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Téglás Város Önkormányzatának lapja

BIZAKODÓNAK ÉS ERŐSNEK KELL LENNÜNK!
Kedves Téglásiak!
Nehéz időszak áll mögöttünk. Hosszan elnyúló, nehéz időszak. Egy évvel ezelőtt még mi sem gondoltuk volna, hogy
ennyi megpróbáltatás vár ránk.
A koronavírus-járvány megnehezítette a mindennapokat,
az élet valamennyi területén küzdelmet kívánt, egyben
megerősített bennünket abban, milyen törékenyek vagyunk. Még mindig
nem látjuk a végét,
de
bizakodónak
és erősnek kell lennünk! Ez most talán
a legfontosabb! Az
emberi összefogás,
a
fegyelmezettség, a türelem, és a
jobb jövőbe vetett
megrendíthetetlen
hitünk az, ami átsegíthet minket ezen
a rendkívül fárasztó
és nyomasztó időszakon. Hiszen miközben féltjük, óvjuk
szeretteinket, terveznünk is kell a bizonytalanra.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hite is töretlen!
Hiszünk a szebb, könnyebb jövőben, hiszünk a fejlődésben.
Ezért dolgozunk. A most záródó 2014-2020 közötti európai
uniós ciklusban minden korábbinál több pályázati pénz az eredetileg tervezett 49,62 milliárd forint helyett 66,16 milliárd forint - érkezett a megyébe csak a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), vagyis a vártnál
mintegy 30 % -kal több pénzből valósulhattak meg beruházások. Ez annak az eredménye, hogy a folyamatosan
jól teljesítő projekteknek köszönhetően egyes támogatási
kereteket újból meghirdetett a megyei önkormányzat,
melyek pozitív elbírálást kaptak.
A TOP keretében minden hajdú-bihari település kapott
támogatást. Tégláson volt lehetőség például a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére, kerékpárút építésére,
„Zöld város” kialakítására és energetikai fejlesztések megvalósítására is. A megyei önkormányzat fontosnak tartja,
hogy a településvezetőkkel kooperálva hozza meg a fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket, hiszen a polgármesterek ismerik igazán a helyben élők igényeit, szükségleteit.

Tégláson járva örömmel tapasztalom, hogy épül-szépül a
város, mosolygós emberek sétálnak az utcán, az új park
pedig megtelt élettel. Jó látni, hogy munkánk nem hiábavaló. Ettől ismét lendületet kapunk, ez visz előre minket és
nagy elánnal vágunk a következő időszakba.
A 2021-2027-es fejlesztési ciklusra vonatkozó források összegéről is hamarosan döntés születik, de az már biztos, hogy
a megye további
terveinek
megvalósítására legalább
az elmúlt időszakhoz
hasonló összegű forrás érkezik. A tervezéskor igyekeztünk
olyan célokat megfogalmazni, melyek
ideális körülményeket biztosítanak az
itt élő embereknek.
Hajdú-Bihar
jövőképe szerint egy
megerősödött,
dinamikus és versenyképes, társadalma
és környezete iránt
felelős megye, mely
elhivatott természeti
és kulturális értékeinek megőrzésében,
egyben nyitott a
kreatív és innovatív kezdeményezésekre.
Ezt a jövőképet nem engedjük, nem engedhetjük ki a
kezünkből! A megvalósításhoz az kell, hogy mindan�nyian akarjuk! Az oda vezető út első lépése pedig a járvány megfékezése, ezért pedig Önök is sokat tehetnek.
A kulcsszó: védőoltás!
Hiszen ahogy Szabó Magda írónő is fogalmazott:
„Egy ember élete sosem egy ember élete, mindig egy
országé, egy világé, egy korszaké is.”
Jó egészséget Téglás!

Pajna Zoltán
elnök
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
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Tájékoztatás

az Országgyűlés és a Kormány veszélyhelyzet fenntartását érintő döntéseiről
Az Országgyűlés a 2021. február 22-i
ülésén elfogadta a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló
2021. évi I. törvényt, amelyben
•megállapította, hogy:
- a koronavírus-világjárvány idején
a Kormány alapvető célja, hogy
megvédje a magyar emberek életét és egészségét, valamint mérsékelje a gazdasági károkat és megőrizze a munkahelyeket,
- ennek eléréséhez gyors és hatékony döntéshozatalra van szükség,
- az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy a korábban elfogadott
rendkívüli és átmeneti jogi keretek
jól szolgálták ezeket a célokat,
• megerősítette a veszélyhelyzetben az e törvény hatálybalépéséig - megalkotott kormányrendeleteket, valamint

• felhatalmazta a Kormányt, hogy a
veszélyhelyzetben hozott kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa.
Az Országgyűlés felhatalmazása alapján a Kormány a 80/2021. (II. 22.)
Korm. rendeletével a veszélyhelyzet
alatt hozott kormányrendeletek hatályát 2021. május 23. napjáig meghos�szabbította.
A Kormány 85/2021. (II. 27.) Korm.
rendelete szerint a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseit (a maszkviselésre, a kijárási korlátozásra, a rendezvényekre,
az időskorúakra, az üzletekre, a vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre és

a szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedéseket) 2021.
március 16-ig lehet alkalmazni.
Mindezek alapján továbbra is alkalmazni kell a korábbi időszakra vonatkozó védelmi intézkedéseket!
A részletes rendelkezéseket a Magyar
Közlöny 2021. évi 27. és 31. száma tartalmazza.
Lapzártáig a fenti rendelkezésekről
tudunk. Kérjük a lakosságot, hogy
figyelje a híradásokat, a város honlapját és facebook oldalát.
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Szabó Csaba
polgármester

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Hölgyek! Tisztelt Téglási Lakosok!
Kedves Barátaim!
A nőkre ezekben a nehéz időkben több feladat hárul,
mint a koronavírus-járvány előtt. Sőt eddig ismeretlen
területeken kellett hamar, talpraesetten helyt állniuk.
Pillanatok alatt kellett alkalmazkodni, kialakítani új
időbeosztást, gyermeknevelési módszereket, bevetni
soha nem alkalmazott taktikákat, és határozottan kiállni
a járvány terjedésének akadályozása mellett.
A felmérések szerint a magyar nők számára a család
védelme, szeretteik biztonsága jelenti az életük legfontosabb értékét. A COVID-járvánnyal együtt megjelenő karanténok, kijárási korlátozások és tilalmak alatt
a család ellátása különösen sok odafigyelést, munkát,
szervezést igényel. Számomra rejtély hogyan képesek
a hölgyek egyszerre annyi mindent megcsinálni, de
most még többet végeztek el egyszerre, mint a járvány
előtt. A téglási nők már egy éve állják az COVID-vírussal
terhelt élet próbáit, felvették a „kesztyűt” a járvány-helyzetben is. Egyszerre figyelnek arra, hogy
legyen otthon étel, gyógyszer, szájmaszk, és ha kell
ápolják beteg családjukat, és még sorolhatnám a feladatokat, pedig a nők is ugyanabban a vírusfertőzésben élnek, mint mi, férfiak. Számíthatunk rájuk az élet
minden területén.
Nem tudom hogyan csinálják, de hatalmas köszönet
érte!
Kívánok minden Téglási hölgynek derűs napokat,
elismerést, és nagyon jó egészséget.
Isten áldja a nőket!

