarabb visszatérhet az 
élet a normális kerékvágásba. 

Horváthné Schleisz Anikó
Kalenyák Tünde

védőnők

HIDEG TAVASZ

Globális felmelegedés ide vagy oda, 
az idei március és április az utóbbi év-
tizedek egyik leghidegebbike volt.  
A tavalyi évben tapasztalható cikliku-
san beköszöntő hideghullámok mellett 
az idén összességében is alacsonyabb 
volt az átlaghőmérséklet. Hőmérsékleti 
szempontból nagyjából egy hónap-
nyival maradt le az időjárás, amit már-
ciusban tetézett a kevés napsütés is.
A városi kertészetben ezekkel össz-
hangban a szabadföldi zöldségfélék 
vetése és ültetése közel két hetet csú-
szott, a hideg miatti fejlődési késede-
lem miatt jelenleg pedig jó hónapos 

késében vannak a növények. Károk 
még nem keletkeztek ebből az idén, 
de a természetet nem lehet becsapni. 
Vagy mégis?
Polgármester úr forszírozására tavaly 
ősszel elkészült harmadik sátorral im-
már 750 négyzetméterre nőtt a fedett 
termesztőfelületünk. Mindegy hogy 
ez előrelátás vagy csupán a véletlen 
műve, de ezek nélkül az idén még 
nem ettünk volna saját termesztésű 
friss zöldséget. A januári indulás óta 
több, mint 1000 csomag hónapos re-
tek és újhagyma termett, konyhára 
kerül a jégsaláta, és napokon belül a 
karalábé, kelkáposzta, fejes káposz-
ta is. A kiegészítő bélelésnek és a jól 
vizsgázó vészfűtési megoldásainknak 
köszönhetően jól átvészelték az olykor 
-6, -8 fokos hideg hajnalokat a papri-
ka, paradicsom és uborka palánták is. 
Ez utóbbiak egy jó héten belül szintén 
teremni kezdenek. Nem szabad meg-
feledkezni a több mint 5000 virágpa-
lántáról sem, amit nemrégiben ültet-
tünk ki.

Összességében elmondhatjuk, hogy 
bár nem ilyen tavaszt vártunk, a né-
hány hetes késedelemtől eltekintve si-
kerrel vettük eddig az extrém időjárás 
által okozott akadályokat.
Lassan hozzá kell szoknunk, hogy a 
szélsőséges időjárási viszonyok egyre 
gyakrabban fognak jelentkezni, és az 
evolúcióhoz hasonlóan az lesz a legsi-
keresebb, aki jól tud alkalmazkodni.

Szegedi Attila
szakmai tanácsadó 

Óvodásaink életében a legmeghatá-
rozóbb, legfontosabb tevékenység a 
játék.  A gyermekek mindennapjaiban 
nem csak örömforrást jelent, hanem 
az érzelmi, értelmi és szociális fejlődés 
fontos eleme. A játék során tapasz-
tal, tanul, kifejezi önmagát, fejlődnek 
képességeik, s olyan viselkedésformá-
kat sajátítanak el, amelyek meghatá-
rozóak lesznek későbbi életük során. 
Felfedezik általa önmagukat, környe-
zetüket, valamint megismerik lehető-

ségeiket és korlátaikat. Az óvodáskorú 
gyermek számára a játék komoly tevé-
kenység, melyet szabadon, mindenfé-
le külső kényszer nélkül választ magá-
nak. Fontos szerepet kap az utánzás, a 
felnőtt minta követése. A mai modern 
világban rendkívül sokféle játékesz-
közt vásárolhatunk a gyermekeknek, 
hogy játékigényüket kielégíthessük, 
azonban az elmélyült, tartalmas já-
tékot mégsem ezekkel játsszák. A fél-
kész, esetleg közösen készített játékok 
sokkal inkább fejlesztik egyéniségüket, 
gondolkodásukat, fantáziájukat, em-
lékezetüket, s még számos képessé-
güket. Az óvodában rendkívül nagy 
hangsúlyt fektetünk a szabad játékra. 
Biztosítjuk a teret és az eszközt, melyet 
folyamatosan cserélünk, újítunk annak 
érdekében, hogy a gyermekek egyé-
ni fejlődését elősegítsük. Törekszünk az 
újrahasznosításra, gyűjtjük a háztartási 

hulladékot, mint például a műanyag 
kupakokat, kartonpapírt, alufóliás hen-
gert, tejes és pizzás dobozt stb., me-
lyek felhasználásával játékeszközöket 
készítünk vagy szabadon a gyermekek 
rendelkezésére bocsátjuk, hogy saját 
ötleteiket valósíthassák meg belőlük. 
A szabad játékon túl mindennaposak 
az anyanyelvi, a mozgásos és a külön-
böző értelmi képességeket fejlesztő 
játékok, melyeket speciálisan az adott 
terület fejlesztésére választunk ki. 
A játék szépsége, hogy a gyermek 
„csak” játszik, s mégis tanul, ismere-
teket szerez, munkára nevelődik, fej-
lődnek képességei úgy, hogy ebből ő 
mit sem vesz észre, csupán csak jól érzi 
magát.

