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Téglás Város Önkormányzatának lapja

A ZAKLATOTT VILÁGBAN AZ ADVENT SEGÍTHET
Manapság egyre erősebben vágyunk egy nyugodtabb
időszakra, ami korántsem az Évezred első évtizedének
kudarcos időszakára való visszatérést jelenti. Nem unalmas eseménytelenséget, konzerválódást, hanem sokkal
inkább biztonságot, tervezhetőséget, teljesítmény alapú
gyarapodást, innovációt és az idő múlásával járó bölcsességet szeretnénk a mindennapokra.
Mindezek helyett lassan 6. éve szembesülünk távoli világok ismert, de korábban nem érzékelhető problémáinak
megjelenésével. Szerencsére, de sokkal inkább a határozott magyar álláspont
mellett kiállva, megőrizve határainkat, egyelőre
ez közvetlenül még nem
nyomaszt bennünket, de
a nyomában keletkezett
és egyre erősödő kísérő problémák betörtek
az életünkbe. Hosszan
nem kell írni erről, nem
is kell annyit foglalkozni
vele, mint amit az elektronikus és nyomtatott
sajtó és más médiafelületeken a hírgyártók
ránk erőltetnek, de érteni kell, mert muszáj.
Jó lenne rózsaszínű ködben élni és azt hinni nem
igaz, amit a rossznyelvek
beszélnek, miszerint minden folyamat mögött
jelképesen, de talán szó
szerint is néha, egy homályos szobában szivar és whisky
mellett néhány pénzember döntése húzódik.
Közben a Nyugat-Európát egyre inkább sújtó energiaválság rávilágít arra, hogy bizony vannak olyan országok,
amelyek nyersanyag és energiakészletei révén meghatározzák a világpiaci árakat, és ha tetszik, ha nem, a saját
biztonságunk érdekében erre számolnunk kell.
Ha nem csak a szívünknek kedves hírportálokat böngésszük hamar kiderül, hogy az erejükkel élő és néha
tapasztalhatóan visszaélő országokkal muszáj tárgyalni,
sőt meg kell állapodni velük, nem kioktatni őket, vagy
számon kérni rajtuk a sokat hangoztatott, de soha nem
definiált „demokráciadeficitet”. A közel keleten azok az
országok és nemzetek, akiknek a követendő példának
beállított amerikai demokráciaexport átrajzolta a történelmüket, éppen most élik meg a legrosszabb időket.
Európa közepén nagyon régen, talán a török betörése
óta nem is voltunk abban a helyzetben, hogy figyelmen
kívül hagyjuk a keleti és déli szomszédjaink mozgását, a
nyugati országokra való állandó figyelem mellett, de a
világ hirtelen nagyot fordult.
Amíg a monopolhelyzetüket évtizedek óta kihasználó

