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Biztonság – stabilitás – kiszámíthatóság

Az országgyűlési képviselőválasztás tétjének felismeré-
se magas részvételt eredményezett Téglás városában is. 
A választópolgárok a Hajdú-Bihar megyei 3. számú vá-
lasztókerületben és összességében is erős felhatalmazást 
adtak a Fidesz-KDNP frakciószövetségnek, ami nagy fele-
lősséggel párosuló megtisztelő bizalmat jelent. A hatodik 
parlamenti ciklusomban legjobb tudásommal és teljes 
erőmmel a magyar emberek és az ország érdekeit fogom 
szolgálni.

A választópolgárok döntésében a biztonságra való tö-
rekvés minden bizonnyal meghatározó erővel volt jelen, 
világossá tette a magyar emberek béke iránti elkötele-

zettségét. A nemzetek közötti háborús konfliktus kiterje-
dését elősegítő és az ország lakóinak elemi érdekei el-
len intézkedéseket kezdeményező magatartás az ország 
fővárosán, valamint további két választókerületen kívül 
egyértelműen elutasításra került. A választási kampány 
során a vidéki embereket lenéző, minden rétegét meg-
bántó ellenzéki hozzáállás nehezen gyógyítható morális 
szakadékot mélyített el az ország életében, aminek eny-
hítéséhez hosszú idő kell. 

A világ gazdaságának egészére átterjedő a minden-
napokat egyre jobban nehezítő átgondolatlan intéz-
kedések súlyos válságot és a korábbiaknál nagyobb 
feszültéséget generálnak. Az elemzéseket naponta 
felülíró valóság hozhat olyan következményeket, ame-
lyek kezelésére talán még egyetlen országban sincs meg 
a recept, sőt a természetük miatt még hozzá sem lehet 
kezdeni. Folyamatosan hallatszanak a kárörvendő „szak-
értők” és a bekövetkező problémákból hasznot húzni 
szándékozók jóslatai, ami azért is megdöbbentő, mert a 
győztesek jutalma ez esetben nem válhat el a vesztesek 
büntetésétől. Egy országban és sorsközösségben élünk, 
aki rosszat akar másoknak, az magának sem tud jót cse-
lekedni. 

A politikai stabilitás az ország stabilitását is jelenti, amit 
többen még csak most kezdenek érteni. Az ellenérdekel-
tek továbbra is arra törekednek, hogy saját politikai érde-
keiket az ország lakóinak érdekei felé emeljék, ami már 
sokak számára visszatetsző. Nem álltak le a Magyarország 
elleni, a magyar embereknek járó források és hitelek visz-
szatartására irányuló ellenzéki törekvések, mesterséges 
és álproblémák köré gerjesztett tüntetések és akciók ke-
rületek bejelentésre. Úgy tűnik a gyűlölet nem lanyhul, az 
egymásra mutogató és a csúfos szereplésért felelőssé-
get sem vállaló pártok továbbra is ellenségképet maguk 
előtt lebegtetve hergelik saját táborukat és a közvéle-
ményt. 

A győztesek felelőssége azonban nem hárítható át, de 
senkit nem tántorít el megbízatása teljesítésétől, attól a 
szolgálattól, ami mindig nehéz és egyben mindig feleme-
lő. A magyar emberek a kiszámíthatóságot minden más-
tól magasabbra értékelik amikor vezetőket választanak. 
Április 3-án döntésükkel visszaigazolták, hogy a közösen 
elért eredményekben a választott tisztségviselők szerepe 
vitathatatlan, együttműködésünk sikere garancia a min-
dennapok feladataiban és jövő terveinek megvalósításá-
hoz. 

Téglás választói a város működésének mindennapi biz-
tonságát az előző évek teljesítményére alapozták, az 
egyének, családok, közösségek terveihez szükséges  
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Tájékoztatás az április 3-i szavazás települési eredményéről
Téglás településen 5026 fő választó-
jogosult közül az országgyűlési kép-
viselők választásán 3172 fő (63,11%), 
az országos népszavazásban 3153 fő 
(62,73%) vett részt.
A szavazás zavartalanul, nyugodt 
légkörben zajlott, rendkívüli esemény 
nem történt.
Az országgyűlési képviselő választás 
és az országos népszavazás települési 
eredménye a következők szerint ala-
kult:

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓ-
KERÜLETI JELÖLTEK

Tasó László  1839
FIDESZ-KDNP
  
Salamon Gergő  1013  
DK-JOBBIK-MOMETUM 
-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD

Hunyadi Máté   196
MI HAZÁNK
 
Hornyák Attila   43  
MEMO

Dobránszki László 27
NORMÁLIS PÁRT

Rózsás Viola Julianna  12  
MSZDDSZ

Káposznyák István 6  
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM

PÁRTLISTÁK
FIDESZ-KDNP  1834

DK-JOBBIK-MOMETUM 
-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 984
  
MI HAZÁNK  207
     
MKKP   55
     
MEMO   36  
                
NORMÁLIS PÁRT  29  
       
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KÉRDÉSEI
1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekeknek köznevelési intézményben 
a szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalko-
zást tartsanak?