Idén üresen maradt a nézőtér nőnapon, de tudom,
hogy lelkünkben, gondolatainkban együtt köszöntjük
ma a nőket.
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Szabó Csaba
polgármester
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NAGYBÖJT
A sátán ördögi játékot talált ki: egy
tükröt, melybe, ha valaki belenéz,
saját rossz tulajdonságait látja, illetve ha másokat néz benne, őket is
ilyennek látja. A sátán örömét leli ebben. Ördögi kacaja közepette kiesik
kezéből tükre, és ezer darabra hull.
Egy gonosz szélvihar fölkapja, és
belekerül emberek szemébe így állandósul a rosszindulat a világon.
Az Isten is készít egy tükröt. Egy élő
tükröt. Jézus Krisztust. Aki rajta keresztül nézi önmagát, megtalálja jó
tulajdonságait. Szomszédjáét, a másik nemzetét is. Bár gonosz emberek
nagypénteken összetörik ezt a tükröt,
de jön egy jótékony szélvihar, és szétszórja a világba. Ha akarjuk és segítjük, belekerül szemünkbe, szívükbe
és másként látjuk egymást, a világot.
Mit látunk Krisztus szemében? Azt látjuk, hogy Ádám, az első ember a
teremtés koronájának lett alkotva.
Csodára teremtette az Isten az embert. Tudásban, harmóniában, bol-

dogságban a végtelenbe nyíltak
lehetőségei. Hogy megőrizze fejlődésének biztos útját, segítséget is kapott.
Törvényt, szabályt, mely biztonságban tartotta. A jó és rossz tudás fáját, melynek üzenete: minden a tiéd,
de hogy neked mi a jó és mi a rossz,
azt Istentől kérdezd, mert ő alkotott.

Amikor Ádám és Éva vesz a fáról,
azt üzeni Istennek: köszönöm Uram,
de ne mond meg, hogy nekem mi a
jó és mi a rossz, majd én eldöntöm!

A bűn következményeit mindannyian
látjuk. Azt, amikor Isten nélkül az ember állattá aljasul. Ember alatti emberré válik. Nagyböjti üzenetünk: újra
Istennel tervezni! Honnan vagyunk?
Miért vagyunk? Hová megyünk?
Kivel megyünk? Böjtben nemcsak
Istennel, hanem önmagunkkal és
embertársainkkal is keressük az ös�szhangot. A böjt rendrakás. Isten
rendjében
helyére
teszem
magam. Rendet rakok életemben.
Takarítok. Ami felesleges, azt kidobom. Ami piszkos, azt megtisztítom.
Tudatosan figyelni kell önmagamra,
különben az egóm elkezd követelőzni.
Hamis vágyakat szül. Tartsd a kezedben! Parancsolj neki! Lemondok arról, amit megtehetnék, hogy ura maradjak szándékaimnak. Ugyanakkor
tudatosítom, hogy életem Ura az Isten!				
Urgyán Antal
görögkatolikus parókus

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdonok megszüntetése
Megosztás útján történő megszüntetés

A földeken fennálló osztatlan közös
tulajdon felszámolásáról és a földnek
minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény
2021. január 1-i hatályba lépésével,
megnyílt a lehetőség az osztatlan közös tulajdonban álló földek jogi megosztásának egy egyszerűbb, a tulajdonostársak megegyezésén alapuló
eljárással történő rendezésére.
A törvény hatálya kiterjed valamennyi
mező- és erdőgazdasági hasznosítású
földre, kivéve a tanyákat és azokat a
földeket, amelyek a fenti hasznosítástól eltérő alrészletet is magukban foglalnak, valamint a nem a fenti hasznosítású zártkerteket.

A megosztásra irányuló eljárás, a
megosztási folyamat bejelentését
(az erre irányuló kérelem 2021. május
23-a után nyújtható be), az egyezség
létrehozását, a megosztási térképvázlat elkészítését és a változásoknak az
ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését foglalja magában. A bejelentést bármelyik tulajdonostárs megteheti az illetékes ingatlanügyi hatóság
előtt.
A kezdeményező tulajdonostárs számára 90 nap áll rendelkezésre a
tulajdonostársak közötti egyezség
létrehozására és a megosztás ingatlan-nyilvántartási
átvezetéséhez
szükséges
kérelem
benyújtására.
Az egyezség elfogadásához elegendő a tulajdonosok tulajdoni hányad
szerinti egyszerű többsége.
A megosztás során kialakításra kerülő
ingatlan szőlő, kert, gyümölcsös, nádas esetén 3000 m2-nél, szántó, rét,
legelő, erdő és fásított terület esetén
10 000 m2-nél, zártkerti ingatlan esetén 1500 m2-nél nem lehet kisebb
területű.
Egyetlen tulajdonostárs általi bekebelezés révén való megszüntetés
Az egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba vételre akkor kerülhet sor, ha
az ingatlanból nem alakítható ki legalább kettő, rendeltetésszerű művelésre alkalmas nagyságú földterület.
A bekebelezést bármelyik tulajdonostárs kezdeményezheti, azonban

ha több tulajdonostárs is jelzi a szándékát, úgy arra az ingatlant a legnagyobb mértékben használó, ugyanolyan mértékű használat esetén pedig
a legnagyobb tulajdoni hányaddal
rendelkező, egyenlő tulajdoni hányadok esetén pedig a legfiatalabb tulajdonostárs lesz jogosult.
A bekebelező az ingatlan - értékbecslési ajánlatban megállapított - értékének megfelelő összeget köteles megfizetni a tulajdonostársak részére.
Kisajátítás útján történő megszüntetés
Bármely tulajdonostárs kezdeményezheti a Nemzeti Földügyi Központnál
az ingatlan állam általi kisajátítását,
amennyiben a közös tulajdon megosztással történő megszüntetése háromszori kísérlet ellenére két éven
belül sem vezet eredményre és a
tulajdonosok száma meghaladja a
törvényben meghatározott mértéket.
További információ a Téglási Polgármesteri Hivatalban, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályán a kh.foldhivatal@
hajdu.gov.hu email címen vagy az
52/505-801 telefonszámon kérhető.
Téglás, 2021. február 26.

Szilágyi József László
jegyző
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2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Szabó Csaba polgármester – a veszélyhelyzetre tekintettel, az önkormányzat hatáskörében eljárva – 2021.
február 26-án elfogadta Téglás Város
Önkormányzatának idei, 1,3 milliárd
forint főösszegű költségvetését.