arab világ országainak nyomasztó befolyását mindenki tudomásul vette, addig az orosz gázmezők és nyersanyagbőség adta enyhén szólva is magabiztosságot
okozó hatásán megütközünk. Ez a helyzet az ázsiai pénztőkével és gazdasági terjeszkedéssel is, amely nem csak
Európában, hanem évtizedek óta az USA-ban is alapvetően befolyásolja a sebezhetetlennek tűnő világot uraló
gazdaságot.
A benzinár emelkedése mindig és most is idegesítő, az
energiaár emelkedése a szolgáltatói szektorban megjelenik, ami alól csak a
rögzített árak, többek között a rezsiköltség kézben
tartása adhat védelmet.
Tapasztalható, hogy a körülményekkel járó feszültségre nem csak itthon,
hanem a környezetünkben mindenhol még rátesznek egy lapáttal.
Érteni kell a keletkező,
a sokszor előre gyártott
problémák
eredőjét,
ugyanis a Magyarországtól nagyobb és erősebb
érdekszövetségben lévő
országok, akik az elmúlt
évszázadokban sikeresen
végig rabolták a világot,
földrészeket
gyarmatosítottak, nem szokták
meg, hogy tőlük kisebb,
vagy gyengébb országok és érdekszövetségek, mint a V4, nélkülük is tudjanak
boldogulni, képesek legyenek nemzetük, népük biztonságát és boldogulását garantálni. A Magyarországot
(és Lengyelországot) sorozatosan érő politikai nyomásgyakorlás, az értelmezhetetlen jogállamisági felvetések,
pedig egyértelműen a belső megosztottságot erősítik és
politikai haszonlesők táborát szolgálják.
Legalább világossá teszik, hogy az egybokorba csődült
hatalomra vágyók mindent feltesznek egylapra, bármit
elkövetnek az ország lakóinak érdekeivel szemben, csak
esélyük maradjon akár külföldi beavatkozással is az országot átalakítani és visszaterelni a provinciák világába.
Ez az, ami megkülönbözteti a mindenáron hatalmat
akaró csoportosulást, az országot irányító felelős politikai
közösségtől.
Ha ez nem így lenne, akkor nem fordulhatott volna elő,
hogy a ránk zúduló világjárvány kezelése a belpolitikai csatározások és a megosztottság mezejére kerüljön.
Nem fordulhatott volna elő, hogy a hazánknak járó
uniós
források
elvételére
bíztassák
az
Európai
Parlementet,
sőt
kiköveteljék
eljárások
sorozatát,
hogy
népszerűségi
indexüket
javítsák.
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Nem fordulhatna elő, hogy a politika világát megcsúfolva az értékek, élet és világfelfogások, izmusok, trendek mellé felsorakozott választókat egy
csoportba tereljék, követelve az egykoron világosan
megkülönböztethető pártokba szerveződők hűségét.
Nem fordulhatna elő, hogy a közösen elért, de kifejezetten jól kezelt gazdasági kilábalás intézkedéseinek üdvözítő eredményeit támadják, tudva előnyeit maradéktalanul kihasználják azt, közben próbálják bagatellizálni,
torzításokkal, hazugságokkal gyengíteni a közvélemény
előtt.
Ezek súlyos és gerjesztett problémák, melyek nyomot
hagynak az emberekben, szándékosan fokozzák a morális feszültséget és gerjesztik a bizonytalanságot.
Ez senkinek nem jó, de leginkább azoknak nem, akik nyugodtabb és tervezhetőbb életre vágynak, dolgoznak,
vagy megdolgoztak ezért, és most szeretnének készülni
az Advent időszakára attól függetlenül, hogy újra nyomaszt bennünket a járványhelyzet okozta bizonytalanság.
Ilyen helyzetben nem az elért eredmények felsorolása a
legfontosabb, bár kevés lenne ez az újságterjedelem (bár
lesz majd ilyen is), ahová beférne az, amit együtt elértünk
a környezetünkben, vagy éppen a családunk, illetve a
saját életünkben.
A feszültségtől hangos közvélemény azonban nem engedi érzékelni a jelentős erőfeszítések ellenére sem a gazdaság teljesítőképességéből származó eredményeket,
melyek nyomán lehet nyugdíjprémiumot és többletjuttatásokat finanszírozni, a megemelt minimálbérhez és garantált bérminimumhoz hozzáigazítani az egészségügyi
és a szociális ágazat többlépcsős béremelését, a folyamatosan igénybevehető családi támogatásokat, társadalmai rétegeket, célzottan a fiatalokat segítő kedvezményeket, bértámogatásokat, a megemelt kerettel újra
nyíló vállalkozásokat, gazdálkodókat segítő, a családi
házak, illetve a civil és piaci szervezetek által igénybeve-

hető korszerűsítést, bővülést, energetikai fejlesztéseket, a
működést segítő támogatásokat.
A rossz hír mindig utat tör magának, hangosabb, idegesítőbb, bezavar az életünkbe, elnyomja a jót és semlegesíti a saját erőfeszítéseink nyomán keletkező örömünket is, ami rossz hangulatot, melankóliát, csalódottságot,
depressziót okozhat.
Ha nem tudjuk a helyén kezelni az eredményeinket természetesnek vesszük amikor elérünk valamit és tragédiának, ha valami egyből nem sikerül, leromlik az önértékelésünk, a tőlünk függetlenül működő folyamatokat és a
negatív változásokat is a saját kudarcunknak élünk meg.
Ezt kell elkerülni és erre kell recept, ami lehet az Advent
időszaka, lehetőséget teremthet előzőkben érintett ös�szefüggések megértéséhez, feldolgozásához és kinyitja
újra előttünk az élet számtalan szépségét és az emberi
kapcsolataink fontosságát újra felemeli.
A görögkatolikusok hitvilága szerint már a jövő héten
megkezdjük a Várakozást, készülünk lélekben Karácsonyra, a Szeretet Ünnepére.
Most még sok a komor felhő, de van még ideje a Napnak és ereje a szélnek, hogy javítson a kilátásokon, amíg
el nem jön a Fény.
Kell azonban a szándék és mellé a bátorság az önvizsgálathoz, újra kell súlyozni az életünkben szerepet játszó és
meghatározó dolgainkat. Több figyelem, több tisztelet,
több türelem és több megértés kell másokhoz legalább
annyira, mint önmagunkhoz.
Szülessen meg bennünk az akarat, adjunk mellé időt,
mert meggyőződésem segíteni fog a következő hetek, hónapok várhatóan nehéz időszakában, előbbre
kerülhetnek életünk leginkább emberi és szeretetre méltó
megnyilvánulásai.
Tasó László
országgyűlési képviselő