Érvénytelenül szavazott: 733 Érvé-
nyesen szavazott: 2417 Igen: 153  
Nem: 2 264
2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekek számára nemi átalakító keze-
léseket népszerűsítsenek?
Érvénytelenül szavazott: 748 Érvé-
nyesen szavazott: 2 402 Igen: 75  
Nem: 2 327
3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekeknek fejlődésüket befolyásoló 
szexuális médiatartalmakat korlátozás 
nélkül mutassanak be?
Érvénytelenül szavazott: 754 Érvé-
nyesen szavazott: 2 396 Igen: 90  
Nem: 2 306
4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekeknek a nem megváltoztatását 
bemutató médiatartalmakat jelenít-
senek meg?
Érvénytelenül szavazott: 763 Érvé-
nyesen szavazott: 2 387 Igen: 88  
Nem: 2 299

Szilágyi József László
jegyző 

FÖLTÁMADT KRISZTUS!
Föltámadt Krisztus! – Annyiszor elmondtuk már Húsvét ün-
nepén, hogy nem is igazán érezzük ennek a mondatnak 
és eseménynek a hatalmas súlyát. Pedig, ha nem támadt 
volna fel, hiába való lenne a hit, az élet. De mivel föltá-
madt, érdemes élni, szeretni, szenvedni, mert Krisztussal 
minden a végtelenség távlatába nyílik.

Feltámadt Krisztus! Nem kérdőjel, nem pont, hanem felki-
áltójel van a mondat végén. Mit jelent ez? Egy kötéltán-
cosról olvastam, hogy élete álma volt: átmenni kötélen a  
Niagara fölött. Évekig gyakorolt. Hatalmas bérházak kö-
zött, sok emelet magasságban, egyre nagyobb távolsá-
gokra jutott. Végül bejelentette a kísérletét. Óriási tömeg 
mindkét parton. Sikerül. Ünneplik. Megkérdezi: Elhiszik-e, 
hogy egy talicskát is át tud tolni? Kételkednek. Egy év gya-
korlás, sikerül. 
Megkérdezi: Elhiszik-e, hogy egy embert is át tud tol-
ni? Most már nem kételkednek. Igen! Következő kérdés:  
Ki az, aki beleülne a talicskába? Senki sem vállalkozik. Vé-
gül a fia jelentkezik. Elkezdenek gyakorolni. Először a föl-
dön, aztán egyre magasabban. Lassan a lélegzetvételük, 
a szívdobbanásuk is összehangolóik. Bejelentik, elindulnak. 
Hatalmas tömeg. Középen egy szélfuvallat meglibbenti a 
kötelet. A fiú megtanulta, hogy egy pillanatra se vegye le 
a szemét az apjáról. Látja, hogy nincs baj. Nem kezd el ka-

paszkodni, mert biztonságban van. Átérnek a túlsó partra.

Föltámadt Krisztus! Kimondjuk, hogy elhisszük: Jézus átment 
a túlsó partra.  Valóban föltámadt! Vállaljuk, hogy beülünk 
a talicskájába, és rábízzuk magunkat. Mi kell ahhoz, hogy 
mi is átjussunk? Egy pillanatra sem szabad levenni róla a 
szemünket. 
Együtt kell vele élni. Egy legyen a lélegzetvételünk, a szív-
dobbanásunk.
Ne legyen templomi arcunk és utcai stílusunk. Ez a mi feltá-
madásunk titka. 
Krisztusnak testvérei, az Atyának gyermekei vagyunk. 
Mindenünk megvan ahhoz, hogy átérjünk a halál szaka-
dékán. Vannak, legyenek segítőtársaink ezen az úton. 
Legyen mindennapos a gyakorlás. Krisztussal szeressük 
életünk társát, a ránk bízottakat. Vele induljunk munkába 
és érkezzünk haza, vagy a focimeccsre. Ezt jelenti a vála-
szunk: Valóban föltámadt!

       
Urgyán Antal

parókus

gazdasági, politikai stabilitást magasra értékelték, az 
együttműködés várható eredményei kiszámíthatóvá vál-
tak.

Ezért örömmel és alázattal folytatom a megkezdett mun-
kát, legjobb tudásommal és politikai befolyásommal 
azon leszek, hogy szolgálatommal az ország, a választó-
kerület, Téglás város minden lakójának boldogulását elő-
segítsem.

Isten engem úgy segéljen!      

         
Köszönöm Téglás!

                                Tasó László 
országgyűlési képviselő
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NINCS ITT! ― FELTÁMADT!

„Nincs itt! Feltámadt!”

Ezekkel a szavakat mondta az angyal a  Jézust kereső asz-
szonyoknak, akik nagypéntek drámája után, a hét első 
napján, húsvétvasárnap elsőként ocsúdtak fel a véres ke-
reszthalál és kivégzés, és temetés fájdalmából és siettek el 
a nagy kővel elzárt sírhoz.

