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Téglás Város Önkormányzatának lapja

GULYÁSFESZTIVÁL ― POLGÁRMESTERI BESZÉD
Tisztelt Ünneplő Közösség, Tisztelt Képviselő Úr, Alelnök Úr,
Polgármester Urak, Kedves Vendégek!
Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem testvérvárosunk a kárpátaljai kistéglás polgármesterét és delegációját. Az utolsó és a mostani találkozásunk óta két év
telt el. Ennyi időt kellett várnunk, hogy feltegyük Téglás
névtábláját is a testvérvárosok közé a városháza előtti
téren.
Örömmel köszöntöm Önöket a 12. Gulyásfesztiválon.
Nem várt eseményekkel terhelt volt ez az elmúlt két esztendő, mely a legutóbbi gulyásfesztivál óta eltelt a világban, országunkban és
településünkön.
Olyan
fordulatokat,
eseményeket, helyzeteket kellett megoldanunk, amire nem volt
gyakorlatunk. Tégláson a veszélyhelyzetben résztvevő összes
munkatárs a lehető
legjobb tudása és
elszántsága
mellett
dolgozott azon, hogy
segítse az itt élők mindennapjait a COVID
időszakában. Úgy tűnik ebben szerzett tapasztalatunkra még
szükségünk lesz a közeljövőben.
A védekezés mellett
Téglás gazdasági fejlődése nem állt meg. Gazdasági programunk, mint rövid,
közép és hosszútávú tervek tudatos és felkészült csapatmunka útján valósulnak meg:
- Közvilágítás korszerűsítése már túl van a közbeszerzési
folyamaton.
- Megkezdődött a település belvíz elvezetési programjának a kivitelezése, bár ez ebben a száraz időszakban
nem tűnik fontosnak. Azonban a 2010-es nagy belvízhelyzetre gondolunk ennek jelentősége felértékelődik.
E program keretében újra lesz tavunk, a Kisréten.
- Ahol lehetséges szilárd útburkolat, oda készülnek a tervek.
- Városmartketing tevékenységünk révén belekerültünk a
megye vérkeringésébe. Rendezvényeink, programjaink
megyei szinten ismertek és elismertek. A karácsonyi díszkivilágításunk által országos elismertséget is szereztünk.
- Védjük, óvjuk és tudatosan feltárjuk Téglás múltját és
történeti értékeit. Így kerülhet megmentésre a Csécsi-féle ház, mint Téglás egyik utolsó polgári épülete. A közelmúltban volt a Hajdúk letelepítési okmányának kiállítása,

mely éppen 400 éves. Hozzákezdtünk Téglás történetének könyvben történő bemutatására.
- Az állomás környékének rendbetétele egy hosszú folyamat, melynek a kezdetén vagyunk, hamarosan kezdődik a tervezése. A megvalósítás több éves folyamat lesz.
Végre hosszú évtizedek után már vannak konkrét egyeztetések. Kialakításra fognak kerülni a buszforduló, parkolók és az illemhely.
- Biztonsági kamerák kerültek elhelyezésre a teljes településen, ez segít a bűnmegelőzésben, és a balesetek helyszínelésénél is. Mindannyian biztonságban érezhetjük
magunkat.
- A lakosság és az Önkormányzat
közötti
kapcsolattartás nemcsak a hagyományos
formában
történik,
hanem a fontosabb
kérdésekről az érintetteket kérdőív formájában kérdezzük meg.
- Városunk rendezettsége
példaértékű, gondolok itt a
kertészetünkre,
intézményeinkre,
városközpontunkra, temetőnkre és a nyári
időszakban a teljes
településen lévő folyamatos
parlagfű
irtásra. Környezettudatos
gondolkodásunkban
hangsúlyt
helyezünk a fásításra, virágosításra, a tiszta és rendezett
környezetünk fenntartására.
- Vállalkozásbarát az önkormányzat, hiszen a COVID időszakban, míg máshol sorra bezártak, itt létesültek étkezdék, autómosók, konditerem és szórakozási lehetőségek.
Segítjük a helyi vállalkozásokat, lehetőséget teremtünk
arra, hogy működésük hosszútávú legyen, kérjük és várjuk
a közös együttműködést. Partnerként tekintünk a vállalkozásokra, a vállalkozókra.
A kastély, a horgásztó a gokart pálya mind olyan lehetőségek, ahol már a külföldről érkező vendégek is jól érzik
magukat. Beindult az idegenforgalom településünkön.
- Egyesületeink támogatásait növeltük, mind önkormányzati forrással, mind pályázatokkal. Így működésük biztonságos. Szélesebb körben dolgozunk együtt a városi programokban, rendezvényekben vagy a városunk marketing
tevékenységében.
- A 4-es számú főút melletti földterület vásárlással ipari
park létesítését kezdtük meg. Ez nagy lehetőség számunkra.
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- Elkészültek Téglás utcanév táblái, hamarosan hozzákezdünk a kihelyezésükhöz. A veszélyes útkereszteződésekbe
tükrök kerültek ki. A központi kereszteződésben a fekvő
rendőrök elhelyezése óta személyi sérülés egy sem történt.
A Dózsa György utcán 30-as korlátozás lépett életbe, így
téve biztonságosabbá Téglás központjában a közlekedést.
- Az uszoda alapkövét igaz még nem raktuk le, de nemcsak én, hanem képviselő úr is a szívügyének tekinti a

téglási uszodát.
Büszke vagyok Téglás értékeire, az itt élő emberek
szorgalmára és munkájára. Köszönöm, hogy meglátogatták a 12. téglási gulyásfesztivált, köszönöm a szervezésben résztvevők munkáját, a főző csapatok lelkesedését.
Kívánok mindenkinek kellemes kikapcsolódást, feltöltődést a mai napon.