Tibáné Szabó Edina
óvodapedagógus

A JÁTÉK FONTOSSÁGA
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A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szoci-
ális Gondozási Központ a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pá-
lyázatot hirdet A Hajdúhadházi Mik-
rotérségi Szociális Gondozási Központ 
Intézményvezető-helyettes (maga-
sabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama:
határozott idejű, a kinevezéstől számí-
tott 5 évig tartó közalkalmazotti jogvi-
szony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott idejű, a kinevezéstől számí-
tott 5 évig tartó közalkalmazotti jogvi-
szony
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhad-
ház, Kossuth utca 11/A. szám
A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tő helyettesi megbízással járó lénye-
ges feladatok:
Az intézményvezető munkájának tá-
mogatása, pályázatok, jogszabályok 
követése. Hajdúhadház ellátási te-
rületen az intézmény által biztosított 
alapellátások, a házi segítségnyújtás, 
a jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás, a szociális étkeztetés, a támogató 
szolgáltatás, idősek nappali ellátásá-
nak a koordinálása.
A munkakörébe tartozó feladatok 
esetében a döntések előkészítése 
és előterjesztése az intézményveze-
tő felé. A hatályos jogszabályoknak 
megfelelő, valamint a munkaköri le-
írásban meghatározott intézmény-

vezető helyettesi feladatok ellátása 
az intézmény Szervezeti- és Működési 
Szabályzatában foglaltak szerint. Fel-
adata az operatív irányítás a munka-
köri leírásban meghatározott területe-
ken.
Jogállás, illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-magyar állampolgárság,
-cselekvőképesség,
-büntetlen előélet,
-Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. 
mellékletében az intézményvezető 
munkakörre irányadó szociális ellátás 
területére vonatkozó felsőfokú vég-
zettség,
-Szociális intézményben eltöltött leg-
alább 5 év felsőfokú végzettséget 
vagy felsőfokú szakmai képesítést 
igénylő, a szociális ellátás területén 
betöltött munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat,
-A magasabb vezetői beosztás el-
látására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidjűleg közalkalmazotti munkakör-
be kinevezhető,
-Felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások),
-A határozott időre szóló közalkalma-
zotti jogviszony teljes munkaidőben, 
egy hónap próbaidő kikötésével jön 
létre.
Elvárt kompetenciák:
-Kiváló szintű kommunikációs készség,
-Megfelelő koordináló képesség, szer-

vező készség,
-Kimagasló problémamegoldó képes-
ség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Szociális alap vezetőképzés teljesíté-
se.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
-Fényképes szakmai önéletrajz, az elő-
ző munkaviszonyainak és munkakörei-
nek részletes megjelölésével,
-iskolai végzettséget, képzettséget ta-
núsító okiratok másolata,
-szakmai gyakorlatot igazoló doku-
mentumok,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány, amellyel a pályázó iga-
zolja, hogy büntetlen előéletű, a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés 
d) pontjában meghatározott bűncse-
lekmények tekintetében büntetőeljá-
rás hatálya alatt nem áll és vele szem-
ben nem állnak fenn a 20. § (2d) és 
(2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, 
valamint nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely a jogvi-
szony létesítését nem teszi lehetővé, 
vagy az igénylésről szóló postai fel-
adóvevény másolata,
-nyilatkozat arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez hozzá-
járul,
-nyilatkozat arról, hogy nem áll cse-
lekvőképességet érintő gondnokság 
alatt,
-nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség teljesítésének vállalásá-
ról,

Pályázat intézményvezető-helyettes munkakör betöltésére

„Zöld óvodánkban” – Zöldítő nap
Óvodánkban sokéves hagyomány a 
környezetvédelmi napok megünnep-
lése. Ezek a „Zöld” napok azok, ame-
lyeknek tartalma, mondanivalója a 
3-7 évesek számára jól közvetíthető, 
amelyek érzelmileg közel hozhatók 
hozzájuk. 
A meglévő jeles napokat kiegészítet-
tük új elemekkel, az Újrapapír Világ-
napjával és az Újrahasznosítás Világ-
napjával.  Idén először szerveztük meg 
óvodánkban a „ZÖLD NAPOK, hogy 
legyenek ZÖLD HOLNAPOK” című,  
újrahasznosítható alapanyagból ké-
szült tárgyak kiállítását. A program cél-
ja volt, hogy óvodásaink fokozatosan 
megismerjék az újrahasznált és újra-
hasznosítás fontosságát.  
A Madarak és fák jeles naphoz köze-
ledve, megkértük a családokat, hogy 
a gyermekeikkel közösen hasznosít-
sák újra a háztartásukban keletke-
ző műanyag-, üveg-, fém-, textil-, és  

papír hulladékokat.  E jeles napot több 
napon keresztül dolgozták fel a cso-
portok és minden tevékenységüket a 