1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK
Tisztelt Emlékező Közösség!
„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.” - ismerjük
jól a Bibó-idézetet.
Azonban ma már nagyon nehezen tudjuk elképzelni, mit is jelentett félni a háborúban, a háború után, milyen volt félni a kommunista diktatúrában, a Rákosi-, vagy a Kádár korszakban.
Elmehetünk a Terror Házába, vagy más múzeumokba, ahol
bizony nagyon megérinthet bennünket az 50-es, 60-as évek gyomorgörcse, állandó rettegése a fekete autótól, az AVH-tól, a kínzásoktól. Vagy a hétköznapok nyomasztó félelme az élelmiszerhiánytól, gyerekeink jövőjétől, félelem egy életút kettétörésétől.
Lehetne sorolni hosszan, mit is jelentett ebben az országban az a
korszak, ami ellen az 1956-os forradalmárok harcoltak.
De vajon mit tudunk a mi saját, település-szintű harcunkról?
Mit tudunk a Téglási 56-ról? Nagyon keveset!
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Tavaly már érintettük, hogy itt városunkban is voltak
áldozatai a forradalomnak, felidéztük, hogyan verték le
nálunk is a vörös csillagot, hallottunk arról, hogyan
vonultak Téglás utcáin a szovjet tankok.
Köszönjük a téglási hősöknek, hogy volt bátorságuk, hitük szembe
szállni a Rákosi korral, a diktatúrával.
Itt van köztünk Dobszai Sándor, akinek az 1956-os forradalomra való visszaemlékezéséből tavaly szemelvényeket olvastunk föl. Ma délelőtt mikor a hivatalban fogadtam őt, az első
gondolata az volt, hogy itt vertrék meg az édesapját, itt a hivatal épületében a pincében kínozták, vallatták az embereket.
Majd hozzátette: édesapja örökül hagyta rá, hogy soha ne felejtse ezt el.
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Ez a mi örökségünk is: Itt és most, feladatunk folytatni az
általuk megkezdett harcot. Kötelességünk feltárni városunk történetét, elődeink igazságát, és nyilvánvalóvá tenni az utókor számára: erős és mély gyökereink
vannak, amelyek stabilitást és
jövőt hordoznak, amelyeket
nem lehet még 40-50 év erőszakos
elhallgatásával
sem
félresöpörni, megsemmisíteni.
Kutatjuk évszázadainkat, évezredeinket, és jól látható
eredményeink vannak: hiszen
előkerült a téglási hajdúk 400
éves letelepítését igazoló adománylevél,
tanulmányozzuk,
feldolgozzuk a város többszáz
éves
jegyzőkönyveit,
dokumentum-gyűjteményét.
Biztos
vagyok benne, hogy lesznek
még meglepetések, kerülnek
elő elhallgatott, soha nem kutatott történelmi tények,
események.

Nagy út áll még előttünk, de kitartó munkával hiszem,
hogy komoly eredményeket mutatunk fel.
Ezen az úton 1956 hősei is fogják a kezünket, és vezetnek,
erőt adnak.
Október 23-a a szabadság
ünnepe: 12 nap alatt egy diktatúrát söpört le a magyar nép a
térképről, és 12 nap alatt többpárti demokráciát hozott létre:
ezzel helyreállította a rendet,
felmutatta az igazságot.
Emlékezni, átörökíteni ’56 tanúságtételét kötelességünk.
Bemutatni gyökereinket, folytatni az igazság feltárását – egyetlen lehetőségünk a megmaradásra és a felemelkedésre.

Szabó Csaba polgármester beszéde, elhangzott a Görögkatolikus templomkertben 2021. október 22-én.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ A COVID-VÉDETTSÉGRŐL
Téglás Város Önkormányzata nem teszi kötelezővé a
koronavírus elleni védőoltás felvételét munkavállalói
számára,
mivel
az
önkormányzati
fenntartású
intézmények dolgozóinak 75%-a már rendelkezik
legalább
két
koronavírus
elleni
védőoltással,
illetve védettségi igazolvánnyal.
A döntést megelőzően Szabó Csaba polgármester
egyeztetett valamennyi intézmény vezetőjével és
megállapította, hogy azok működőképessége biztosított.
A koronavírus elleni védekezés érdekében megkéri
valamennyi
téglási
lakost
fokozottan
figyeljen
az előírások betartására.
Arra kéri a lakosságot, hogy aki betegnek érzi
magát, az ne menjen közösségbe!