Legnagyobb meglepetésükre és döbbenetükre a kő el 
volt hengerítve és a sírban ott találták a halotti lepleket, 
fehér ruhás angyalokat, akik közölték velük a vigasztaló és 
bátorító szavakat. Látták, hogy nincs itt, de akkor hol van? 
- fogalmazódhatott meg lelkükben.  És mit jelent az, hogy 
feltámadt? - ilyet még lehet, hogy sosem láttak. Hallhattak 
ugyan arról, hogy Jairus leányát, a naimi özvegyasszony 
egyetlen fiát, vagy Lázárt is visszahozta a halálból, de az, 
hogy „feltámadt”, nem igazán érthették meg. 

Krisztus feltámadása óta majd kétezer év telt el. Minél job-
ban távolodunk ettől az üdvtörténeti eseménytől és hala-
dunk előre a történelemben, egyre több emberhez jut el 
ez a jó hír: Jézus feltámadt!  Mert előbb csak az asszonyok, 
majd az apostolok, tanítványok és végül a pünkösd nap-
ján megkeresztelkedett több ezer ember lelkében született 
meg a hit: Jézus feltámadt!

Ahogy akkor szerették volna elhallgattatni a feltámadás-
ról tanúságot tevő apostolokat, híveket, úgy ma is vannak 
a világban olyan országok, földrészek, ahol kereszténynek 
lenni veszélyes.

Márciusban hallottam egy Szíriából érkezett püspököt be-
szélni arról a történelmi háttérről, hogy miként is jutott oda 
Szíria, hogy egyeseket legyilkoltak, másokat súlyos adók-
kal, börtönnel próbálnak áttéríteni az iszlám hitre. Döbbe-
netes volt hallgatni azt, hogy a legkisebb gyermekek, már 
az iskolában ki vannak téve a többségi társadalomhoz tar-
tozók gúnyolódásának, térítgetésének stb. 
Beszélt a püspök arról is, hogy amikor Szíriában megke-
resztelnek egy gyermeket az alkarjára tetoválnak egy kis 
keresztet azért, hogy soha el ne feledje, hogy ő meg van 
keresztelve, ő Jézus követője. 
Más előadók arról beszéltek, hogy Nyugat-Európában 
nincs ilyen fokú üldözés, de mellőzöttség, kimondott hát-
térbe szorítás megfigyelhető ezekben az országokban.  
Tulajdonképpen azt szeretnék, hogy a keresztény egyhá-
zak húzódjanak vissza a templom falai közé, ne foglalja-
nak állást, ne mondjanak a hivatalos politikai és ideológiai 
érték hangoztatása ellen negatív véleményt stb. Ugyanak-
kor templomokat zárnak be, leveszik az iskolák középüle-
tek falairól a keresztet, a karácsonyt átnevezik télünnep-
nek stb. Európa olybá tűnik, szégyelli a szellemi, kulturális 
és vallási gyökereit? Ha erre igen a válasz, akkor meg kell 
állapítani, hogy sajnos jó úton halad.

Nekünk remélhetőleg nem kell attól félni, hogy valamelyik 
téglási templomot  eladnák és átalakítanák boltnak, étte-
remnek vagy disconak, mert nincs rá szükség, nincs kihasz-
nálva, nincs pénz a fenntartására. Most még  járnak ben-
ne, de vajon 10-15 vagy 20 év múlva is ez lesz a helyzet? 
Mert a megkeresztelt ember hol, ha nem a templomban 
tudja megélni hitét, gyakorolni vallását, kérését, hálá-
ját Isten elé terjeszteni?  Ezt viszont „időben kell elkezde-
ni”. Ezalatt azt értem, hogy a felelősen gondolkodó szülő 
nemcsak, hogy megkeresztelteti a gyermekét és otthon 
foglalkozik vele, megtanítja imádkozni, énekelni, olvas neki 
a bibliából, de beiratja hittanra óvodában, iskolában, el-
hozza vasárnaponként a szentmisére, hogy szokja a na-
gyobb család: az egyházközséghez való tartozás tudatát, 
élményét. 

Most a húsvéti időszakban bátran adjuk tovább mi is a jó 
hírt: Jézus feltámadt!  
És  imádkozzunk azért, hogy:
- ebben az évben meg tudtuk ünnepelni templomainkban 
a húsvéti misztériumot;
- hálát adni azért, hogy a covid járványt eddig túléltük;
- megköszönni az éltető esőt, amellyel megöntözte szom-
jas földjeinket az Úr;
- buzgó imádsággal kérni, hogy a háború minél hama-
rabb befejeződjön Ukrajnában;
- és könyörögni azért, nehogy a hazánk is bele sodródjon 
egy újabb világégésbe!  