A 2021. évi gazdálkodás keretét meghatározó rendeletet, a megalapozottság, ésszerűség és fenntarthatóság
jellemzi. A költségvetés egyensúlyát
nem veszélyezteti a központilag, a
koronavírus-világjárvány
kedvezőtlen gazdasági hatásainak mérséklése érdekében elvont adóbevételek
csökkenése, a kieső bevételt pótolja
a magasabb összegű állami támogatás.
Az önkormányzat pénzügyi háttere
stabil, mely biztosítani tudja a város
és intézményei működőképességét.
Az elvárható takarékos gazdálkodás
révén az előző év szintjén biztosítható
valamennyi kötelező önkormányzati
feladat ellátása.
Az előre nem látható kiadásokra
12 millió forint általános tartalékot
terveztünk. A 2020-as évhez képest
megnöveltük az önkormányzat által működtetett szociális támogatási
rendszer, valamint a civil szervezetek
részére elkülönített céljellegű támogatások előirányzatát.

Fontosnak tartjuk, hogy a városfejlesztési törekvéseinket a pandémia
ellenére is tovább folytassuk. A beruházásokra, felújításokra több mint 194
millió forintot tartalmaz a költségvetés,
míg a céltartalékban további 42 millió
forintnyi forrást különítettünk el fejlesztési célokra.
A 2021-es évben 122 millió forint fejlesztési hitel felvételét tervezzük,
melyből a város közvilágításának fejlesztése, valamint az önkormányzati
vagyon gyarapodása valósulna meg.
A város 2021-es költségvetése erős és
fejlesztés-centrikus, mely biztosítja a
megújulást a fejlődést és a működőképességet.

Veres Miklós
pénzügyi irodavezető

VÁROSFEJLESZTÉSI HÍREK
Téglás Város Önkormányzata sikeresen eleget tett a „Zöld város kialakítása Tégláson” című, TOP-2.1.215-HB1-2016-00014 azonosító számú
projekt és a „Kerékpárút hálózat fejlesztése Tégláson” című TOP-3.1.1-15HB1-2016-00013 azonosító számú projekt Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar
Megyei Állampénztári Iroda helyszíni
ellenőrzésének.
Az eltelt két hónapban az ellenőrzések célja a projektek szabályszerű és
hatékony megvalósulásának vizsgálata volt.
Mind a két ellenőrzés hiánypótlás nélkül, eredményesen lezárult. A záró
beszámolók beadása folyamatban
van. Hamarosan mind a két projektünk fenntartási időszakba kerül.
Városunk Önkormányzata 2021. január 29-én a TOP-2.1.3-16-HB1 számú
„a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése című felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be.
A pályázati felhívásban lehetőség
van a településen meglévő, üzemeltetési engedéllyel működő csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítására,
rekonstrukciójára, továbbá a „Kisréti”
záportározó felújítására. A pályázatba betervezett fejújítási munkákkal a
csapadékvíz szikkasztó árkok rekonstrukciója az alábbi módon valósulna
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meg: mederburkolat javítása, fugázása, rézsű helyreállítása, profilozás,
padka rendezés. A Záportározóhoz
tartozó Téglási csatorna mederkotrásával, meder- és part rendezésével javul a tó kapacitása, ebből kifolyólag
a tó vízbefogadó képessége is. Ezáltal
a felszíni vízpótlás mennyiségét csökkenteni lehet.
Hamarosan megkezdődnek a nyertes
VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 azonosító számú
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése című 1826682618 azonosító számú pályázat során a 08/8 hrsz,
önkormányzati tulajdonú külterületi
út kivitelezési munkálatai. A jelenlegi
földút 3,00 méter széles aszfaltburkolatot kap 584,18 m hosszan. A burkolt
út mellett földmedrű szikkasztó árkok
kerülnek kialakításra a csapadékvíz
elvezetésére kialakítva. A beruházással érintett út a már szilárd burkolattal
rendelkező Böszörményi utca 4. számú főút után meglévő szakaszát és
a szilárd utat köti össze. A kivitelező
részére a munkaterület 2021. március
5-én átadásra kerül.
A Belügyminisztérium által meghirdetett a Magyarország 2021. évi köz-

ponti költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatási
3.5. Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása jogcím vonatkozásában
pályázat benyújtásának előkészítése van folyamatban a Stadion és a
Domb utca egy-egy szakaszának útburkolat felújítása tárgyában. A Stadion utca – Dózsa György utca és Úttörő utca közötti szakaszán, valamint
az Úttörő utcai kereszteződést követő 95 fm hosszban. A Domb utca a
Dózsa György utca és Úttörő utca közötti szakaszán.
Vass Irén
településfejlesztési irodavezető
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ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS
Szabó Csaba, Téglás polgármestere, aláírta az úttervezési szerződéseket.
Az alábbi földutak szilárd útburkolat és csapadékvízelvezetés építési engedély szintű
tervének elkészítésére kötött a város tervezési szerződést: Szegfű utca, Városháza utca:
a Tavasz utcáig – becsatlakozva az Alkotmány utcába; továbbá a Felszabadulás,
Hétvezér, és Egyetértés utca, az Újvárosi utca a Nyár utcáig.
Célunk, hogy a jövőben megjelenő útépítési pályázatokra felkészüljünk, és Uniós vagy
hazai források megjelenésekor ki tudjuk használni a lehetőséget.

TÁJÉKOZTATÁS ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy
az éves adót a megszokott módon
két részletben teljesíthetik az alábbi
időpontokig:
I. féléves adó fizetési határideje:
2021. március 16.
II. féléves adó fizetési határideje:
2021. szeptember 15.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után késedelmi
pótlékot is kell fizetni. A késedelmi
pótlék mértéke minden naptári nap
után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat 5 százalékponttal növelt
mértékének
háromszázhatvanötöd
része.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie,
míg más adózónak belföldi fizetési
számláról történő átutalással vagy
készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie, vagy a helyben
szokásos módon: a Takarékbank Zrt.
4243 Téglás, Dózsa György utca 13.
szám alatti helyi kirendeltségében.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
alapján a gazdálkodó szervezetek
(a polgári perrendtartásról szóló törvényben
meghatározott
belföldi
székhellyel meghatározott gazdálkodó szervezet) számára 2018.01.01-től
kötelező az elektronikus ügyintézés.
Erre figyelemmel az egyéni vállalko-

zóknak, vállalkozásoknak az adószámla egyenleget elektronikus úton,
cégkapura, ügyfélkapura küldtük
meg.
A befizetéshez, utaláshoz szükséges
azonosítót, mutatót, számlaszámot a
kiküldött értesítők tartalmazzák.
Adófizetéssel kapcsolatban bármilyen
kérdése van, munkatársaink ügyfélfogadási időben készséggel állnak rendelkezésére a Téglási Polgármesteri
Hivatal 6-os irodájában vagy telefonon a 0620/48 48 615 számon.
Téglás, 2021. március 2.