„Madarak és fák napja” köré építet-
tek.  
Az óvodapedagógusok a gyerekekkel 
együtt is barkácsoltak újrahasznosítás 
technikájával esztétikus játékeszközö-
ket, dekorációkat stb. Újrahasznosítha-
tó alapanyagból készült ötletes, kre-
atív alkotásokat az óvodai csoportok 
előtti folyosón helyeztünk el, és azokat 
megtekinthették az érdeklődők.
Kedves Szülők! Ezúton szeretnénk meg-
köszönni a Madarak és fák napjára ké-
szített szebbnél szebb és ötletes kreatív 
alkotásokat, mellyel segítették a kiállí-
tás létrejöttét! 

Köszönjük!

Marján Irén
módszertani m.k.v.

ZÖLDÍTŐ NAP AZ ÓVODÁBAN
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Cikksorozatunk következő részében 
a „MADE IN TÉGLÁS” online kvíz-já-
ték újabb helyes megoldásait mutat-
juk be. A népszerű családi vetélkedő 
Téglásról indult neves művészek, spor-
tolók életútjának fontosabb állomása-
ihoz kapcsolódott.

Cséke Zsolt rendező filmjeit milyen  
sorozatcímmel mutatták be?

A téglási származású rendező, 
operatőrnek egy hátizsákos-ba-
kancsos expedíció kereté ben 
Földünk eddig közel 70 országát sike-
rült bebarangolnia.
Az utazásokhoz szükséges anyagi 
feltételeket eleinte kétkezi munkák-
ból teremtette elő. Volt építőmunkás 
Angliában, kertész, segédmunkás, 
újságíró Ausztráliában és Japánban  
utcai árus. 
Aztán 1995-ben eljött a válaszút ideje. 
Úgy döntött itthon, Magyarországon 
ismeretterjesztő és dokumentumfil-
mek készítésével foglalkozik. 2005-
ig a Nyíregyházi Városi Televízióban 
dolgozott, majd vállalkozóként, „Ka-
mera a hátizsákban„ sorozatcím-
mel folytatta a filmkészítést. Filmjeit,  
filmsorozatait bemutatta a Ma-
gyar Televízió, a Duna Televízió és a 
Spektrum TV.

Kit alakított a Régimódi történet című 
filmben Gubás Gabi színésznő?

Bereményi Géza a történetet Szabó 
Magda regénye alapján írta és ren-
dezte. A film cselekményében, az 
1800-as évek második felében egy 

debreceni család okos lánya férj-
hez megy egy vidéki földbirtokoshoz,  
Jablonczay Kálmánhoz. 
A házaspár a férj kastélyába köl-
tözik. Az eleinte boldognak induló 
házasságból három gyermek szü-
letik, de az új asszony, Rickl Mária 
hamarosan ellentétbe keveredik  
a vidéki dzsentri életmóddal, a fér-
jével és az apósával. A családi vita 
odáig fajul, hogy a fiatal férj el-
kártyázza a kastélyt és a birtokot.  
A házaspár Debrecenbe költözik,  
Rickl Mária apjának ottani házába.  
A Jablonczayak itt megtűrt családta-
gok, a család feletti uralmat Mari ve-
szi át. Gubás Gabi a filmben a fiatal 
Rickl Máriát alakítja. 
„Forgatni mindig jó. A forga-
tás teljesen más, mint a színház, 
más koncentrációt is igényel.  
A filmben nem megérlelsz, hanem  
kiadod magadból, ami benned van, 
és azt rögtön fel is veszik, és az meg-
marad örök életre, tehát a spontane-
itás művészete.” – vallja munkájáról a 
színésznő.

Jelenleg melyik csapatban játszik 
Sigér Dávid?

A 2018 nyarán Sigér Dávid korábbi 
csapata a Balmazújváros kiesett az 
NB I-ből így szabadon igazolható lett, 
ekkor csatlakozhatott a zöld-fehérek-
hez. „Kétezertizennyolc áprilisának vé-
gén magam sem hittem volna, hogy 
egy évvel később már bajnoki címet 
ünnepelhetek. 