FORGALMI REND VÁLTOZÁSOK TÉGLÁSON

SPORTPÁLYA LELÁTÓK FELÚJÍTÁSA

Az elmúlt hetekben a Pozsár Gyula utca és a
Malom utca kereszteződésétől a Dózsa György
utca Stadion utca kereszteződésig a 30 km/h
sebességkorlátozó táblák kihelyezése megtörtént.
Eleget téve a lakosság kérésének, mivel gyalogátkelő hely kiépítését a Közút nem engedélyezte.
A kihelyezés óta az autók sebessége nagymértékben csökkent, lassult a forgalom, a gyalogosok
biztonságosabban át tudnak menni az úttest egyik
oldaláról a másikra.

Nyár közepén diákok kezdték el a több mint 10 éve
készült lelátó egyre égetőbbé váló felújítási munkáit a
Városi Sporttelepen.
A munka első fázisában a
régi deszkák eltávolítása és
az acélváz tisztítása és festése valósult meg.
Idejük és szabad kapacitásuk függvényében bekapcsolódtak a polgárőrök is a munkába, a deszkák
válogatását, a hibás részek kivágását, gyalulását és
csiszolását. A deszkák további csiszolásán és festésén
dolgoztak a városüzemeltetés munkatársai, ők végezték a végső összeszerelést, felcsavarozást is.

Az Alkotmány utcán októbertől a kihelyezett
60 km/h jelző sebességkorlátozó táblát eltávolítjuk,
és visszaáll az 50 km/h-ás sebességkorlátozás, mert
a megnövekedett forgalom, valamint az utóbbi
időben
a
Tüzép
telep,
a
Baptista
konyha, és a Fitness terem, Autó mosó forgalma megnőtt, így az új rend az oda való ki
és befordulások biztonságát fogja elősegíteni.
Mindemellett az Alkotmány utcai lakosok kérték a sebességkorlátozást.

Szabó Csaba
polgármester

Szegedi Attila
alpolgármester

Kolompár László
alpolgármester

TÁJÉKOZTATÁS ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2021. második
félévi adó pótlékmentes fizetési határideje:
szeptember 15.

nikus úton, cégkapura, ügyfélkapura küldtük meg!
A befizetéshez, utaláshoz szükséges azonosítót, mutatót,
számlaszámot a kiküldött értesítők tartalmazzák.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására
kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföldi fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási
megbízással (csekken) kell teljesítenie vagy a helyben szokásos módon: a Takarékbank Zrt. helyi kirendeltségében.
Önkormányzatunknál is bevezetésre került az ASP Elektronikus Fizetési szolgáltatás (ASP e-fizetés), melynek segítségével az E-Önkormányzati portálon keresztül is eleget tehet fizetési kötelezettségének.
Az ASP e-fizetés bevezetésével az ügyfélnek lehetősége
van elektronikusan lekérdezni és befizetni az önkormányzat által kivetett adókat, díjakat, illetéket az E-Önkormányzat Portál weboldalon, melynek elérhetősége: https://ohp.
asp.lgov.hu

Adófizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdése van, munkatársaink ügyfélfogadási időben készséggel állnak rendelkezésére a 6-os irodában vagy az 52/384-312 és a
0620/48-48-615 telefonszámokon.

A
vállalkozók,
gazdálkodó
szervezetek
számára
2018. 01. 01-től kötelező az elektronikus ügyintézés. Ennek
megfelelően részükre az adószámla egyenlegüket elektro-
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MEGYEI ELISMERÉS
Szegedi Attila, városunk alpolgármestere, 2021. szeptember 10-én vette át az Arany Sándor-díjat Pajna Zoltán
elnök úrtól a Megyeháza Árpád-termében.
A díjjal a mezőgazdasági és öntözéstechnikai területen
évtizedek óta végzett munkáját ismerték el, amit a megyénkben, és az ország több régiójában, számos településen korszerű öntözőrendszerek kiépítésével; a növénytermesztés, zöldségtermesztés területén a lehető legjobb
feltételek kidolgozásával és a kivitelezésével végzett.
Szegedi Attila 2005 óta a Nyíregyházi Egyetemen oktatja
a jövő mérnökeit, meggyőződése, hogy a tudományos
eredmények akkor érnek a legtöbbet, ha a gyakorlatban
is mihamarabb alkalmazzuk azokat.
A kitüntetéssel méltatták városunk kertészetében 2012 óta
szakértőként, fejlesztőként végzett eredményes és környezettudatos munkáját is, hiszen a városi földek terményei
egész évben biztosítják konyhánk ellátását, az itt nevelt
virágok pedig díszítik városunk tereit.
Gratulálunk!

FELHÍVÁS
a parlagfű elleni védekezésről és az ingatlanok gyommentesítéséről
Tisztelt Lakosság!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint a
földhasználó köteles az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell védekezni. A parlagfű elleni védekezés a földhasználó
kötelezettsége.
Kérjük a belterületi és külterületi ingatlanok használóit, hogy parlagfű
irtási kötelezettségüknek - településünk lakossága egészségének védelme érdekében - a parlagfű vegetációs ideje alatt – október végéig!
- folyamatosan tegyenek eleget!
A parlagfűvel fertőzött:
• belterületi ingatlanokat (utca és
házszám megjelölésével) a jegyző
felé az 52/384-312 telefonszámon,

valamint a hatosagiirodavezeto@teglas.hu e-mail címen,
• külterületi ingatlanokat (helyrajzi
szám megjelölésével) a megyei kormányhivatal felé az 52/505-833 telefonszámon, valamint a foldmeresfoldugy.debrecen@hajdu.gov.hu e-mail
címen lehet bejelenteni.
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló
19/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése alapján az
ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan telekhatárától az úttestig terjedő teljes terület, – ide értve
a járdát, a nyílt árkot és ennek műtárgyait is – tisztántartásáról, kaszálásáról, gyomirtásáról, a lehullott levelek,
virágok összegyűjtéséről és eltávolításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról, a járda hótól, jégtől való mentesítéséről, járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről.
Ugyanezen rendelet 3. § (3) bekezdé-

se szerint, az ingatlan használója köteles az ingatlanát rendben tartani, az
aktuális növényápolási feladatokat,
különösen a fű folyamatos kaszálását,
az ingatlan gyomtalanítását elvégezni.
Kérjük a lakosságot, hogy a használatukban lévő ingatlanok és az azok
előtti közterület rendben tartásáról folyamatosan gondoskodjanak.
Ez úton megköszönjük a település lakosságának, az ingatlanok használóinak a lakókörnyezetünk szebbé,
gondozottabbá
tételére
irányuló
tevékenységét, valamint ezzel összefüggésben a Téglási Polgármesteri Hivatallal való együttműködését.
Téglás, 2021. szeptember 17.