Szilágyi József László
jegyző

APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT
Amennyiben egy gyermek házasságon kívül születik, az
édesapának apai elismerő nyilatkozatot kell tennie ahhoz,
hogy a születésnél bejegyezzék az ő adatait is.
Az apai elismerő nyilatkozat a terhesség 12. hetét követően bármikor megtehető, azzal nem kell megvárni a terhesség 32. hetét.
A nyilatkozatot az anya és az apa együtt, személyesen
tudja megtenni bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője előtt.
A nyilatkozattételhez szükséges személyazonosító igazolvány és lakcímkártya. Ha az édesanya 18 év alatti, a
gyámhivatal eseti gyámot rendel ki, a nyilatkozathoz szükséges a gyámhivatal jogerős határozata. Amennyiben az

édesapa 18 év alatti, a nyilatkozat csak a gyámhivatal
előtt tehető meg.
Amennyiben a gyermek még nem született meg, szükséges egy szakorvos által az apai elismerő nyilatkozathoz kiállított igazolás.
Amennyiben a gyermek már megszületett, szükséges a
gyermek születési anyakönyvi kivonata is.

Hegedüs Éva
anyakönyvvezető

Együttműködve a közösségi művelődésért
Az ország 3155 településén közel 6300
közművelődési intézmény, közösségi színtér és kulturális civil szervezet
található. Ezek működését, 2012. óta,
a Nemzeti Művelődési Intézet segíti,
amely módszertani és szakmafejlesztési feladatokat lát el.
A Nemzeti Művelődési Intézet állami
közfeladatokat ellátó közművelődési intézmény, az Emberi Erőforrások
Minisztériumával kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzi a
tevékenységét. Alapítója a lakiteleki

Népfőiskola Alapítvány, így az Intézet
székháza is Lakiteleken, a Hungarikum
Ligetben épült fel 2018. és 2020. között.
Az Intézet szakmai elődintézménye
Illyés Gyula kezdeményezésére jött
létre, 1946-ban. Az intézményből az
elmúlt 75 évben számos szakmai innováció, fejlesztő folyamat indult el:
többek között az amatőr művészeti
mozgalom, a közösségépítés, az intézmények minőségfejlesztési programja
vagy éppen a kultúrakutatás.

A Nemzeti Művelődési Intézet országosan és határokon átívelő, egyedülálló partnerhálózatot alakított ki. A települések jobb, közvetlenebb elérését
a lakiteleki központ mellett 19 megyei
igazgatóság segíti. A szervezet mintaprojektek megvalósításával, módszertani tanácsadással, a szakemberek képzésével járul hozzá a közösségi
művelődésben részt vevők életminőségének javításához, a települések
kulturális, társadalmi és gazdasági lehetőségeinek kiaknázásához.
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A megyei igazgatóságok küldetése, a helyi társadalmi igényekre való
hiteles válaszadás lehetőségének
megteremtése a kultúra és a közösségi művelődés eszközeivel. Koordinálják, szakmailag támogatják a megyei
hungarikum klubok és települési értéktárak létrehozását és működtetését;
mentorálják a helyi amatőr művészeti
csoportokat; szakmai napokat, fórumokat szerveznek; társadalom-és
közösségfejlesztő folyamatokat generálnak; gyűjtik, rögzítik és értékelik

az országos közművelődési statisztikai adatokat; szakmai tanácsadói-és
szolgáltatói tevékenységet folytatnak;
mintaprogramjaikkal helyi gazdaságfejlesztő folyamatok elindítását segítik;
támogatják a helyi közösségi kezdeményezéseket.
A Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
munkatársai a kezdetektől segítik a
téglási közművelődési munkát, a kulturális törvény módosításának érvényt
szerezve részt vettek a különböző
működési dokumentumok kialakításá-

ban és a művelődési intézmény élére
kiírt igazgatói pályázat elbírálásában.
Az igazgatóság és a település vezetőinek, kulturális szakembereinek együttműködése folyamatos és rendszeres
annak érdekében, hogy Téglás közösségi és kulturális élete minél teljesebb
legyen.
R. Simor Katalin
Nemzeti Művelődési Intézet

BÁRCZAY ANNA ÓVODA HÍREI
melyek segítségével befogadóbbá,
elfogadóbbá válnak sérült társaikkal
szemben.
Télbúcsúztató

Érzékenyítő nap az óvodában
A Magyar Parasport Napja alkalmából a Bárczay Anna Városi Óvodában február 22-én érzékenyítő napot
tartottunk. Az eseményen játékos formában tapasztalhatták meg a gyermekek, hogy milyen akadályokat kell
leküzdeniük a fogyatékossággal élőknek. A gyermekek négy helyszínen
tevékenységek közben játékos formában próbálhatták ki és tapasztalhatták meg, hogy milyen akadályokat
kell leküzdeniük sérült társaiknak. A látáshoz, mozgáshoz szagláshoz, tapintáshoz kapcsolódó fejlesztőjátékokkal készültek az óvónők erre a napra.
A helyszíneken nehezítő körülmények
várták az óvodásokat. Volt feladat,
amit bekötött szemmel kellett végezni, vagy csak a kezüket használhatták
a mozgásos feladatnál és kipróbálhatták a lábbal festést is. A közös játékok és beszélgetések során a gyermekek olyan élményekhez jutottak,

Óvodánkban évek óta nagy hagyománya van a farsangnak. A gyerekek
minden évben nagyon várják ezt az
időszakot. Az előkészületek, a farsangi
bál maradandó élményt jelent a kisgyermekek életében. Téli élmények,
vidám tevékenységek, változatos
programok szőtték át a gyermekek
napjait ezen a héten. Óvodásaink
megismerkedhettek a farsangi néphagyományokkal, tréfás mondókákat, verseket tanultak. A mesék is már
a tél végét a tavasz várását idézték.
Egész héten festettek, vágtak, ragasztottak készültek a maszkok, álarcok.

A várva várt nap elérkezett február
26.-án, amikor beköltözött a tréfa és
a bolondozás az óvodai csoportokba, mivel hagyományosan megrendezésre került a farsangi mulatság.
A reggeli órákban nagy volt a sür-

gés-forgás minden csoportban, folyamatosan érkeztek a gyermekek
különböző jelmezeket öltve magukra,
de nem csak ők, hanem a felnőttek is
beöltöztek. Minden gyermek a saját
csoportjában, töltötte el a farsangi
délelőttöt, játékkal, versenyekkel, jelmez felvonulással, mókázással, kacagással. A tánc és a versenyek között,
aki megéhezett különböző sütemények és gyümölcsök közül válogathatott.