Krisztus sírja üres, mert ő feltámadt! S noha felment a meny-
nybe, de mégis itt van köztünk, hogy higgyünk benne!  
Higgyünk abban, hogy a mi földi életünk végén nekünk is 
osztályrészünk lesz a feltámadás!                                                                                   

Juhász Imre 
plébános
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KÖLTÉSZET NAPJA

A magyar költészet napját 58 éve József Attila születés-
napján, április 11-én ünnepeljük. A magyar kulturális élet, 
és Téglás városa is ez alkalomból minden évben irodalmi 
előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal 
és -versenyekkel tiszteleg a magyar líra előtt.
Rendhagyó találkozón vehettünk részt idén a Téglási 
Rendezvényteremben, ahol helyi amatőr költők, írók: G. 
Orosz Piroska, Kémeri Éva, Szmolka Mária, Gresa Erzsébet 
kerekasztal beszélgetés során vallottak személyes élmé-
nyeikről, mit jelent számukra ez a nap, hogy látják az iro-
dalom, a költészet helyzetét napjainkban, hogyan hasz-

nálják az online felületeket. Megfogalmazódott a korai 
irodalmi élmények jelentősége, a gyermekkori, óvodai, 
iskolai élmények meghatározó szerepe. A jelenlévő alko-
tók közös ars poetikája: jobbá tenni a világot és jobban 
megérteni a világot a versek által. Céljuk, hogy nyomot 
hagyjanak, gyönyörködtessenek, választ keressenek, és 
gyógyítsanak költészetükkel. 
Az alkotók saját műveikből olvastak föl, megismerhettük 
a publikált köteteiket, az antológiákat, és elért sikereiket.
A rendezvény célja volt egy a kultúra köré szerveződő 
társadalmi kör építése, az irodalom közös ünneplése.

Álomtündér

Álmomat mindig csak magamnak  
álmodom,
tudom ez nem segít földi  
gondjaimon.
ha tudatalattimban bármi történhet,
nem írhatok belőle már történelmet.
Van, ahogy megszületik, máris  
tovaszáll,
agykérgemen keresztül gyorsabban 
vibrál.
röpke pillanatban egy álomtündér 
jön,
arcán vidám mosollyal, és nem is 
köszön.
Bejárja agyam, csak idegeim járnak,
utat mutatva egy néma erdős tájnak,
szárnyaim kitárom, tisztáson lebegek
aranyág érinti koronás fejemet.
Van, hogy egy kék madár, rászáll a 
kezemre,
szárnyával integet, benne szeretete,
hol jár ilyenkor a gondolatom  
kérdem?
nem is járhat érte ,semmiféle érdem.
Felszállhatok a magasba, vagy  
leesek,
nem mutatok semmit az  
érzelmeimnek,
vagy izzadságcseppek gyűlnek hom-
lokomon,
mi történt álmomban, azon gondol-
kodom...

Páva

Fára ült egy kényes páva,
onnan kiabál a tájra,
saját tollát megcsodálja,
büszke is rá a gazdája.
Más madárnak is van farka,
ám az övét, túl nem múlja.
kecses neki a mozgása,
kényes, büszke táncolása.
Mint legyezőt tartja tollát,
kiélvezi a rázását,
tetszeleg a közönségnek,
nem lesz vége a mesének.

Megfestettem madaramat,
díszíti az otthonomat,
barackfámra felültettem,
télben, nyárban le nem szedem.
Kedves nekem én szülöttem,
rávetem a tekintetem,
büszkeséggel visszanéz rám,
mesébe illik a pávám.

Tavaszi Zsongás

Mikor a virágok
szirmukat bontják,
illatuk messze száll
a kerteken át.
Harmatcseppek lógnak
a leveleken,
csodásan szép a táj,
ez tetszik nekem.
Mint édes kisgyermek
nevet anyjára,
olyan a tavasznak
vidám zsongása.
Kerteknek aljában
csendülő zene,
lelkemnek a hangja,
azonosul vele.
Olyan az ajkam, mint,
nyíló tulipán,
mosolyog az élet,
gyöngyöző ágán.

Válogatás G. Orosz Piroska verseiből

Képhez írt vers: Gold Pen Irodalmi Kör. 
Orosz Piroska alkotása 2021.
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Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (a továbbiakban: állatvédelmi törvény) szerint, a 
tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat, eb-
rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a 
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való 
tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösz-
szeírást végez.
Az ebek összeírására az állatvédelmi törvény rendelke-
zéseinek megfelelően, erre a célra készített „EBÖSZEÍRÓ 
ADATLAP – 2022.” elnevezésű nyomtatvány ebenként való 
kitöltésével kerül sor.
Az adatlap egy példányát a Téglási Krónika 2022. januári 
számával együtt, eljuttattuk valamennyi háztartás részére, 
de az beszerezhető a Téglási Polgármesteri Hivatal 6. szo-
bájában (4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61.), továbbá 
letölthető az önkormányzati weboldalról:www.teglas.hu/
Polgármesteri Hivatal/Ügyintézési adattár és segédletek 
menüpontból, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszo-
rosítható.
A papír alapon kitöltött és aláírt adatlapot a Téglási Pol-
gármesteri Hivatal épületén (Téglás, Kossuth Lajos utca 
61.) található postaládába kell helyezni, vagy elektronikus 

úton a teglasph@teglas.hu e-mail címre elküldeni, legké-
sőbb 2022. június 30. napjáig. Az elektronikus úton küldött 
adatlapot nem kell aláírni.

Az Ebösszeíró Adatlap leadására vonatkozó határidő el-
telte után, a Téglási Polgármesteri Hivatal 2022 július-au-
gusztus hónapokban a helyszínen fogja ellenőrizni, hogy a 
háztartásokban tartott ebek bejelentésre kerültek-e.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az állatvédelmi törvény 
szerint az eb tulajdonosa/tartója köteles a megjelölt ada-
tokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állat-
védelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 
szerint, aki a kötelező adatszolgáltatást elmulasztja 90.000 
Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.