KÖZMEGHALLGATÁS ÖSSZEFOGLALÓ
Téglás
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2021.10. 27-én tartotta az éves közmeghallgatását a Multifunkciós Közösségi Házban.

Tájékoztatást kaphattak az Önkormányzat működéséről és gazdálkodásáról, az elmúlt egy év rendezvényeiről, valamint a fontosabb egyeztetésekről. Előadásában betekintést nyújtott a távlati fejlesztési tervekbe
és beszámolt az elnyert pályázatok jelenlegi állásáról.
Ezután Dr. Asztalos János rendőrkapitány úr tartott
szóbeli tájékoztatót Téglás közrendjéről és közbiztonságáról, valamint ismertette a leggyakoribb bűncselekmények
megelőzési,
elkerülési
lehetőségeit.
Ezt követően Dedéné Novotni Anna a HAJDU cégcsoport
Igazgatóság
alelnöke
vette
át
a
szót,
aki
bemutatta a megjelenteknek a HAJDU utóbbi években
végbement fejlesztéseit, és részletesen ismertette
az aktuális munkaköri és kereseti lehetőségeket.

Elsőként Szabó Csaba
hallhatták az érdeklődők.

polgármester

beszámolóját

Végül a lakosság kérdéseire válaszolt polgármester úr.
A kérdések leginkább a temetők üzemelését, közlekedési, parkolási, csapadékvíz-elvezetési helyzetet és annak
fejlesztését, valamint a közvilágítás korszerűsítését
érintették.
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TÁJÉKOZTATÁS
a megállás és várakozás szabályairól
Tisztelt Lakosság!
Az utóbbi időben több jelzés érkezett
a Téglási Polgármesteri Hivatalhoz és
a 2021. októberi közmeghallgatáson
is elhangzott azzal összefüggő felvetés, miszerint a város utcáiban a zöldterületeken, járdán, kerékpárúton,
vagy azok egy részét elfoglalva parkolnak a gépjárművek, mellyel zavarják a kerékpárosok, gyalogosok közlekedését, és baleseti
helyzet kialakulását idézik elő.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet (a
továbbiakban: KRESZ) 40. §
(5) bekezdés l) pontja szerint,
tilos járművel megállni kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton.
A KRESZ 40. § (8) bekezdés
a) pontja szerint, a járdán részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad
megállni, ha azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi.
A KRESZ 41. § (1) bekezdése szerint, a
megállás szabályait értelemszerűen
alkalmazni kell a várakozásra is, így
a kerékpárúton, a gyalog- és kerékpárúton, valamint a járdák területén,
vagy azok egy részén is tilos járművel
várakozni.

Tekintettel arra, hogy városunkban
nincs olyan közlekedési tábla kihelyezve és nincs olyan útburkolati jel
felfestve, mely megengedné a járdán
való megállást, a kerékpárúton, valamint a gyalog- és kerékpárúton túl,
tilos megállni és várakozni a járdák területén is, illetve annak egy része sem
vehető igénybe a járművel való megállásra, várakozásra.

Azokban az utcákban, ahol az úttesten kívül, a kerítés és a járda, vagy kerékpárút között van olyan szélességű
terület, amelyen egy gépkocsi elfér,
nincs akadálya a megállásnak és várakozásnak, mivel ezt jelenleg közlekedési tábla nem tiltja.

Ebben az esetben - a balesetek elkerülése érdekében - fokozott óvatossággal kell eljárni a jármű ajtajának
nyitása során. A KRESZ 40. § (7) bekezdése szerint, a jármű ajtaját a vezető csak akkor nyithatja ki, ha ezzel
a közlekedés biztonságát, valamint a
személy- és vagyonbiztonságot nem
veszélyezteti.
Az ingatlanok és az úttest közötti befüvesített területek az
ingatlan tulajdonosok munkájának köszönhetően jöttek
létre, meghatározó szerepük
van az utcakép kialakulásában, ezért arra kérjük a járműtulajdonosokat, hogy ezeket
a zöld felületeteket ne vegyék igénybe a járművek parkolására.
A közlekedési szabálysértések a rendőrség hatáskörébe
tartoznak, ezért kezdeményezni fogjuk a Hajdúhadházi
Rendőrkapitányság felé, a kerékpárúton, járdán való megállás és várakozás fokozott ellenőrzését.

Szilágyi József László
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
az avar és a kerti hulladék, valamint az egyéb hulladékok égetésének tilalmáról
keretében kerüljön elszállításra az
ingatlanról. A lemetszett gallyak tüzelőberendezésben való elégetéssel
is megsemmisíthetők.