Igazán hangulatosra sikerült ez a nap,
hiszen a gyermekek ebben a korban
nem csak magukra öltik a ruhákat,
hanem valamelyest át is lényegülnek
páncélos vitézzé, tündérkirálynővé,
varázslóvá, szupermenné, pókemberré, és ki tudja még mennyi-mennyi
fantáziadúsan megalkotott figurává.

Veresné Hevesi Zsuzsánna
óvodavezető

FARSANG AZ ISKOLÁBAN
2021. február 19-én pénteken megtartottuk iskolánk mindkét tagozatán az idei rendhagyó farsangi ünnepségünket. A járványügyi előírásokra való tekintettel minden osztály
osztálykeretben ünnepelt. A tanulók különféle jelmezeket öltöttek magukra.
Az alsó tagozat diákjai számára vetélkedőket, játékos versenyeket szerveztek a tanítónénik.
A gyerekek vidám hangulatban töltötték e délutánt.
A felső tagozaton napközben a tanulókról az iskola diákjai által készített farsangi selfie falnál készültek fotók. Minden osztály kiválasztotta azt a témát, amit jelmezesen megjelenítettek. Találkozhattunk cowboyokkal, kalózokkal, öregekkel, az „online oktatás rabjaival” is.
A zsűrit alaposan meglepte az a lakodalmi zenés jelenet, mellyel a 7.c osztály várta őket.
Az öt tagból álló zsűri - akik apáca jelmezt öltöttek - a nap végén tortával jutalmazta a legötletesebb jelmezbe bújt osztályokat.
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„MADE IN TÉGLÁS”
nem rég nyerte el a városi rangot.
Gyerekkoromban sok minden akartam lenni, egyebek között tanárnő,
orvosnő, pénztárosnő. Végül, már
gyerekfejjel úgy döntöttem, hogy inkább színésznő leszek, mert akkor lehetek minden” – nyilatkozta gyökereiről Gubás Gabriella színésznő.

Folytatódik cikksorozatunk, melyben
a „MADE IN TÉGLÁS” online kvíz-játék
helyes megoldásait mutatjuk be.
A népszerű vetélkedő Téglásról indult
neves művészek, sportolók életútjának fontosabb állomásaihoz kapcsolódott.
Melyik évben nyert Tuncsik József
cselgáncsban Európa-bajnokságon
aranyérmet?
Mi Cséke Zsolt eredeti végzettsége?

Tuncsik József a „tatami hőse” az
1976-os évben rendezett kijevi Európa-bajnokságon nagy izgalmak közepette nyerte meg a sportág első
hazai aranyérmét. A sportolót óriási
lelkesedés hajtotta, hiszen tudta, csak
akkor jut ki Montrealba az olimpiára,
ha megnyeri a kontinensviadalt.
Tuncsik József pedig ment, gáncsolt
és győzött. A versenyző későbbi nyilatkozatában az Eb kapcsán elmondta,
előzőleg mindenkit megvert, első volt
a 63 kilogrammos súlycsoport ranglistáján, és érezte, hogy jól fog sikerülni
a verseny. Végül hat meccsen összesen alig két percet töltött a szőnyegen.

Cséke Zsoltot leginkább a dokumentumfilmjeiről ismerjük, a „Szülőföldemen… Téglás, ahová jó hazatérni…”
című 58 perces mozija mégiscsak az
a mű, amely láttán minden téglási
lakosnak megdobban a szíve.
A rendező- operatőr eredeti szakmája viszont geográfus, mely pálya kapcsán igen széles tudáskörrel rendelkezik. A geográfus olyan szakember, aki
a földrajz tudományágban kutat és
dolgozik. Cséke Zsolt 1996 óta készít
igen elismert ismeretterjesztő-, dokumentum- és riportfilmeket. Az Útravaló
című alkotásával 2020-ban harmadik
helyen végzett megyénk szakmailag
legmagasabban jegyzett rendezője,
a Hét Domb Filmfesztivál ismeretterjesztő film kategóriájában.
Melyik nem Gubás Gabi lemeze?
„Debrecenben születtem, Tégláson
nőttem fel, mondhatnám Téglással
együtt, hiszen az akkori nagyközség

A művész a színészet mellett csodálatosan énekel is, kellemes hangját
gyermeklemezeken is hallhatjuk. 2013ban a MikulásGyár hivatalos gyereklemezét Czutor Zoltánnal közösen adták ki MákosGubás és a CzutorBorsók
címmel, ennek eladásából befolyó
teljes összeget a rászoruló gyerekek
kapták. 2015-ben Bergengóciából jöttünk címmel kiadott lemezével Gubás
Gabi Fonogram-díjat nyert, amely az
év hazai gyerekalbuma lett.
					
					
Pánya Kitti
megbízott intézményvezető

NŐNAPI KÖNYVAJÁNLÓ
Krúdy Gyula: A Nő varázsa
Krúdy Gyula vallomásai a nőkhöz és
a nőkről: szerelmes levelek, történetek
a női és a férfi lélek titkairól, a nők és
udvarlóik leleményességéről, szenvedélyről, szerelemről, ábrándokról.
„Szerelmes vagyok, mint egy ifjú, aki
csodálatosnak, mámorítónak érzi a
nők illatát, különös zenét hall minden
asszonyhangban, megbolondult egy
meleg kézfogástól, és napokig elgondolkozik a női hajszálak göndörödésén.”
Varázslatos világ a 20. század elejéről, mégis mai. „Egész élete legendás
történetek sorozata, ő volt az éjszakák kóbor lovagja, állandó vendég
a lóversenyen és a kártyaszalonokban - de nem is kell sorolni, aki olvasta könyveit, úgyis tudja. Nincs mit csodálkozni rajta, „családi örökség” volt
kalandor természete, talán kevesen
tudják, hogy nagyapjának testvére,
Krúdy Kálmán híres betyár volt, aki
ha megjelent a losonci vásárban, a

„formás, fehér lábú menyecskék” szaladtak szerteszét, mint „a megriasztott
récék”. A Szindbád-lelkű írónak persze imponált őse duhaj természete, ő
is igazi életművész volt, szeretett enni,
inni, imádta a nőket, jó példa, hogy
amikor évekig a Royal Szállóban lakott, elszerette a szállodaigazgató feleségét, miközben viszonyt folytatott
az asszony lányával is. Kétszer nősült,
s rettentő testi erejének nagy hasznát
vette a puha ágyakban folytatott
kemény csatái során, szerelmei nem

is panaszkodtak az ellátásra. Barátai
legendákat meséltek róla, képes volt
egy álló nap egyfolytában enni és
inni, de ha kellett, dolgozni is. A végletek embere volt, társaságban hol
egész éjjel hallgatott, hol reggelig be
nem állt a szája. Ha szabad ilyet állítani, stílusos volt a halála is, halottas
ágyánál gyertyák égtek, a villanyt
ugyanis - mivel nem fizette a számlát már korábban kikapcsolták.”
A könyv az Alinea Kiadó Krúdy-sorozatának tagjaként jelent meg. Az író
több mint negyven elbeszélését és
cikkét tartalmazza: az Első szerelem,
A Jólányhoz, A kegyes hercegnőhöz,
a Szerenád, a Leányszöktetés, A régi
asszony varázsa, a Dal arról a bizonyos szőke művésznőről, a Pásztoróra
és további Krúdy-írások.
A nő varázsa tökéletes
varázslatos nőknek!