Tájékoztatjuk a Lakosságot arról, hogy 2022. március 31. 
napjáig, 680 háztartásból 807 db ebösszeíró adatlap került 
benyújtásra a Téglási Polgármesteri Hivatalhoz.

Az adatlap kitöltését és benyújtását határidőben teljesítő 
lakosok együttműködését ez úton is megköszönjük!

Szilágyi József László
   jegyző

TÁJÉKOZTATÁS AZ EBEK 2022. ÉVI ÖSSZEÍRÁSÁRÓL

KERÉKPÁRÚT - HELYES KÖZLEKEDÉS

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb tilalmi szabályok

• Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontat-
mányt kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével.
• Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni.
• Tilos a kerékpárt más járművel vontatni.
• Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni.
• Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely a kor-
mányzást nem akadályozza.
• Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, 
ahol ezt tábla tiltja.
• 12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.

• Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét betöltött sze-
mély legfeljebb egy 10 évesnél fiatalabb gyermeket szál-
líthat a megfelelő gyermekülésen.
• Kettőnél több kerekű kerékpáron legalább 17 éves sze-
mély szállíthat utast.
• A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem 
veszélyes is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az 
utas lába beleakadhat a kerékpár küllői közé, ezzel bal-
esetet okozva.
• Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/
óra sebességgel szabad közlekedni, azon kívül sisakban  
50 km/óra, sisak nélkül 40 km/óra a megengedett sebes-
ség.
 
A KRESZ által előírt kötelező kerékpár tartozékok:

-Fehér színű első lámpa
-Vörös színű hátsó lámpa
-Vörös színű hátsó prizma
-Két, egymástól független fék
-Csengő
-Borostyánsárga színű küllő prizma legalább az első  
keréken
-Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül az úttesten 
éjszaka vagy rossz látási viszonyok között)

Az ebösszeírás eredményes végrehajtása érdeké-
ben kérjük, hogy akik a háztartásukban nem tarta-
nak ebet, szíveskedjenek az adatlap legalsó rovatát  
kitölteni és azt az önkormányzathoz a fentiek szerint 
eljuttatni.



6

Téglási  KRÓNIKA   

Magyarország első bölcsődéje 1852. 
április 21-én nyitotta meg kapu-
ját Pesten, az Első Bölcsődei Egylet 
közreműködésének köszönhetően.
Ez azért volt fontos, hogy a nők visz-
sza tudjanak menni dolgozni, akár 
a fizetés miatt, akár a munkájukban 
való kiteljesedés motiválta őket, a 
gyermekeiket biztonságos, gondos-
kodó környezetben akarták tudni.  
Dr. Majer István volt az első magyar-
országi bölcsőde atyja, aki fontosnak 
tartotta és kezdeményezte, hogy a 
kisgyermekek biztonságos környe-
zetben, testi, lelki, értelmi, érzelmi és  
erkölcsi fejlődésük kiegyensúlyozott 
és harmonikus legyen. Felismerte, 
hogy a kisgyermekek pozitív irányú 
fejlődésének előremozdításánál fon-
tos szerepet tölt be az életkoruk és 
egyéni fejlődésük figyelembevéte-
lével történő gondozás. Ezáltal segí-
tették a „gondozók” a kisgyermekek 
nevelését. Ez már akkor is biztonsá-
gérzetet adhatott az édesanyáknak, 
édesapáknak, hogy legféltettebb 
kincseiket nyugodt szívvel hagyhat-
ták a biztonságot nyújtó intézmé-
nyekben, ahol minden feltétel adott 
volt a harmonikusan fejlődő bizton-
ságos, boldog gyermekkori évek 
megéléséhez.

A téglási bölcsőde a város, központi 
helyén jól megközelíthető, frekventált 
helyen található.

Intézményünkbe a felvétel, szabad 
férőhelyek függvényében folyama-
tos.
Az intézmény 1980. március 1-jén kez-
dett el működni, ekkor 40 férőhelyes 
volt. Téglás Város Önkormányzata 
2017. január 1. napjával új intézményt 
alapított. Összevonta a családsegí-
tés és a bölcsődei ellátás feladatait. 
Az intézmény neve Téglási Bölcsőde, 
Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szol-
gálat lett. Az intézmény ma 52 férő-
helyes. A bölcsőde 2 egységből áll, 
egységenként 2-2 csoportszobával, 
Margaréta, Kiscsillag, Napocska és 
Pillangó csoport, illetve az átadó he-
lyiségekkel, valamint fürdőszobával. 
Mindkét egységhez külön udvarrész 
tartozik, udvari játékokkal, homoko-
zóval, nyári hőségben párakapuval. 
A bölcsődében 1 intézményvezető,  
1 bölcsődevezető, 8 kisgyermekne-
velő, 2 bölcsődei dajka látja el min-
dennapi feladatát. Intézményünk-
ben minden dolgozó lelkiismeretesen 
végzi el szaktudásának és képzettsé-
gének megfelelően hivatásának te-
kintett munkáját, amelynek alapja a 
kisgyermekek iránti szeretet és elköte-
lezettség. 
A régi idők bölcsődéje a hosszú évek 
során hatalmas átalakuláson ment 
keresztül. Mára egy gyermek és csa-
ládközpontú rendszerről beszélünk, 
ahol a gyermekek mellett a családok 
is nagy figyelmet kapnak a bölcső-