Tisztelt Lakosság!
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló
19/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete, a levegő védelme érdekében, a tűzgyújtásra vonatkozóan az
alábbi szabályokat írja elő:
„9. § (1) A város területén tilos az avar
és a kerti hulladék égetéssel történő
megsemmisítése.
(2) Az avar és a kerti hulladék kezelése, megsemmisítése elsősorban komposztálással történjen, másodsorban
a szervezett lakossági szemétszállítás
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(3) Tilos nyílt téren vagy bármilyen
tüzelő berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló anyagot (műanyag, gumi,
fáradt olaj, vegyszeres és festékes
göngyöleg, gyógyszermaradványok,
száraz elem stb.) égetni.”
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra,
hogy az egészségünk és környezetünk
védelme érdekében, nyílt téren és a
háztartási
tüzelőberendezésekben
(kazán, kályha, sparhelt stb.) TILOS a
hulladékok elégetése, ideértve különösen az alábbiakat:
- festett, lakkozott, vegyszerrel kezelt
fa, rétegelt lemez, bútorlap,
- petpalack, műanyag hulladék,
- vegyszeres, festékes göngyöleg,
- gyógyszermaradványok,
- száraz elem,

- autógumi, fáradt olaj, üzemanyag,
- használt ruha, rongy.
A fenti hulladékok elégetésekor, a
bennük található, vagy kezelés következtében felhordott különböző
mérgező vegyületek a levegőbe és a
hamuba kerülnek, ez által szennyezik
a környezetet és közvetlenül károsítják
az egészségünket.
A levegő védelme és az egészséges
lakókörnyezet biztosítása érdekében,
kérjük a lakosságot, hogy az avar és
kerti hulladék kezeléséről, valamint
a háztartási tüzelőberendezésekben
elégetett tüzelőanyag megválasztásáról a fentiekre figyelemmel gondoskodjon.

Szilágyi József László
jegyző

Téglási KRÓNIKA		
Kulturális közfoglalkoztatástól az intézményvezetésig
Pánya Kitti művelődésszervező diplomáját 2008-ban a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolai Karán
szerezte meg. Nyolcadik éve dolgozik
Tégláson közművelődési területen.
A város kulturális életének szervezésébe 2013 őszétől kapcsolódott be, mint
kulturális közfoglalkoztatott. Az intézményben eltöltött első hónapokban
az elméletben megszerzett tudását
próbálta kamatoztatni, de a tapasztalok tették teljessé számára a mindennapi munkát. Miközben a szárnyait bontogatta egyre több feladatban
találta meg a szerepét, melyet mindig
nagy odaadással végez. „Tematikus
órákat tartottam óvodás, iskolás csoportoknak, táborokat vezettem, olvasónaplókat, óravázlatokat készítettem
majd kisebb, akciókat, programokat
szerveztem.” – emlékszik vissza igazgató asszony a kezdetekre.

A Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház november 1-től kinevezett
vezetője, Pánya Kitti, idén januártól
megbízott intézményvezetőként dolgozott, majd sikeres pályázattal elnyerte az igazgatói állást.
Kitti születése óta Tégláson él, és kedves Radnóti Miklós-idézete: „ki gépen
száll fölébe annak térkép e táj” – sokat
elárul lokálpatrióta érzéseiről, szerinte
aki itt él, az tudja igazán mit rejt ez a
csodaszép város. Kisgyermekként tudta, hogy felnőttként is itt szeretne élni,
dolgozni, ebben az elhatározásában
a későbbieken megerősítették az itt
élő emberek, a közösség szeretete,
közvetlensége; a település családias
légköre.

2015-ben kapta meg a lehetőséget, hogy főállású közművelődési
munkatársként folytassa tevékenységét az intézményben. Munkájában folyamatosan fejlődött és valóban megtalálta azt a hivatást,
amit egy életen át szívvel- lélekkel
szeretne végezni. „Nagy hatást gyakoroltak rám az itt élő emberek, közösségek kedvessége, elismerése,
akikért dolgozva egyre motiváltabb
lettem.” – vallja ma is Pánya Kitti.
Az elmúlt években számtalan rendezvény, program, kiállítás, tábor,
kulturális esemény szervezésében és
lebonyolításában vett részt. Mind a
munkájában, mind magánéletében
az optimista hozzáállás és a kompromisszumkészség meghatározó szerepet tölt be. „Az elmúlt években az
intézmény számomra soha nem volt