ajándék

Pappné Erdős Judit
könyvtáros
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Tájékoztatás a külterületi és zártkerti égetés tilalmáról
Tisztelt Lakosság!
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése szerint - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
nyílt téri égetése tilos.
A nyílt téri égetés tilalma alól két kivétel van:
• növények egyes károsítói (pl. tűzelhalást okozó baktérium) elterjedésének megakadályozása érdekében, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatban dönthet a fertőzött növényi részek elégetéssel történő megsemmisítésről,
• az erdő vágásterületén visszahagyott faanyag elégethető, ha annak felhasználására és hasznosítására más lehetőség nincs vagy az nem gazdaságos.
Téglás, 2021. március 2.										Szilágyi József László
													
jegyző

Felnőtt háziorvosi rendelési idő március 1-től
I. KÖRZET (Dr. Silye Mihály):
0652/384-509 drsilye.medbt@gmail.com
Hétfő: 13:00 - 18:00
Kedd: 7:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 13:00
Csütörtök: 13:00 - 18:00
Péntek: 7:00 - 12:00
II. KÖRZET (Dr. Tóth László):
0652/384-411 teglastoth@gmail.com
Hétfő: 8:00 - 13:00
Kedd: 13:00 - 18:00
Szerda: 7:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 13:00
Péntek: 13:00 - 18:00
III. KÖRZET (Dr. Jurás Enikő):
0652/583-053 j.orvos.kft@gmail.com
Hétfő: 7:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 13:00
Szerda: 13:00 - 18:00
Csütörtök: 7:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 13:00

Gyermekvédelmi tanácskozás - 2021
2021. február 26-án 9.00 órai kezdettel megtartottuk az
Éves Szakmai Tanácskozásunkat, melyet online formában rendeztünk a kialakult járványügyi helyzet miatt.
Részt vettek az észlelő és jelzőrendszer tagjai, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó
szakemberek.
Ezúton köszönjük a fenntartónak a biztonságos
intézményi működés biztosítását.
Szeretném megköszöni az észlelő és jelzőrendszeri
tagoknak és kollégáimnak az egész éves kitartó munkájukat. Továbbra is bízunk a sikeres együttműködésben.
Érintett témáink:
- Sőrésné Oláh Ágnes intézményvezető beszámolója a
Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat 2020-as évi
munkájáról.
- Aktuális kérdések átbeszélése
Sőrésné Oláh Ágnes
intézményvezető

MEGÚJULT A FÖLDGYALU-GÉPÜNK
Felszínalakítás, simítás, a burkolat
nélküli utak javítása karbantartása
során használjuk Tégláson, az egyenetlenségek betöltésére a földgyalut,
vagy „gréder”-t.
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Közel 10 éve vásárolta használtan az
önkormányzat, és szükségessé vált a
felújítása. A több mint 40 éves gép
alapvetően stabil, masszív acélszerkezettel rendelkezik. Felújítása január
elején kezdődött, és február végére,
az utolsó új alkatrészek beérkezésével, teljessé vált a felújítás.
Minden eleme kézi és mechanikus
mozgatású volt, ami a kezelést lassúvá és nehézkessé tette. Most hidraulikus működtetésűvé alakítottuk át.
A gép új hátsókerekeket kapott, az
eleje pedig a régi vonórudat elhagyva közvetlenül a traktorhoz csatlakozik, pontosabbá téve az irányítását,
különösen tolatáskor, forduláskor.
A tolólap új élszalagot kapott, kemény fémmel feltöltve, és végül
természetesen letisztítottuk és lefestettük az egész gépet. A gréder, a biztonságos közlekedés érdekében, hátsó lámpákkal is fel lett szerelve.

Az átalakítás, a szerkezet áttervezése,
és a kivitelezés mind Szegedi Attila
képviselő úr munkája. A tisztításban
és a szerelési munkákban Lakatos
Ferenc és Kiss Ferenc segített képviselő úrnak, tekintve, hogy a kertészetben téli időszakban a szerszámkarbantartási munkák mellé be lehetett
ütemezni.
Köszönjük a munkájukat!

Téglási KRÓNIKA		
Gúth-Keled Természetvédelmi és Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület
Látogatóközpontjának fejlesztése
A Gúth-Keled Természetvédelmi és
Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület
„Látogatóközpontjának fejlesztés” –
elnevezésű projekt sajtótájékoztatója

A turisztikai térségek fejlesztésének
állami feladatát közfeladatként ellátó Magyar Turisztikai Ügynökség forrásaiból, a Kisfaludy 2030 Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt. 150.000.000.-Ft
támogatást biztosított a „Gúth-Keled
Természetvédelmi és Idegenforgalmi
Közhasznú Egyesület Látogatóközpontjának fejlesztése” - elnevezésű
projekt előkészítésére.

A sajtótájékoztatót Tasó László a választókerület országgyűlési képviselője, Kres Tünde Tímea a Gúth-Keled
Természetvédelmi és Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület elnöke és
Könnyid László a Magyar Turisztikai
Ügynökség turizmusszakmai vezérigazgató-helyettese tartották.
Tasó László a választókerület ország�gyűlési képviselője elmondta, hogy
a közhasznú egyesület Látogatóközpont fejlesztésének előkészítésére
biztosított támogatás, a tervezett beruházás további helyszíneinek megszerzésére,
a
megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére, a szükséges
építészeti övezeti besorolások végrehajtására, a kiviteli tervek elkészítésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására használható fel, aminek
határideje 2021. június 30.

A befejezés előtt álló Látogatóközpont fejlesztése olyan közösségi terek

és szolgáltatások létrehozása, amely
a családokat, minden korosztályt kiszolgálva a baráti és a szakmai közösségeket megismerteti a legnagyobb
az Alföld legnagyobb erdő- és vadvilágát biztosító, kiemelkedő jelentőségű rekreációs potenciált jelentő
Gúthi erdővel és környezetével.