Szilágyi József László
jegyző
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Újra együtt Kárpátaljai testvérvárosunkkal
Szeptember első hosszú hétvégéjén, 2021. szeptember 3-5ig vendégünk volt a Kárpátaljáról testvérvárosunk delegációja. A határátkelés viszontagságai után, harmadikán
pénteken délben érkezett barátainkat először a városházán láttuk vendégül, a közös ebéd jó alkalom volt, hogy
beszélgetés során mindkét település tájékozódjon egymás
hétköznapjairól, életéről. Ezt követően elsétáltunk a városi
Bowling-pályára, a séta alkalmat adott Téglás belvárosának bemutatására. A bowling-pályán két város csapata
mérte össze tudását. Itt került sor a Téglási Teátristák előadására, akik magyar szépirodalmi műveket adtak elő.

A téglási Degenfeld-kastélyban folytatódott a téglási hagyományok megélése, A téglási Bek Pál Kertbarátkör elnökének borkóstolójával, ahol a téglási bikavérrel is
megismerkedhettek vendégeink. Majd közösen egy tárlatvezetéssel kísérve megtekintettük a téglási hajdúk letelepítésének 400. évfordulója tiszteletére rendezett kiállítást,
ahol kölcsönösen ismerkedett a két város egymás múltjával, gyökereivel, kultúrájával. A kastély kertjében az egykori, közel 200 éves botanikai hagyományról beszélgettünk, illetve ennek jövőjéről.

Szabó Csaba polgármester úr emlékeztetett, hogy már két
éve várja a helynévtábla a kihelyezést, a COVID-járvány
miatt, ez nem valósulhatott meg. Nagy öröm most, hogy
közösen helyezik el a névtáblát, büszke arra, hogy a lakosságszám tekintetében kisebb, de hagyományai és magyarsága őrzésében összehasonlíthatatlanul nagyobb ez
a közösség.

Zöldség-gyümölcs kiállítással folytatódott a nap a Bárczay
Anna Városi Óvodában, a Városi Kertészet és a Bek Pál
Kertbarátkör terményeit lehetett megtekinteni, a kiállítást
a kertbarátkör szakmai tanácsadója nyitotta meg, majd
közös vacsorával zárult a nap.
Szombaton, a debreceni kirándulást választották a vendégeink, ahol meglátogatták a Nagytemplomot, a Debreceni Református Kollégium múzeumának kiállítását, és Déri
Múzeum Trianon kiállítását, valamint a Munkácsy-festményeket: a Krisztus-trilógiát.
Visszatérve Téglásra bekapcsolódtak a gulyásfőző versenybe, megkóstolták a helyben készült gulyáslevest,
és népi ételeket, az Idősek Klubja által készített cinkét, részt
vettek a közös ünnepségben, a szüreti felvonulásban, a
szüreti fogatok bemutatásával megismerkedtek a helyi lovas hagyomány elemeivel. Mindkét város polgármestere
köszöntötte a Gulyásfesztivál résztvevőit, a Kárpátaljai Téglási Csalogány Asszonykórus pedig népdalokat adott elő.

A Téglási Polgármesteri Hivatal előtt elhelyezett Testvérvárosok neveit tartalmazó állványon elhelyeztük a kárpátaljai Téglás testvérvárosunk faragott névtábláját, amiről videófelvételt készítettünk, és osztottunk meg. Puskár Árpád
polgármester úr beszédében kiemelte, hogy az ilyen találkozások alkalmával megtapasztalt szeretetből merítenek
erőt, hogy tudják tartani a magyarságukat tovább is Kárpátalján, Ukrajnában 40 millió ukrán között.
Vendégeink megismerkedtek a helyi, térségi hagyományokkal, városunk civil szervezetei, egyesületei, intézményei előadásában. Az Ördögmotolla néptáncegyüttessel,
a Bárczay Anna Városi Óvoda énekkara előadásában
népdalokkal, modern táncművészettel a téglási több korosztályos fiatalok előadásában, a Téglási Fúvósok előadásában klasszikus és modern darabokkal. Kézműves vásáron
megtekinthető és megvásárolható kézműves termékek
hosszú sora. A gyerekek népi fajátékok széles választékával játszhattak, illetve ismerkedhettek a működésével.
Tombolasorsolással és koncerttel zárult a Gulyásfesztivál
napja.
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5-én, vasárnap pedig közösen vettünk részt a téglási református gyülekezet istentiszteletén, aminek kezdete előtt
vendégeink megismerkedtek a templom történetével.
Majd a Polgármesteri Hivatal előtt közös csoportképet készítettünk, és a hivatalban elköszöntünk egymástól, megállapodtunk, hogy folytatjuk a kialakult jó kapcsolatot tovább építjük, és találkozunk, amint lehet.
Kerekes-Bíró Éva
kulturális referens

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten, 2021. szeptember 5-12.
Jézus nagyon szeret minket és azt
akarja, hogy mi is nagyon szeressük
Őt. Közel akar lenni valamennyiünkhöz, közel akarta hozni minden kor
emberéhez az Ő világmegváltó keresztáldozatát, a megtört testet és
kiontott vért: önmagát. Olyan nagy
titok ez, melyre nem győzünk elégszer
rácsodálkozni és hálát adni a szentmiséken, szentségimádásokon, körmeneteken.