de életében. A téglási bölcsődében 
mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy a szülők legnagyobb 
megelégedésére, gyermekeik öröm-
mel érkezenek reggelente és csa-
ládias légkörbe tudjuk biztosítani 
legféltettebb kincseik számára a 
harmonikus, kiegyensúlyozott tes-
ti, lelki, érzelmi, értelmi és szociális 
területen a pozitív irányú fejlődést.  
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
őszinte bizalom alakuljon ki az in-
tézmény, a családok, és a kisgyer-
meknevelők között. Számunkra a 
legfontosabb a gyermekek jóléte. 
Munkánkat hivatásunknak tekintjük, 
melyet lelkiismeretesen végzünk min-
dennap.

A magyarországi első bölcsőde 
megalakulásának évfordulója alkal-
mából, a Bölcsődék Napja 2010-től 
államilag elismert, miniszteri rende-
let által szabályozott ünnepnappá 
vált, melyet április 21-én ünneplünk.  
Bízunk abban, hogy mindenki külö-
nös tisztelettel tekint a bölcsődei dol-
gozókra, az egyik legszebb hivatás 
gyakorlóira. 
                                                                                                                

Csobán Csilla Melinda                                                                                                                       
bölcsődevezető

BÖLCSŐDÉK NAPJA

ROVARHOTEL AZ ÓVODA UDVARÁN
Zöld óvoda lévén sokat foglalkozunk 
csoportjainkban a környezeti neve-
léssel, a környezetvédelemmel és az 
ökológiai tudatosságot is próbáljuk 
belecsempészni a hétköznapjainkba 
és igyekszünk ezen értékeket közvetí-
teni a gyermekek felé.  

A zöld óvoda team ezért is tervezte 
be erre a nevelési évre a rovarhotel 
készítését, mely március végére el is 
készült, óvodánk műszaki dolgozója 
Szabó Miklós ügyes keze által.

Miért is fontos a rovarok védelme? 
A rovarok a földi ökoszisztéma fontos 
szereplői. Amilyen kicsik, annyira nél-
külözhetetlenek. 

A fából készült kis szálló, melyben to-
boz, fakéreg, szalma található bizton-
ságot ad olyan rovaroknak, amelyek-
re nagy szükség van a kertekben és a 
közvetlen környezetünkben. Lesznek 
bizonyos rovarok, melyek átmeneti 
szállásnak, lesznek, akik telelésre hasz-
nálják, de lakmározásra is betérhet-
nek a „szállóra”. 

A gyerekek naponta figyelemmel kí-
sérhetik, hogy milyen kis élőlények köl-
töznek be a hotelbe. 
Ezzel is szeretnénk az óvodásaink  
figyelmét felhívni a környezetvédelem 
fontosságára, hogy ezekre a hasznos 
kis állatokra szükség van és vigyázni 
kell rájuk. 

  

   
 Szabóné Győrffy Zita                                                                            

óvodapedagógus                                                                        
Zöld Óvoda team vezető
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ELŐADÁS A TEHETSÉGGONDOZÁS GYAKORLATI KÉRDÉSEIRŐL
Április 6-án, délután Dr. Mező Ferenc 
az Eszterházy Károly Katolikus Egye-
tem docense tartott előadást a tehet-
séggondozás gyakorlati kérdéseiről 
városunk óvodájában. 
A hallgatóság soraiban a témá-
ban érintett szülők mellett 
óvodapedagógusok és ta-
nítók is képviseltették ma-
gukat.
Dr. Mező Ferenc a hazai 
tehetség- és tanulásfejlesz-
tés meghatározó alakja, 
az 1998-ban alakult Kocka 
Kör Egyesület elnöke, pszi-
chológus, kutató és okta-
tó. Munkássága kiterjed a 
tehetségkutatásra, a diag-
nosztikától egészen a konk-
rét fejlesztő folyamatig.
A mai előadására felesé-
ge és egyben munkatársa 
Mező Katalin is elkísérte, aki 
néhány hónappal ezelőtt szintén eb-
ben a témában mutatott érdekes ösz-
szefüggéseket a résztvevőknek.
A programot az óvoda vezetője azzal 
indította, hogy röviden beszélt az óvo-
dában folyó tehetségfejlesztő munká-
ról, majd Szabó Mónika óvodavezető 
helyettes néhány szóban bemutatta 
Dr. Mező Ferenc tudományos tevé-

kenységét, színes egyéniségét.
Gerhardt Veronika óvodapedagó-
gus összefoglalta a „Gyermeklabda 
program” tehetségműhely eddigi te-
vékenységeit, a még megvalósítandó 
programokat.