’csak egy munkahely’; hanem életem
szerves része, ahol a kötelező feladatok elvégzésén túl, kiélhettem a bennem szunnyadó kreativitást is több
területen.”- tudjuk meg Kittitől, aki
aktív tagja a közösségnek, és napi
munkája végeztével nem csak hazatér egy másik világba. „Az én két világom nem csak összeér. Ez a nyolc év
a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Házban mélyen belém ivódott, az
enyém.”
A frissen kinevezett igazgató szerint
egy intézmény vezetése rendkívül
komplex és sokoldalú feladat, tele új
kihívásokkal, lehetőségekkel. Meg�győződése, hogy a célok eléréséhez, kellő szakmai alázat, empatikus
készség, rugalmasság, és a megújulásra való nyitottság szükséges.
Hálás a motivált munkatársakért, akik
egyaránt a kultúraközvetítés elkötelezett hívei s akik, hozzá hasonlóan a minőségre és a megbízhatóságra helyezik a hangsúlyt. Fontosnak tartja, hogy
egy közösség felkészült, mások gondolatait megismerni akaró, minden
helyzetet megoldó, elhivatott tagja,
legyen, aki aktívan szolgálja Téglás
városát.
„Köszönettel tartozom mindenkinek,
akik bíznak bennem és együttműködésükkel, kreatív ötleteikkel, időnként
ember feletti erőfeszítésükkel, kitartásukkal támogatják munkámat.” – teszi
hozzá Pánya Kitti, akinek szeretettel
gratulálunk, munkájához sok sikert és
jó egészséget kívánunk!

TÉGLÁS VSE LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI
Felnőtt csapatunk októberben kettő
győzelem és egy döntetlen mellett,
két vereséget szenvedett. Fájó a Görbeházán elszenvedett vereség, amivel
veszélyes zónába sodródott a csapat,
a felsőházi rájátszás megcélzásának
szempontjából. A Hajdúhadház és a
Hajdúdorog legyőzésével biztosabb
lett a pozíciók, de így is kijelenthető,
hogy nehéz tavasz vár ránk.
Ifjúsági csapatunk célkitűzése, az első
három hely valamelyikének megszerzése. Jelenleg a második helyet foglaljuk el, ahol nagy valószínűséggel
várhatjuk majd a tavaszi folytatást.
Józsán egy fájó vereséggel szertefoszlottak a bajnoki álmaink.
Serdülő csapatunk vesztett pontok
tekintetében a 3., 4. helyen tanyázik.

Közülük 4-5 játékos már az ifiben is játszik, Lovas Regő és Tompa Szabolcs ott
kezdő játékosok.

Enyedi Tamás és Horváth Tamás
a két U-11-es tehetség

Gyerek csapatunk 7. a bajnokságban.
Itt a 2008-2009-2010-es születésű gyerekek játszanak, csökkentett pályamérettel 8+1-es összeállítással. Sokan vannak a „kicsi”-k, ezért az eredményeink
is szerényebbek ebben a korosztályban.
A Bozsik program továbbra is zajlik,
Nyíradony csoporthoz tartozunk, oda
járunk a 10-11 évesekkel tornákra, az
5-6 és a 7-8 évesekkel fesztiválra. Két
kiemelkedő 2011-es születésű játékosunk rendszeresen részt vesz a csoportválogatottak edzésein, régiós tornáin.
Szabó Imre
elnök, TVSE
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SZABAD JÁTÉK AZ ÓVODAI CSOPORTOKBAN
Az óvodai csoportokban havonta
egy alkalommal szabad játék napot tartunk. A szabad játék lényege,
hogy a gyermek irányítás és beavatkozás nélkül játszik a rendelkezésére
álló eszközökkel, szabadon kiválasztva és váltogatva azokat. Célunk a
játszani szerető, kreatív, szabadon alkotó gyermekek nevelése.

A csoportszobákat az óvodapedagógusok úgy alakítják, hogy legyen
helye az állandó és többféle variálható inspiráló tereknek, melyet a
gyermek saját elképzelése alapján
kialakíthat és berendezhet. A csoportszobához tartozó folyosó részen,
a gyermeköltözőben is, szabadjátékra és a mozgásra van lehetőségük
az óvodásainknak. Folyamatos napirendünk biztosítja a hely- és időkorlát
nélküli szabad játékot, az alkotókedvű, nyugodt légkört, ahol a gyermek
szabadon dönthet kivel játszik, milyen
játékot választ, milyen eszközt hasz-

nál, illetve milyen témát dolgoz fel.
A csoportokban a gyermekeknek
alkalmuk van nézelődni, válogatni,
töprengeni, végül a számukra éppen
legvonzóbb játéktevékenységbe belefogni. A pihenéshez és elvonuláshoz
puha párnák, plédek, ágyneműhuzatok, takarók állnak a gyerekek rendelkezésére. A szabad játék kereteiben a spontán tanulás is megjelenik.
A gyermekek képesek állhatatosan,
több napon keresztül egy azon játéktémában együttesen részt venni.
A nagyobb gyerekek tökéletes mediátorai az óvodai szabad játéknak. A
vegyes csoportjainkban a kisebbekre
jellemző, hogy a játszócsoportokat figyelemmel kísérik, keresik azok közelségét, bekapcsolódnak a tevékenységbe, megjelenik náluk a szándékos
utánzás.