Amikor a Fradiba igazoltam, tudtam, 
ennél a klubnál semmi más nem lehet 
a cél, mint nyerni! Ennek megfelelően 
kizárólag az lebegett a szemem előtt, 
hogy bajnok legyek. S nem csupán 
én gondolkodtam így, hanem min-
denki más a klubnál.” – mondta a 
téglási származású sportoló a kezde-
ti időszakról. Alázattal és becsülettel 
dolgozott, és a befektetett munkának 
lett is eredménye. Bajnok lett.  Dávid 
a Ferencvárosnál eddig három baj-
noki címet nyert, valamint szerepelt 
az Európa-liga és a Bajnokok Ligája 
csoportkörében is. 2021 tavaszán a 
Ferencváros meghosszabbította a 
közönségkedvenc középpályás, Sigér 
Dávid idény végén lejáró szerződését.

     
   Pánya Kitti 

megbízott intézményvezető

MADE IN TÉGLÁS

-hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati eljárásban résztvevők a tel-
jes pályázati anyagba betekinthet-
nek.
A munkakör betölthetőségének  
időpontja:
A munkakör legkorábban a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal be-
tölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Chebliné Ko-
csis Erzsébet intézményvezető nyújt,  
a 06-52-384-318-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Hajdúhad-
házi Mikrotérségi Szociális Gondozási 
Központ Téglási Telephelyére törté-
nő megküldésével (4243 Téglás, Liget 
utca 1. szám). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 25/2021., 
valamint a munkakör megnevezését: 
intézményvezető-helyettes
Személyesen Chebliné Kocsis Erzsébet 
intézményvezető, Hajdú-Bihar megye, 
4243 Téglás, Liget utca 1. szám.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje:

A benyújtott pályázat és szakmai ön-
életrajzok alapján előválogatás, majd 
a kiválasztottak szóbeli meghallgatá-
sa után döntés. A szóbeli meghallga-
tás időpontjáról az érintettek telefo-
non kapnak értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2021. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye:
-Hajdúhadház Város Önkormányzata 
hirdetőtáblája
-Téglás Város Önkormányzata hirde-
tőtáblája
-www.kozigallas.gov.hu
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Téglási  KRÓNIKA   

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT  
HIRDET EBRENDÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

A pályázat kiírója: Téglás Város Önkormányzata  
(4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz.)

A pályázat kizárólag a kóbor ebek befogására és a 
tartási helyre történő szállítására kerül kiírásra.

A pályázatok benyújtásának helye, módja és  
határideje:
Ajánlatokat írásban, vagy elektronikusan (polgarmes-
ter@teglas.hu) Téglás Város polgármesteréhez kell be-
nyújtani 2021. május 31-ig. A beérkezett pályázatok 
legkésőbb 2021. június 10-ig kerülnek elbírálásra. 

A pályázat kiírása megtalálható a teglas.hu honla-
pon vagy Téglás Város hivatalos facebook oldalán.

A kiírással kapcsolatos további információt Szabó  
Csaba polgármester, vagy Szilágyi József László jegyző 
ad (52/384-305).

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI 
BEOSZTÁS 2021
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Tisztelt Hirdető Partnereink!

A Téglási Krónika havi megjele-
néssel, 2500 példányban készül,  
és minden téglási háztartásba el-
jut.  

Amennyiben úgy gondolják, hogy 
hirdető partnereink kívánnak len-
ni, az alábbiakban tájékoztatjuk 
Önöket a részletes árakról és felü-
letekről: 

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 felvéte-
lekor. 

A hirdetéseket a Polgármesteri 
Hivatal 9. sz. irodájában kérjük 
leadni.

Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon lehet: 06 52/384-312 

HIRDETÉSEK

Téglás központi részén, a Szabadság utca 5. sz. 
alatt, eladó a jelenleg italbolt üzemeltetésére, en-
gedélyekkel rendelkező ingatlan.
A telek területe 663m2, az épület alapterülete 47m2.
Az épület szerkezete lehetőséget biztosít családi házzá 
való átalakításra, vagy más vállalkozói tevékenység foly-
tatására.
Az épület könnyűszerkezetes felépítmény, az üzleten 
belül  minden többi fal bontható válaszfal. Az üzlet-
ben a fűtés gázkazánról, radiátorokkal van megoldva.
Az ingatlan kitűnő választás mindazoknak, akik saját el-
képzelésüket szeretnék megvalósítani, ugyanakkor a  
telket, nagyságátó fogva, építkezni vágyók figyelmébe 
is ajánlom.
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

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

Téglási  KRÓNIKA   

 Munkatársakat keresünk!

A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus
Gyermekvédelmi Központ NEVELŐSZÜLŐKET keres.

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

Teljes körű felvilágosítás: 30/555-6816  
vagy 30/010-6112 (munkaidőben)
Cím: 4025 Debrecen Petőfi tér 9.