A délután fő témája az óvodás korú 
tehetségígéretek fejlesztése és kiemel-
kedő képességeik formálása volt, an-
nak vetületében, hogy mit tehet az 
óvodapedagógus és a szülő a siker 
érdekében. Hogyan járulhat hozzá 
a felnőttek tudatos tevékenysége a 
gyermekek kognitív és nonkognitív ké-
pességeinek fejlesztéséhez. Ennek a 

nem kis felelősséggel bíró munkának 
elengedhetetlen része az óvodáskorú 
tehetségígéretek szorongáskezelése. 
Ennek oldására a felnőttek tudatosan 
alkalmazhatnak viselkedésterápiás, 
fizioterápiás és kognitív terápiás eszkö-

zöket, mint például a para-
dox intenció vagy a OxIPO 
kreatív meseterápia.
Ezen technikák pontosítá-
sára, egyértelműsítésére 
nagyon érdekes, humoros 
példákat hozott az előadó, 
a hallgatóságot még egy 
közös játékba is bevonta, 
hogy bizonyítsa hatékony-
ságukat.
Az előadás végén szemé-
lyesen lehetett kérdéseket 
feltenni dr. Mező Ferenc-
nek a témával kapcsolat-
ban.

Kiss-Dankó Katalin
óvodapedagógus, 

 fejlesztőpedagógus

Egyetlen Földünk van, vigyázzunk rá!

A Föld a mi otthonunk, de mit tudunk 
róla?
Tudjuk, hogy a Naprendszernek a 
Naptól számított harmadik bolygólya. 
Tudjuk, hogy a Föld a világegyetem 
egyetlen olyan bolygója a mai isme-
reteink szerint, mely életet hordoz. 
Tudjuk, hogy a Föld nem egy egysze-
rű gömb, tényleges alakját, geoidnak 
nevezzük.
Nem véletlen, hogy a híres angol ter-
mészettudós David Attenborough 
világhírű ismeretterjesztő sorozata: A 
kék bolygó címet kapta.  Hiszen 1968. 
december 24-én az Apollo-8 űrhajó 
legénysége (Frank Borman, James Lo-
vell, William Anders) éppen Hold körüli 
pályán keringtek, amikor megpillan-
tották mintegy 30 ezer km távolságból 
a felkelő kéken ragyogó Földet a feke-
te világűrben. Ekkor készült az első szí-
nes felvétel a bolygónkról, ami, azóta 
történelmet írt.

A NASA ikonikus „Földkelte” fotója azt az 
érzést kelti az emberben, hogy milyen 
kicsi és sebezhető a végtelen űrben a 
bolygónk. „William Anders asztronauta 
később arról számolt be, hogy amint 
a messzeségből szemlélte a planétát,  

eszébe jutott, hogy milyen szörnyű, 
hogy az emberek odalent egymással 
hadakoznak, és hogy jobban kéne vi-
gyázni a bolygóra.” 
Anders akkori gondolata 54 év táv-
latából se változott sajnos semmit. A 
Földön jelenleg is háborúk zajlanak, a 
globális környezeti problémák egyre 
jobban veszélyeztetik az egész bolygó 
élővilágát. 

Még nem késő, hogy változtassunk, 
hogy tegyünk bolygónkért! Ennek ér-
dekében minden év április 22-én a 

Föld védelme érdekében környezet-
védelmi mozgalmakat kezdeményez-
nek a világ számos országában 1970 
óta.

„Az első Föld napján 1970. április 22-
én, Denis Hayes amerikai egyetemis-
ta kezdeményezte. Ez a történelmi 
jelentőségű esemény az Egyesült 
Államokban – és az ország határain 
túl is – fontos változásokat hozott: az 
USA-ban szigorú törvények születtek 
a levegő és a vizek védelmére, új kör-
nyezetvédő szervezetek alakultak, és 
több millió ember tért át ökológiailag 
érzékenyebb életvitelre. Ökológiai vál-
ság jeleit – a bioszféra pusztulását, az 
ipari szennyezést, az őserdők irtását, a 
sivatagok terjeszkedését, az üvegház-
hatást, az ózonlyukakat, a veszélyes 
hulladékokat, a túlnépesedést, a sa-
vas esőt, az óceánok szennyezettsé-
gét stb. – látva a kezdeményezés, az 
1990-es évekre már világmozgalom-
má vált.” 

Magyarország az elsők között csatla-
kozott a mozgalomhoz. A Föld napján, 
április 22-én olyan programok szerve-
ződnek, melyekkel felhívják a figyel-
met a bolygónk védelme érdekében. 

A FÖLD NAPJA

http://vilagur.network.hu/kepek/klubkepek/nasaapollo8de-
c24earthrise_a_foldkelte_1968
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 INDA 4. - Információk demenciáról alapfokon
Tisztelt Szépkorúak!

Köszönöm az eddigi lelkesedést, a kitartó 
és pontos munkát,  nagy örömmel fogad-
tuk a sok-sok helyes megfejtést. Kérem 
higgyék el, hogy a memória „tornáztatá-
sa” ugyanolyan fontos, mint a  testedzés!
Mire gondolok?
„Napjainkban az emberiség egyik leg-
nagyobb kihívása a fejlett társadalmak 
kettős öregedése. A demográfiai folya-
matok, a csökkenő születésszám és a 
megnövekedett átlagéletkor mellett az 
idősek számbeli arányának növekedé-
sével azt tapasztaljuk, hogy bizonyos, ko-
rábban ritkábban előforduló betegségek 
gyakoribbá válnak - különösen ilyenek a 
neurodegeneratív betegségek, jelesül a 
demencia. A 21. századot a népegész-
ségüggyel foglalkozók a demencia év-
századának nevezik.”