A készen vett játékeszközök mellett a
sokféleképpen felhasználható anyagokkal, imitációs kiegészítőkkel, a különböző családi kultúrákra emlékez-

tető tárgyakkal, valamint az egyéni
élményekhez kapcsolódó eszközökkel
bővítjük a csoport játékállományát.
Ezek a gyerekek nem unatkoznak
akkor sem, ha nincsenek körülvéve a
boltban vásárolt játékokkal.

A szabad játék bevezetése nem működik egyik napról a másikra. Éppen
olyan tudatos munkát igényel az
óvodapedagógustól, mint az óvodai
nevelés bármely folyamata. Csak akkor fog működni igazán, ha maga a
pedagógus is elkötelezett a szabad
játék mellett, ha önmaga is szeret és
tud játszani!

Marján Irén
óvodapedagógus
Módszertani munkaközösség vezető

KISGÓLYA AVATÓ
Az elmúlt évekhez hűen, idén is felső tagozatos diákokká avattuk az ötödik évfolyamunkra érkező osztályok tanulóit.
Rendhagyó módon ebben a tanévben csak az ötödikes tanulók vehettek részt az eseményen. Színvonalas és vidám produkciókat láthattunk tőlük, azt követően minden osztály letette a kisgólya esküt. Az esemény záróakkordjaként a diákönkormányzat egy-egy ízletes tortával ajándékozta meg az osztályokat.

5.A

5.C

5.B
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
2021. október 22-én pénteken pályaorientációs napot tartottunk iskolánkban.

Az alsó tagozatos tanulók felkeresték
a településen lévő munkahelyeket
és ismerkedtek az egyes szakmák fel-

adataival. Jártak pizzériában, a városi tanácsadóban, a tüzépen és több
osztályunk is ellátogatott a Dégenfeld
kastélyba.
Az ötödik és a hatodik évfolyam osztályai meglátogatták a helyi vállalkozókat, hogy betekintést nyerjenek a
különféle szakmák rejtelmeibe. Élményekkel tele érkeztek vissza az intézménybe.
A hetedik és nyolcadik osztály tanulói
az iskolánkba meghívott 8 középiskola és a BT Group (brit multinacionális távközlési holding társaság) által
nyújtott programokon vettek részt.
Az interaktív bemutatókon a gyerekek kipróbálhatták a gépészet, az informatika és a szépészet különböző
fortélyait is.

Köszönjük a téglási vállalkozóknak,
a védőnőknek, a 8 középiskolának és
a British Telecom munkatársainak ezt
a nagyon tartalmas délelőttöt!

HAJDU: ÚJ MUNKAHELYEKET TEREMT A PIAC FELLENDÜLÉSE
A többek között bojlereket gyártó
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. az úgynevezett gazdasági kilábalás során ugrásszerű növekedést tapasztal. Értékesítése a tavalyi évben, a pandémia
alatt is végig stabil volt, magabiztosan teljesítette a kitűzött 10 Mrd forint
feletti árbevételt.

A téglási székhelyű HAJDU Cégcsoport épületgépészeti termékeket forgalmazó társvállalata 2021-ben is jól
teljesít, ezt bizonyítják az elmúlt hónapok számai is. A belföldi és az exportértékesítés egyaránt, közel azonos
mértékben nőtt a bázishoz képest.

A vállalat mintegy 30 országba exportálja termékeit, ahol a német piaci
régió stagnál, viszont a francia és az
orosz kiemelkedő mértékben emelkedett.
Az előrejelzések alapján az utolsó negyedév különösen erősnek ígérkezik.
A termékeik iránti kereslet élénkülését
egyaránt támogatják az energiahatékonyságot növelő beruházások és a
kormány által biztosított családtámogatások.
Jó hír, hogy a leginkább autóiparban
érdekelt társvállalat, a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. is hasonló cipőben
jár. A termelés dinamikusan növekszik,
a vevői igények magasak. A vállalat
szépen halad kitűzött célja felé, hogy
az idei évben egy igen intenzív, 60%os növekedést érjen el, ami mintegy
8 Mrd forintos árbevétel realizálását
jelenti.
Az elmúlt egy évben több mint 100
fővel nőtt a dolgozói állományuk és a
fellendülésnek köszönhetően további
munkavállalókat is várnak Téglásra a
HAJDU Cégcsoporthoz.