Az „Eucharisztia”, szó
szerint hálaadást jelent, tágabb értelemben szentmise, szoros
értelemben maga az
Oltáriszentség: a megfeszített és feltámadt
Jézus teste és vére.
Mintegy másfél évszázad óta rendeznek világméretű Eucharisztikus kongresszusokat is,
melyeknek célja az Oltáriszentség megismerésének és tiszteletének
elmélyítése. 1938-ban Budapesten
rendezték meg, és 2021-ben ismét a
magyar főváros adott otthont e szívmelengető eseménysorozatnak.
Egy héten át számtalan televízióműsor

és az internet segítségével nyomon
követtük a mai katolikus keresztény
hitvallók tanúságtételeit (Böjte Csaba, Áder János, Dolhai Attila, Szikora
Róbert, Ákos, Csókay András, Kubik
Anna, Pindroch Csaba és sokan mások vallottak hitükről), gyönyörködhettünk Egyházunk sokszínűségében.
A záró eseményre, Ferenc pápa és
több száz pap által koncelebrált
szentmisére a mi egyházközségünkből
is összegyűlt egy busznyi zarándok.
A Hősök tere felé haladva, lélekemelő
élmény volt a Budapest utcáin hömpölygő többszázezer fős tömeggel
együtt énekelni a Kongresszus himnuszát:
Győzelemről énekeljen Napkelet és
Napnyugat,
Millió szív összecsengjen, magasztalja
az Urat!
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,

Mert szerette a világot, kenyérszínbe
rejtezett.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden

népet s nemzetet!...
Szentbeszédében Ferenc pápa az
apostolok hitvallásáról szóló evangéliumi részt magyarázta. „Ki vagyok én
valójában a te számodra?” A kérdésre nekünk is válaszolni kell, nem csupán a hittanórán tanultak alapján,
hanem személyes, életünkkel adott
válasszal. Mert ebből a válaszból születik meg számunkra is a tanítványi
kapcsolat megújítása: Jézus hirdetése, döntés Jézussal és Jézus követése. Ferenc pápa hangsúlyozta a
Jézus mellett hozott döntés fontosságát. Jézus csendben uralkodik a kereszten, nem azt kell várnunk, hogy
erővel uralkodjon és elhallgattassa
ellenségeinket! Jót tesz nekünk, ha
szentségimádást végzünk az Eucharisztia előtt, ha szemléljük, milyen törékeny az Isten. Szánnunk kell időt a
szentségimádásra. Engedjük, hogy
Jézus, az élő kenyér, megszabadítson
abból a bénító szolgaságból, amikor
csak saját képünket
védjük, és elvezessen
oda, ahova ő akar. Jézus azt kéri tőlünk, hogy
járjunk az Ő nyomában.
A szentmise után a
pápa vezette az Úrangyala imádságot. Végül köszönetét fejezte
ki
Magyarországnak
és Isten áldását kérte
a magyar emberekre,
a Himnusz szavaival,
magyar nyelven: Isten,
áldd meg a magyart!

Nagy Lászlóné
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HUNGARIKUM TÁBOR
Téglás Város Önkormányzatának
szervezésében „Hungarikum táborokban” vehettek részt Hajdú-Bihar megyében élő fiatalok, köztük sok téglási is.

A diákok számára több turnust is sikerült elindítani, melynek keretein belül 6
napot tölthettek Sátoraljaújhelyen és
Nyíriben. – tudjuk meg Vámosi Istvántól a tábor szervezőjétől, vezetőjétől.
„A „hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom,
amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely
a magyarságra jellemző tulajdonság,
egyediség, különlegesség és minőség.” – olvasható a Hungarikum Bizottság honlapján.
Az Önkormányzat célul tűzte ki, hogy
a településen, valamint a megyében
élő fiatalok számára olyan tematikus
táborokat szervezzen, mely elősegíti a nemzeti értékek megőrzését a

következő generációk számára úgy,
hogy azok mindennapjaik részévé
váljanak. Ennek megfelelően a rendezvény során a résztvevők 32 hungarikummal és kiemelkedő nemzeti
értékkel ismerkedhettek meg a gasztronómia, sport és kultúra területéről.

azok élőbbé számukra.
A tábor nagy sikerrel zárult, a 60 általános és középiskolás fiatal rengeteg
élménnyel gazdagodott.
A program az Agrárminiszérium és a
Hungarikum Bizottság, valamint Téglás Város Önkormányzatának és a
téglási II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatásával jött létre.

Különböző elméleti és játékos témájú foglalkozások, vetítések, tematikus
étkezések (a magyar agrár- és élelmiszergazdaság termékei, hungarikumai), hagyományőrző programok,
valamint hungarikumokat megcélzó
kirándulások segítségével kerülhettek
közelebb hazánk kincseihez és váltak

KÖNYVTÁR TÁBOROK ÉLMÉNNYEL TÖLTVE...
A nyári tábor a világ egyik legjobb találmánya a gyerekek számára. Igazi
élmény szinte semmi máshoz nem hasonlítható, varázslatos esemény, ahol
rengeteget nevethetnek, szórakozhatnak és nem utolsó sorban
fejlődhetnek.
Ezen a nyáron a Téglási
Városi
Könyvtár
táboraiban is pezsgett az élet.
Az intézmény két egy hetes
napközis tábort is szervezett a
vakáció ideje alatt a településen élő kisgyermekes családok részére. A könyvtárban
sok programmal készültünk a
résztvevőknek, mindkét héten
izgalmas versenyek, szenzációs
küzdelmek zajlottak.
A gyerekek mindig nagy örömmel és lelkesedéssel vettek
részt a programokon a vetélkedők, számháborúk, közös táncok és
az ügyességi játékok nagy népszerűségnek örvendtek.
A kézműves tevékenységek is elmaradhatatlan alkotóelemei voltak a
tábori programnak, a közös alkotás
élménye és a kreativitás varázsa is
igazán kedvelt időtöltésnek bizonyult.
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Az igazi „moziélmény” sem maradhatott el, hiszen a táborozók a Multifunkcionális Közösségi Ház színháztermében hűsölve élvezhették a
mesefilmeket minden délután.