A komplex fejlesztés bemutatja az
erdő közjóléti funkcióból adódó
előnyeit, élményközpontokkal gazdagítva és egységgé formálva meglévő turisztikai kínálatot, ráirányítva a
figyelmet az erdő pihentető, energiát
adó, de csak az emberrel teljes harmóniájára.
A turisztikai ágazat szenvedte el az
egyik legnagyobb kiesést a koronavírus okozta világjárvány eddigi időszakában. A választókerületben, a
térségben és Debrecenben jelentős
a szektorban dolgozók aránya, az új
munkahelyeket létrehozó és a meglévőket megerősítő fejlesztés fontos
szerepet tölthet be a gazdaság újraindításának folyamatában.
Kres Tünde Tímea a közhasznú egyesület elnöke ismertette a fejlesztés
legfontosabb elemeit:

- az épülő Látogatóközpont hang- és
fénytechnikai továbbfejlesztése, eszközbeszerzések, a fényerdő és meseerdő megvalósítása, látványtó fényés vízi elemeinek kiépítése,
- sportpályák, kondiparkok, küzdőterek kialakítása – 1 db salakos és 1 db
sportpadló borítású teniszpálya fűthető sátorfedéssel,
- környezetbarát technikák alkalmazásával szervezett túrázási lehetőségek kialakítása,
- a nemzettudat erősítését is szolgáló
tematikus ifjúsági szálláshelyek, benne
5 db nyolcszemélyes erdei ház kialakítása,
- az óvodák és iskolai csoportok fogadásának biztosítása az természet-

védelemre és környezettudatosságra
nevelés jegyében,
- az erdei harmónia megismertetése
és a természetvédelem „emberközelibbé” tétele az együtt élő ökoszisztémák harmóniája jegyében,

- a gasztronómiai kínálat megismertetése új típusú versenyzési lehetőséget
adó „főző-küzdőterek” kiépítése, a
térségi ételek és készítmények, alkoholmentes és tradicionális kóstolótereinek kialakítása, 4 db 2 x 4 személyes falusi apartman kialakítása,
- szálláshelyek és wellness-szolgáltatások biztosítása a vendégéjszakák
számának növelése érdekében,

- hangszigetelt rejtett kivitelű, telepíthető vadmegfigyelőhely, hőkamerákkal, nagyfelbontású objektívekkel,
éjjellátókkal, a vadpopuláció élőhelyeire szerelt „testközeli” kamerákkal,
- az új attrakciókkal kiépülő turisztikai kínálat egységessé formálása,
„branddé szervezése, Tourinform iroda létrehozása.
Könnyid László vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy a fejlesztés
nemcsak a település és a környék
életében jelent szintugrást, hanem turisztikai értelemben is európai színvonalú, négy évszakos egyedi fejlesztés
valósulhat meg, továbbá hozzájárul,
hogy az újraindítás pillanatában kiváló esélyekkel induljunk a versenyképes turisztikai termékkínálatnak köszönhetően.

Online Sajtótájékoztató
Nyíradony, 2021. február 17. 10,00 óra
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SÚLYEMELŐK HÍREI
Téglás HAJDU Ipari Városi Súlyemelő
Szakosztálya, esélyt sem adva a többi
megyei csapatnak, újra csapatbajnoki címet szerzett.
23 éve veretlenül nyerte meg a csapatbajnokságot.
Téglás 1047,05 pont.
Gázláng 643,39 pont.
Fiszej SE 624,04 pont.

Felnőtt:
73 kg Törő András
+109 kg Dobos Árpád
Női:
87 kg Szegedi Judit
Ezen a versenyen a korosztály
legjobbjait is a Téglási versenyzők
szerezték:

Egyéniben 11 megyebajnokot tud Téglás felsorakoztatni.
Téglási megyebajnokok :
Fiú kategória:
55 kg Nagy Zoltán
73 kg Nagy Tamás
89 kg Német Szabolcs
Serdülő korosztály:
+96 kg Koszta Gyula
Ifjúsági:
102 kg Kovács Ábel
Junior:
73 kg Pilka Roland
81 kg Szegedi Ádám
+102 kg Kiss János

Fiú korosztály:
Német Szabolcs
Téglás, serdülő korosztály:
Koszta Gyula, Téglás
Ifjúsági korosztály:
Mező Bálint Fiszej SE
Junior korosztály:
Szegedi Ádám, Téglás
Felnőtt korosztály:
Törő András Téglás, HAJDU
Ipari Városi
Női korosztály:
ifjúsági:
Kecskés Karina Fiszej SE
Junior:
Szegedi Judit, Téglás
Felnőtt:
Bognárné Tóth Ildikó, Gázláng
SE
Téglási csapat edzője:
Nagy László
Fiszej SE: Kecskés Zoltán
Gázláng SE: Ládi Imre
Biharnagybajom SE:
Földi József

KÉPZÉSEK
Téglás Város Önkormányzata, mint
konzorciumi tag részt vesz az EFOP
1.5.3-16-2017-00121 azonosító számú,
„Humán szolgáltatások fejlesztése
települések összefogásával” elnevezésű pályázat megvalósításában Hajdúhadház Város Önkormányzatával,
Bocskaikert Községi Önkormányzattal,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal,
Létavértes Városi Önkormányzattal,
és Újléta Község Önkormányzatával
közösen.

A projekt keretében – a pályázati
kiírásnak megfelelően - a megvalósításba bevont, hátrányos helyzetű
célcsoporttagok részvételével zöldség-gyümölcsfeldolgozó (OKJ 31 541
12) képzés indult 2020. november 2-án
Hajdúhadházon. 24 fő képzése valósult meg, 8 fő hajdúhadházi, 8 fő bocskaikerti és 8 fő téglási résztvevővel.
A tanfolyam során az oktatás
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2020.11.02. és 2020.12.28. között zajlott.
2021. január 12-én a képzés résztvevői sikeres vizsgát tettek, és OKJ-s
bizonyítványt
szereztek,
melynek
birtokában képesek többek között
alapanyagokat (zöldség, gyümölcs)
átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni,
minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni, zöldségkonzerveket gyártani,
gyümölcsbefőtteket készíteni, lekvárokat, szörpöket, előállítani, aszalni,
szárítmányokat készíteni, savanyítani,
technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani,
és mindezen munkafolyamatok során
a munka-, tűz-, környezetvédelmi és
higiéniai szabályokat betartani és betartatni.
A képzést a megfelelő végzettséggel
és a szükséges engedélyekkel rendelkező Dankó Pista Óvoda, Általános
Iskola, Középiskola, Kollégium és AMI
végezte.
Tégláson a 2020. 08. 04-től megvalósuló szociális asszisztens (OKJ 54 762
02) képzésen összesen 12 fő vett részt,
hajdúhadházi, bocskaikerti és téglási
résztvevőkkel.
A képzés során a hallgatók elsajátították a szociális asszisztens munkakör
betöltéséhez szükséges elméleti és
gyakorlati ismereteket és sikeres vizsgát tettek.
A képzést a Simoninfo Multimédia és
Oktatási Kft. végezte.

Bízunk benne, hogy ezek a képzések
hatékonyan hozzájárultak a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének,
munkaerő-piaci eszközökben való
részesedésének és munkaerő-piacon
való megjelenésének elősegítéséhez.