Abban mindkét cégnél egyetértenek, hogy jelenleg a munkavállalói
létszám felduzzasztása, a megfelelő
szakemberek megtalálása és a stabil munkavállalók megőrzése adja
az egyik legnagyobb feladatot.
A gyáruk elhelyezkedése előnyös és
igyekeznek kollégáik számára minél
kedvezőbb környezetet teremteni.

A HAJDU Cégcsoport lakossági fórumot tart

2021. november 17-én 17 órától

A Multifunkciós Közösségi Házban (Téglás, Kossuth utca 63.)
A fórum során a HAJDU munkatársai részletes tájékoztatást adnak
a téglási vállalat által kínált munkalehetőségekről.
Várunk mindenkit szeretettel!
KÉRÜNK MINDENKIT A HATÁLYOS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA!
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TÉGLÁS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVAJÁNLÓJA
Olvasóink ajánlják!
Könyvtárunk az érettségire készülő diákok közösségi szolgálatának teljesítésében is szívesen nyújt segítséget. Egyik kedves rendszeres olvasónk egy saját könyvajánlóval készült. Célja, hogy a fiatal generáció számára újra felkeltse az érdeklődést a könyvek
világa iránt.
Riley Baker -Szavad ne feledd!
Talán mindenkinek van egy kamaszkori szerelme, akivel évek alatt is csak néhány szót
váltott, mégis teljesen odáig van érte. Joy két éve így tekint Jasonre, az első pillanattól
fogva, amikor beköltöztek a szemben lévő házba. Legjobb barátnőjével úgy döntenek, hogy adnak egy kis löketet a srácnak, ezért segítséget kérnek Logan Archertől.
Logan az iskola legnépszerűbb diákja, így Joynak van egy előítélete róla, később viszont kiderül, hogy a srác egészen más, mint akinek elképzelte. Teljesen szerethető.
Az alapsztori nem újdonság, van már egy pár regény, ami ugyanezt a témát dolgozza
fel. Rengeteg nagyon jó poénnal és érdekes karakterekkel azonban a történet teljesen
másnak tűnik. Összességében egy laza sztori mondanivalóval, és aranyos, jól megalkotott karakterekkel.
Szegedi Anna
9. évfolyamos tanuló
Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma

LÁTHATATLAN ANGYAL ADOMÁNYGYŰJTÉS
A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat hagyományosan
több éve szervezi elhunyt kolleganőnk Kenyeres Gabriella kezdeményezését a
„Láthatatlan Angyal” elnevezésű adománygyűjtést az adventi időszakban.
Ennek legfontosabb célja, hogy névtelenül támogassuk a településen nehezebb
körülmények között élő gyerekek, családok gondtalan karácsonyát. Felajánlásokat fogadunk tartós élelmiszer, mesekönyvek, játékok, tisztító-és tisztálkodási szerek,
édességek formájában.
- tartós élelmiszereket (liszt, cukor, konzervek, olaj, száraz tészták, rizs)
- jó állapotú mesekönyveket, játékokat
- tisztító- és tisztálkodási szereket
- édességeket
Az akció minden évben sikeres a Láthatatlan Angyalok példamutató közreműködésével. Az összegyűjtött bőséges és minőségi adományokat karácsonyi ünnepség, illetve élelmiszercsomag osztás keretében a Szolgálat munkatársai személyesen nyújtják át a rászoruló gyerekeknek, családoknak.
Köszönetet mondunk a Szolgálatunk, a gyermekek és családjaik nevében mindazoknak, akik szívügyüknek tekintik az embertársaikon való segítségnyújtást.
Minden kis felajánlással hozzájárul ahhoz, hogy a településen élő összes
gyermeknek boldog karácsonya legyen.

A felajánlásokat 2021. december 16-ig várjuk!

ORVOSI ÜGYELET
Hajdú-Bihar megyében, így Tégláson is, a sürgősségi ügyeleti rendszer működtetésének feladatát
2021. július 1-től az Országos Mentőszolgálat látja el.
A sürgősségi orvosi ügyelet telefonszáma: 06/52/506-303
Az Országos Mentőszolgálat hívószámai: 104/112
Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:
A társaság a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése,
valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására
DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI REND 2021

HIRDETÉSEK
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KIADÓ IRODAHELYISÉG
Téglás Város Önkormányzata
bérbe adja a város
központjában, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
épületében található
irodahelyiségét
(Téglás, Pozsár Gyula u. 3. sz. ).
Érdeklődni
a
06/52-384-312
telefonszámon lehet a Téglási
Polgármesteri Hivatal munkaidejében Veres Miklós pénzügyi
irodavezetőnél.

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

Tisztelt Hirdető Partnereink!
A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2500 példányban készül, és minden téglási háztartásba eljut.

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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