A tábori hetek alatt kihasználtuk a város adottságait is, hisz több játszótere
is van Téglásnak, ahol lehetőség van
a gyermekek számára a szabadtéri
játékokra a sportpálya és a rendezvényházban megrendezett sportversenyek, vetélkedők mellett.

Több táborozó kisgyermek is visszatérő látogatói intézményünknek, így
őket már ismerős arcok és környezet
várta a könyvtárban. Céljaink közé
tartozott az is, hogy az ide látogató
gyermekek megismerjék könyvtárunkat, visszatérő látogatóink
legyenek később és ne legyen
számukra idegen a tér. Az ismerős környezet, a feladatokba való bevonás magabiztossággal töltötte el a lurkókat. Új
vendégeink is nagyon hamar
beilleszkedtek, ismerkedtek s a
tábor végére kedves kis közösség alakult ki a résztvevők közt,
igazi csapattá váltak és valódi
barátságok szövődtek.
Bízunk benne, hogy minden
gyermek számára kellemes és
tartalmas időtöltést biztosítottunk. Jövőre is visszavárunk Benneteket!

Pánya Kitti
megbízott intézményvezető

Téglási KRÓNIKA		
Nyári táborok a Téglási Bárczay Anna Városi Óvodában
A Bárczay Anna Városi Óvodában
az idei nyáron is három tábor került
megszervezésre.
A HAJDU és a kézműves tábornak
már több éves hagyománya van,
míg a matematikai-logikai tábor csupán egyéves múltra tekint vissza. A
HAJDU tábor a HAJDU Hajdúsági
Ipari Zrt. által meghirdetett és támogatott tábor, melyen a cég dolgozóinak gyerekei vettek részt A tábor
résztvevői 4-10 éves korú gyermekek,
akik kéthétig élvezhették a különböző
programokat. A kézműves és a matematikai tábor egy-egy hetet ölelt fel,
és a délelőttök folyamán nyújtottak
különböző (kézműves, matematikai)
tevékenységeket a gyerekeknek. Ide
óvodánk két tehetségműhelyébe járó
gyermekei jelentkezhettek, akik számára ez egyben egy lazító program
is volt. A táborokat óvodapedagó-

gusok vezették, akik nagy hangsúlyt
fektettek a tervezésre, szervezésre az
eszközök beszerzésére előkészítésére. Változatos, élményekben gazdag
programokat és tevékenységeket
szerveztek a táborozók részére. A táborok célja nem a „tanulásról” szólt,
hanem kikapcsolódásról a szabadidő
hasznos eltöltéséről, miközben tapasztalatokat szereztek életkoruknak megfelelően. A táborokban új élményekkel lettek gazdagabbak a gyerekek
és lehetőségük volt megismerkedni
más korosztálybeli gyerekekkel (HAJDU tábor), születtek új barátságok is,
illetve jobban megismerték egy-egy
társukat a tehetségműhelyekbe járó
gyermekek. A közösen együtt töltött
idő lehetőséget biztosított, a gyermekeknek, hogy nyitottabbá, önállóbbá
váljanak.
A táborozók egy közösséget, egy kis

csapatot alkottak és ez a csapatszellem erősítette és növelte az önbizalmukat, önértékelésüket. Az együtt
alkotás, játszás, feladat megoldás,
kirándulás közben észrevétlenül fejlődött kommunikációs és szociális képességeik, melyek személyiségfejlődésükre is hatással lesznek.
A táborokban készített alkotásokat
hazavihették a gyermekek, melynek
segítségével újra felidézhették és átélhették azokat a cselekvéseket és
helyzeteket, amiben igazán jól érezték magukat.

Veresné Hevesi Zsuzsánna
óvodavezető

HAJDU TÁBOR
A Bárczay Anna Városi óvoda egyik
legnépszerűbb tábora évről-évre a
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. által meghirdetett és támogatott HAJDU-tábor,
mely már több éve került megszervezésre Szabó Mónika óvodavezető helyettes által a cég dolgozóinak gyermekei részére.

A tábor résztvevői 4-10 éves korú
gyermekek voltak, akik júliusban élményekben gazdag két hetet tölthettek el változatos helyszíneken
óvodapedagógusok
irányításával.
A programok megszervezése nem
kis fejtörést okozott a pedagógusok
számára, hisz a gyermekek életkora
megkívánta a gondos odafigyelést
úgy az óvodás, mint az iskolás korosztály számára. A vegyes összetétel nagyon jól kedvezett a közösség építés

és kapcsolatteremtés változatos formáinak a megvalósítására.
Téglás és a település környékének
adottságai igen kedvező lehetőséget
nyújtanak természeti értékeinek megismerésére és megszerettetésére. A
kirándulások helyszíneinek megközelítése (Horgásztó, Kutasi-Kilátó, HAJDU
Hajdúsági Ipari Zrt., Hármashegyalja)
lehetőséget adott a gyalogos és a tömegközlekedés szabályainak a megfelelő alkalmazására és gyakorlására.
A cégnél tett látogatás minden évben nagy élmény hisz a gyermekek
láthatják szüleik munkahelyét és számos érdekes programot is szervez a
cég számukra. Idén kémiai kísérletekkel lepték meg a gyerekeket, mely
során a víztisztitás rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek.

bowlingozás, könyvtári foglalkozás,
számháború,
memória-,
dobble-,
uno-, kresz-bajnokság… Mindemellett a pihenés, a nyugalom perceit is
megteremtettük babzsákfotelek, szivacsok és élőszavas mesehallgatás
segítségével.