Téglási KRÓNIKA		
Azért letapostuk a farsang farkát!!!

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt
sajnos több évtizedes hagyományunkat, a „Tél-búcsúztató és tavasz-köszöntő” bálunkat is el kellett halasztanunk.
Szomorúan közöltük a hírt az idősekkel, mert tudjuk, hogy nagyon vágynak már a közösségi rendezvényekre,
hogy együtt „múlathassák” újra az
időt.
Reméljük hamarosan újra indíthatjuk a
nagy népszerűségnek örvendő programjainkat!
Addig is ….......
Elkészítettük és kiültettük a kis kertünkbe „Tavasz-váró Tóbiást”! Remélem
sikerült mosolyt csalnunk az erre járók
arcára!

Zártkörű farsanggal búcsúztattuk a telet! A nappali ellátásban rendszeresen
feljárók az intézményben ünnepeltek,
míg a művészeti csoport tagjainak
házhoz vittük a „mókát”!
Otthonukban felkeresni a szép-korúakat olyan érzés volt, mint mikor a hideg
tél után először süt ki a nap. Az idősek
arcán felvillanó remény mosolyánál
nincs szívet melengetőbb.
Volt aki könnyezett és volt aki szaladva
jött a kapuhoz!
Köszönöm a segítőimnek, munkatársaimnak, hogy vállalták a játékot,
Benczéné Marikának, Lovasné és Kocsisné Erzsikéknek a finom fánkokat!
Pici ünnepség volt, nagy zajjal, sok
nevetéssel és remélem kellemes emlékekkel gazdagodott mindenki!!

Chebliné Kocsis Erzsébet
intézményvezető

KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓK TÉGLÁSON
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Az ügyfélszolgálat helye, elérhetősége:
HHG Nonprofit Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi
utca 12.
tel.: (52) 219-489
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő, kedd, szerda: 8:00-16:00, csütörtök: 8:30-18:30, péntek: 8.00-13.30
Tel: 52/219-489
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu
titkarsag@hhgkft.hu; web:www.
hhgkft.hu
Hajdúhadházi Kirendeltség
4242 Hajdúhadház, Vásártér u. 6.
Téglási ügyfélfogadás:
Németh Balázs: 06 20/215 7284
Minden csütörtökön 9.30-12.00
Helyszín: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete (4243
Téglás, Pozsár Gy. u. 3.)

FŐGÁZ Zrt.
Honlap: https://www.mvmnext.hu/
Amennyiben nem az online ügyintézést választja, a telefonos ügyfél-

szolgálat az alábbi elérhetőségen
fogadja hívását.
Telefonos ügyfélszolgálat: 2021. március 15-én, hétfőn, valamint 2021.
április 2-án, pénteken és 2021. április
5-én hétfőn zárva tart.
Telefon: +36 1 474 9999; +36 20 474
9999; +36 30 474 9999; +36 70 474
9999
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.0018.00; csütörtök: 8.00-20.00
Debreceni iroda: 2021. március 16.
keddtől a Bem tér 14. (Simonyi Kapu
Üzletház, földszint) címen.
A ügyfélszolgálati irodák kizárólag
időpontfoglalással látogathatók!

E.ON
Felhívjuk figyelmüket, hogy személyes
ügyintézésre csak előzetes időpontfoglalással van lehetőség.
https://energia.eon.hu/idopontfoglalas/
E-mailben:
araminfo@eon.hu; aramhalozat@
eon.hu
Mobiltelefonról:
06 20/30/70/ 459 96 00
H-K-Cs-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-20.00
Vezetékes telefonról:
06 52/ 512 400
H-K-Cs-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-20.00

Hivatali kapu:
EON: 603394757; EONEAS:
468470141; EONEDE: 544837154;
EONEED: 343728994; EONETI:
645868928
HIBABEJELENTÉS:
https://www.eon.hu/hu/lakossagi/
elerhetosegek/kozvilagitas-hibabejelentes.html

Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.
Telefonszám: +36 80/205-157
honlap: https://www.trvzrt.hu/
Időpont előjegyzés a +36 80/205-157
telefonszámon lehetséges, ügyfélfogadási idő alatt.
A TRV Zrt. műszaki hibabejelentő telefonszáma: +36 80/205-157 ahol Szakembereink a nap 24 órájában várják
hívásaikat.
Hajdúhadházi kirendeltség:
4242 Hajdúhadház, Vásártér u. 6.
Telefonszám: 0652/384 014
Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 8.00-18.00
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: 8.00-15.00
Péntek: Zárva
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HIRDETÉSEK
Lakásfelújítási program keretében is keressen
minket.

Fűtés, Gáz, Víz és Csatornaszerelés.

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
nagy múltú, hőtechnikai- és megújuló energiás készülékek, valamint háztartási gépek gyártásával és értékesítésével foglalkozó vállalat az alábbi munkakörök
betöltésére munkatársakat keres

Tóth Miklós
Téglás
+36309520774

- Hegesztő
- Minőségellenőr (elektronikai végzettséggel)
- Betanított munkás
Amit mi ajánlunk:
• Fizetés megállapodás szerint, béren kívüli egyéb
juttatások
• Debrecen, Szakoly és Újfehértó irányból a
munkába járást saját szerződéses járattal biztosítjuk
Jelentkezés önéletrajzzal:
• személyesen a cég téglási telephelyén
• telefonon: Papp Sándorné HR munkatársnál 30/0107 850
• e-mailen: papp.sandorne@hajdurt.hu címen

Tisztelt Hirdető Partnereink!
A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2500 példányban készül, s minden téglási háztartásba eljut.
Dr. Ludmány Csilla ügyvéd
Telefonszám: 06 30/439 0609
Ügyfélfogadás: minden pénteken 8:00-10:00 óráig.
Helye: Családsegítő épületének oldalsó bejáratnál
megközelíthető iroda.
Ezen az időponton kívül:
4242 Hajdúhadház dr Földi János u. 33. szám alatti
alirodában előre egyeztetett időpontban történik
továbbra is az ügyfélfogadás.

Munkatársakat keresünk!
A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus
Gyermekvédelmi Központ NEVELŐSZÜLŐKET keres.
A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, de a már meglévő munka mellett is végezhető ez
a hivatás. A képzést biztosítjuk.
Teljes körű felvilágosítás: 30/555-6816 vagy 30/010-6112
(munkaidőben)
Cím: 4025 Debrecen Petőfi tér 9.

Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnereink
kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a
részletes árakról és felületekről:
1/1 oldal - 20.000 Ft,
1/2 oldal - 10.000 Ft,
1/4 oldal - 6.000 Ft,
1/8 oldal - 3.000 Ft,
1/16 oldal - 1.500 Ft.
Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri
megjelenésre vonatkoznak.
Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a
hirdetés felvételekor.
A hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06 52/384-312
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