A két hét gyorsan eltelt és kellemesen
elfáradva, de pozitív emlékekkel tarsolyunkban zártuk a HAJDU-tábort.
					

Programokban nem volt hiány: pizza
sütés fortélyai a helyi pizzériában, vizes játékok, kalandtúra és bátorságpróba, mozgásos ügyességi játékok,

Gerhardt Veronika
óvodapedagógus, táborvezető
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KÉZMŰVES TÁBOR
2021 június 21-25. Kézműves tábor a
Bárczay Anna Városi Óvodában
Már hagyomány óvodánkban, hogy
a tanévben Kézműves Kuckó tehetségműhelybe járó
gyerekek nyáron egy hetes
táborban is részt vehetnek.
Ebben az évben is hamar
betelt a létszám, 11 gyermek jelentkezett. A tábor
abban is különbözik a tehetségműhelytől, hogy lehetőség szerint a szabadban
alkothattunk és időigényesebb technikákat próbáltunk ki. Szabadidőnkben
pedig kooperatív játékokkal játszottunk, ami kiválóan fejlesztette taktikai készségüket,
kihatott jellemükre. Itt is megtapasztalták a gyerekek az egymásrautaltság érzését. A párok, csoporttagok
maximálisan érdekeltek voltak társaik
sikerében. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is
fejlődött.
Mindennap volt egy fő tevékenység
és több választható. Készítettünk játékot, amivel később közösen játszhat-

tunk. A játékok során hangsúlyos volt
a jövőbeni együttműködés megalapozása.

A képességfejlesztés, mely leginkább
szociális
képességek
fejlesztésére
szolgál: együttműködési készség, bizalom, önbizalom, motiváció, önkifejezés, önismeret, fantázia, kreativitás,
empátia, szociális észlelés, én-kép,
metakommunikáció,
kapcsolatteremtés, csoportkohézió erősítése, monotónia tűrés, kudarctűrő képesség,
kapcsolatteremtés, együtt gondolkodás.

A gyermekek új és már ismert technikákkal és főként újrahasznosított
anyagokkal dolgoztak. Ez tudatosította bennük a felesleges
hulladékképzés elkerülését,
erősítette a környezettudatos gondolkodást. Az újrahasznosítható anyagokat
bátran és innovatívan használták fel. Utolsó napon hazavihették az alkotásokat.
A visszajelzések mind a szülők, mind a gyerekek részéről pozitívak.
Produktumainkat, az alkotás
folyamatáról
készült képeket, videókat a
szakmai blogban, https://kooperativmuhelymunkak.blogspot.com/ és
2017-ben létrehozott facebook nyílt
csoportunkban tettem közzé.
https://www.facebook.com/groups
/1080165178757292
Tóthné Gudász Tünde
Kézműves Kuckó Tehetségműhely
vezető

MATEMATIKAI-LOGIKAI TÁBOR
A Bárczay Anna Városi Óvodában
második éve kerül megrendezésre július első hetében az 5-7 éves óvodás
gyermekek számára a matematikai
tábor.

Az idei táborra a matematika tehetségműhelybe járó gyerekek jelentkeztek elsősorban. A tábor öt nap délelőttjét foglalta magába. A délelőtt
egy részében különböző ügyességi és
mozgásos játékok kerültek előtérbe.
A gyerekek a hullahopp karikákból,
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dobozokból, babzsákokból akadálypályákat építtettek, melyeket teljesíteni kellett. Toronyépítő és célba
dobó játékokat is játszottak, melynek
szabályait ők maguk alkották meg.
Kézműveskedésre is volt lehetőség,
készíthettek társasjátékot a gyerekek,
melynek formáját, színvilágát, képi elrendezését saját elgondolásuk szerint
alkották meg és a társas játék szabályát is maguk találták ki, és ezen szabályok mentén játszották a játékot.
A délelőtt folyamán naponta több
játékos matematikai feladatokat kellett a gyerekeknek megoldaniuk. Ezek
a játékos feladványok a számolási
készségüket logikus gondolkodásukat
és problémamegoldó képességük
mellett a kitartásukat, figyelmüket és
kudarctűrő képességüket is fejlesztette a gyermekeknek. A feladatokat
egyénileg, párban illetve csapatban
kellett megoldaniuk.
Ezek a változatos munkaformák még
izgalmasabbá tették a gyerekek számára a játékokat, és megmutatta
mennyire tudnak párban illetve csapatban együtt dolgozni. Jó volt látni,
hogy az egy csapatba tartozó gyerekek milyen izgalommal tudnak egymásnak szurkolni és a csapattársuk sikerének is mennyire tudnak örülni.
A megérdemelt munka után következett a lazítás. Az óvoda KRESZ pályáján bicikliztek a gyerekek, készítettünk
limonádét, palacsintát sütöttünk és le-

hetőség nyílt a számítógépes játékok
játszására is.

Az egy hét nagyon gyorsan elrepült,
és bízom benne a gyermekek kellemes élményekkel gazdagodva tértek
haza nap, mint nap.

Veresné Hevesi Zsuzsánna
Matematikai Tehetségműhely vezető

Téglási KRÓNIKA		
A BEK PÁL KERTBARÁTKÖR KIRÁNDULÁSA
A Téglási Bek Pál Kertbarátkör tagjai a nyár utolsó napján Kecskeméten jártak, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben
tettek látogatást.
A szakmai előadások után a szőlők
fajtagyűjteményét tekintették meg
az izolált házban, ahol elkülönítve nevelődnek a szőlőpalánták. – tudtuk
meg Fejszés Imrétől a kertbarátkör elnökétől.
A közös ebéd elfogyasztása után a
Munkácsy-díjas festőművész, grafikus,
műgyűjtő és múzeumalapító Bozsó János magángyűjteményét tekintették
meg. A napot városnézéssel zárták, és
az elmaradhatatlan közös fotózással,
a Hajdú-Bihari Naplóval.

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
Az Egyesület Téglási tagjaival 2021.
szeptember 7-én Gyulán jártunk. Már
régóta terveztük a kirándulást, most
sikerült megvalósítani.
Napi
programunkat
az
Almássy-kastély látogatásával kezdtük. A látogató központ egyedül álló állandó
kiállítás és interaktív elemek
várják a látogatókat. A kastély részletes megtekintése
után elfogyasztottuk a közös
ebédet a Sörpince étteremben.
Majd jöheted a finom fagyi.
Ebéd után, a Boldog Apor
Vilmos Emlékszoba gyűjteményét csodálhattuk meg.
Majd idegenvezetéssel megnéztük a Szent József Római Katolikus templomot, a
barokk fa szobrokat és oltárképeket. Csodálatos látványban volt részünk. Programunk, a Gyulai Kolbász
Múzeumba folytatódott. Ahol
Balogh-Demjén Judittól részletes tájékoztatást kaptunk a gyulai
kolbász múltjáról, majd meg is kóstolhattuk a különleges, ízletes finomságot, sőt lehetett vásárolni is.

Délután ismerkedtünk Gyula városával is, a városnéző kis vonatozás alkalmával. Ámulattal, csodálattal tekintettünk a város nevezetességeire.

cselédek életébe.
Kellemesen telt a napunk, szép élményekkel gazdagodtunk.
Köszönjünk szépen Téglás
Város Önkormányzatának az
anyagi támogatást!

Támba Zoltánné
Szécsényi Lajos
Elnök
Mozgáskorlátozottak
Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete

Utolsó állomásunk a vár látogatása
volt itt már fáradtan, de körbe jártuk
a bemutató termeket ahol betekintést nyertünk a 16. századi főurak és

„SZÉPKORÚAK NYÁRUTÓI KALANDJAI”
Az Idősek klubjának tagjaival nagy
lelkesedéssel készültünk a XII. Gulyás
Fesztiválra. Tovább folytattuk hagyományápoló tevékenységünket, régi
ételek megismertetésével.
Lelkesedésük és hagyomány tiszteletük példaértékű, hiszen ezt a népi
ételt úgy készítették, hogy közben
büszkén viselték a téglási asszonyok
bő karton szoknyáját és az ünnepi alkalmakkor szokásos fehér felsőt díszes
kötővel.

„Marcsi mama” konyháján Bencze
Antalné receptúrája alapján 250
adag „cinkét” főztünk meg és kínáltunk az érdeklődő vendégeknek.
Jóleső érzés volt hallani, amikor a
kóstolók elmondták, hogy gyermekkorukban édesanyjuk pontosan így készítette ezt a finomságot.
A Gondozási Központ munkatársai ez
idő alatt 180 főnek végeztek prevenciós célzattal szűrővizsgálatokat.
A jó hangulat és a jó idő pozitív hatás-

sal volt a mért eredményekre, szerencsére jelentős eltéréseket nem tapasztaltak.
Szeptember 14-én Kedden 53 fő részvételével Bükkszentkeresztre és Lillafüredre kirándultunk.
A lélegző köveknél a gyógyító fák
alatt valóban jólesett megpihenni.
Élménydús, vidám nap volt, sokat nevettünk, mókáztunk és persze végig
nótáztunk.
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részt, ahol az idősekre leselkedő veszélyeket mutatták be humoros, élményszerű formában, figyelemfelkeltő
célzattal. A műsor valóban érdekes
volt és közben mi magunk is jókat derültünk saját magunkon, hiszen jó néhány emberrel előfordult már, hogy
trükkös csalók áldozatává vált. Bízzunk
benne, hogy a tanulságokat mindenki megjegyzi és tovább adja ismerősei
körében!

Az esemény dús évad ezzel nem ért
véget!
2021. szeptember 30-án ünnepeljük
meg városunkban az Idősek világnapját, amelyről részletes támogatást
nyújtunk hamarosan az érdeklődők
számára.
Kívánunk mindenkinek jó egészséget
és köreinkben kellemes kikapcsolódást és feltöltődést!

Chebliné Kocsis Erzsébet
HHMIT Szoc. Gond. Közp.
intézményvezető

Szeptember 16-án délelőtt a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság tanácstermében tartott „Vigyázat csalók”
c. áldozatvédelmi előadáson vettünk

„Iskolára Hangoló” hét az óvodában
Már hagyománnyá vált óvodánkban,
hogy augusztus utolsó hetében a leendő első osztályosoknak „Iskolára
Hangoló” hetet szervezünk. Idén ez
augusztus 23-27.-e között került megrendezésre.
A csoportszobákban, osztályonként
gyülekeztek a gyerekek, így lehetősé-

gük volt ismerkedni egymással, új barátokat szerezni, illetve a régi társakkal
is összetalálkozni.
Ezek az együtt töltött napok arra is
lehetőséget adtak, hogy a nyári szabadság után a gyerekek egy kicsit
visszaszokjanak, alkalmazkodjanak a
szabályokhoz és játékosan egy-két
fontosabb ismeretet felelevenítsenek.

Annak pedig külön nagyon örültek,
hogy a kiállítás befejeződése után
kóstolót is kaptak, amit jó ízűen elfogyasztottak.
				
Veresné Hevesi Zsuzsánna
óvodavezető

A hét folyamán kedden és szerdán
ellátogattak a leendő elsősökhöz a
tanító nénik és tanító bácsi is. Közös
játékkal, beszélgetéssel, ismerkedéssel
telt a délelőtt. A szerdai első tanítási
napot mindenki izgalommal várta.
Óvodánk aulája 2012. szeptember
03-04.-én helyet adott a Téglási Kertbarát kör kiállításának. A kiállítás megtekintésére az óvodásoknak is lehetőségük volt, mivel a tagok csak hétfő
délelőtt pakolták össze a kiállított terméseket.
Az óvodás gyerekeknek nagyon tetszettek az ízlésesen elhelyezett gyümölcsök, zöldségek.

„A FÖLD A BARÁTOM” PÁLYÁZAT
2021 áprilisában az egri székhelyű
Kárpátok Alapítvány a LEGO Csoport
támogatásával két körös „A Föld a
barátom” kreatív alkotáspályázatot
hirdetett.
Téma: környezet- és természetvédelem, fenntartható fejlődés.
Óvodánk Kézműves Kuckó Tehetségműhelyének tagjai egy csoportos alkotással neveztek be.
Így az első körben szereplés nyereményeként szeptember 4-én vehettük át

10

a nagy értékű LEGO/DUPLO szettet
(266.640ft értékben)
Az adományozó csatornái: www.karpatokalapitvany.hu
www.facebook.com/karpatokalapitvany
https://www.instagram.com/karpatokalapitvany/
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Szeptemberi iskolakezdés
2021. szeptember 1-jén – szerdai napon – kezdődött meg a 2021/2022-es
tanév 620 kisdiáknak a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.

A tanévnyitó ünnepségre az alsó tagozaton a csarnokban került sor. Szavalatokkal, zenés műsorszámmal fogadtuk az iskolánkba érkező 98 első
osztályos tanulót.

A felső tagozatban az iskola díszudvarán köszöntötték az ötödik évfolyam
tanulóit.
Mindkét tagozaton jelenléti oktatás
van. Beindultak a szakkörök és a tanórán kívüli sportfoglalkozások is.
Nagy örömünkre növekedett a művészeti képzés iránti igény. 134 tanuló
vesz részt a zenei, a képzőművészeti, a táncművészeti és színművészeti
tanszakok munkájában.

A két tanítási nyelvű program immár
nyolcadik évfolyamba érkezett. Az itt
tanuló diákok októberben középfokú
nyelvvizsgát tesznek. A felkészüléshez
jó munkát kívánunk nekik!
Több évforduló is emlékezetessé teszi
az idei tanévet: 400 éve kezdődött el
az oktatás településünkön, 25 éves az
iskola fenntartását biztosító Baptista
Szeretetszolgálat, mely 10 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy intézmények
átvételével bekapcsolódik az oktatás
világába.
Kívánjuk, hogy a 2021/2022-es tanév
minden pedagógus, diák és szülő számára hozzon szép sikereket! A tanév
feladatainak megvalósításához mindenkinek jó egészséget kívánok!

Szilágyiné Bodnár Erzsébet
intézményvezető

POLGÁRŐR VÁROS KITÜNTETÉS
A megyében egyedül Téglás város részére adományozott az
Országos Polgárőr Szövetség „POLGÁRŐR VÁROS” kitüntetést
a Mórahalmon megrendezett 30. Országos Polgárőr Napon.
Városunk képviseletében Szabó Csaba polgármester és Téglás Város Polgárőr Szervezete vette át a díjat.
A három évtizedes hagyományos rendezvényre az ország minden
részéből érkeztek polgárőrök, és családi, baráti körben, kikapcsolódással, szórakozással töltötték együtt ezt a napot.
Köszönjük polgárőreink munkáját, és kívánunk további eredményes
és sikeres éveket!

NARANCS KUPA
2021. augusztus 28-án rendeztük meg Tégláson a XVII.
Narancs Kupa Országos Súlyemelő versenyt.

Szabó Csaba polgármester úr megnyitóját követően negyven versenyző mérte össze tudását és erejét.
A téglási súlyemelők 6 versenyzőből 6 aranyérmet szereztek.
A férfiaknál az abszolút legeredményesebb versenyző
Törő András lett, 235 kg emelésével.
Téglási győztesek:
Fiú 81 kg I. helyezett: Nagy Tamás Dávid
96 kg I. hely Németh Szabolcs
Junior Női 87 kg I. hely: Szegedi Judit
Junior 81 kg I. hely Szegedi Ádám
Felnőtt 81 kg I. hely: Törő András
89 kg I. hely: Tóth Ferenc

A következő csapatok indultak:
Abaújszántó VSE, Fiszej SE, Biharnagybajom SE, Békési TE,
Szolnoki MÁV SE, Gázláng SE, Szerencs VSE, Kisújszállás
SSZSE, Kecskeméti TE, Téglás HAJDU Ipari Városi Sportegyesület.

Edzőjük: Nagy László
Gratulálunk!
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ELADÓ Akác, kuglis tűzifa

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

FELHÍVÁS
A Hajdúhadházi
Dr. Földi J. u. 55/A sz. alatt lévő
AVIA benzinkúthoz 1 fő kisegítő
eladót 6 vagy 8 órában
felveszünk.

Téglás Város Önkormányzata bérbe adja
a város központjában, a Csaádsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületében található helyiségét (Téglás, Pozsár Gyula u. 3. sz. ).
Az épületben jelenleg egy irodahelyiség kiadó.
Érdeklődni a 06/52-384-312
lehet a Téglási Polgármesteri Hivatal munkaidejében
Veres
Miklós
pénzügyi irodavezetőnél

telefonszámon

Érdeklődni: 0630/382-45-81
Dr. Nagy Noémi ügyvéd
Ügyfélfogadás: Pénteken 9-17 óra, Szombaton 9-13 óra
Cím: 4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 76/B. épület
Telefonszám: +36-30-37-27-254
E-mail: nagy.noemidr@gmail.com

FIGYELEM!

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális
Gondozási Központ Téglás telephelyre
tiszteletdíjas gondozókat keres
ebéd-kiszállításra.

Tisztelt Hirdető Partnereink!

A társadalmi megbízatást elláthatja GYES, GYED, FHT ellátásban részesülő személy is.

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2500 példányban készül, és minden téglási háztartásba eljut.

Részletekről érdeklődni személyesen
Chebliné Kocsis Erzsébet intézményvezetőnél lehet.
Héfőtől-Péntekig 8.00-16.00-ig Téglás, Liget u. 1 sz. alatt.

Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnereink
kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket
a részletes árakról és felületekről:

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.

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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