Fogalmazódik meg Egervári Ágnes 
- Kázár Ágnes - Kostyál Árpád - Kovács 
Tibor - Skultéti József írásában. 
Mindez jól mutatja, hogy nagy szük-
ség van mindenekelőtt az egészséges 
idősödéssel, az aktivitás megőrzésével 
kapcsolatos cselekvési tervekre és azok 
megvalósítására, valamint kitüntetett 
szerepe van a megelőzésnek.
 
A feladat nem kevés, de helyi szinten 
mindent meg kell tennünk annak érde-
kében, hogy lehetőséget teremtsünk 
a városban élő szép-korúak számára a 
megelőzést szolgáló programokon való 
részvételre.
Örömünkre szolgál, hogy a januárban 
indított INDA - demencia kialakulását 
megelőző programsorozatunkhoz egy-
re többen csatlakoznak. Kiscsoportos 
foglalkozásaink jó hangulatban telnek  

GONDOSÓRA
Magyarország Kormánya elindította a „Gondosóra” prog-
ramot, mely megoldással a 65 év feletti, otthonukban élő 
magyar állampolgárok biztonságát, a róluk való gondos-
kodást kívánja elősegíteni. 
A „Gondosóra” program olyan digitális megoldást  
kínál, amelynek segítségével biztonságban tudhatjuk idős 
szeretteinket. Feladata, hogy az idős emberek biztonsá-
gérzetét erősítse, és igény szerint a szükséges intézkedést 
biztosítsa a nap 24 órájában egy diszpécserszolgálat segít-
ségével. 

A programról bővebb tájékoztatás elérhető a  
www.gondosora.hu weboldalon.

Hiszen a Föld napja mozgalom egyik 
fontos jelmondata: „Ki mondta, hogy 
nem tudod megváltoztatni a világot?”

A természet ki van szolgáltatva az em-
beriségnek, ahogy az emberiség is a 
természetnek. Mit tehetsz, hogy hely-
reállítsd a természet egyensúlyát? Töb-
bet, mint gondolnád!

Minden tett számít, válasszunk egy ki-
hívást magunknak erre a napra és kör-
nyezettudatosabbá, egészségesebbé 
vagy éppen fenntarthatóbbá válha-
tunk!

Kihívási javaslatok: 

•Öltözz a Föld színeit megjelenítő kék 
vagy zöld ruhába, hirdesd a Föld nap-
ját!

•Hagyd pihenni a kocsit - bringázz 
vagy gyalogolj!

•Fogadj örökbe egy fát a környéke-
den, és óvd!

• Fedezd fel a szelektív hulladékgyűj-
tők helyét a környékeden! 

• Ültess olyan növényeket, amelye-
ket különösen szeretnek a beporzó 
rovarok, lepkék, bogarak, szitakötők, 
pókok. pl: levendula, zsálya, kakukkfű 

• Kerüld a nejlonzacskó használatát, 
legyen nálad egy vászontáska!

• Igyál csapvizet palackozott helyett, 
saját kulacsodba!

• Komposztálj kreatívan!

• Az összegyűjtött használt elemeket, 
vidd el az erre kijelölt gyűjtőkbe!

•Készíts Föld napi plakátot az abla-
kodba!

•Használj energiatakarékos izzókat!

•Légy környezettudatosabb- figyelj, 
hogy ne hagyd sehol égve a lámpát 
magad után!

•Önkénteskedj a Földért! Szervezz sze-
métszedést az utcátokba!

• Nézz utána a zöldenergiáknak!

Ne késlekedj, cselekedj a Földért! 

Sallainé Molnár Szilvia 
biológia szaktanár
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Név:...........................................................cím:...............................................életkor:..........................

Mi is a mai feladat?

Kérem az alábbiakban megadott szavakhoz keressenek olyan szavakat, amelyeket mellé írva értelmes 
összetett szavakat kaphatunk. Minél többet találnak annál jobb! A keresett szó kerülhet a megadott szó 
elé vagy mögé is.  
(csak a nyelvtanilag helyesen egybeírható szó fogadható el helyes találatnak) 

lánc nyaklánc, kutyalánc...

ház

anya

talp

nyelv

fa

haj

tűz

láz

golyó

kerék

héj

és az eredmények magukért beszélnek.
A résztvevők egészségi és mentális állapo-
ta érzékelhetően  javult, amely a közösen 
töltött tartalmas, mozgalmas napoknak is 
köszönhető.
Május hónapban az időjárástól függően 
elkezdődnek szabadtéri programjaink, 
amelyekre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Addig is játsszunk tovább!!
Kérem, a kitöltött feladványon tüntessék 
fel a kitöltő nevét, címét, életkorát. (Felhí-
vom a lelkes visszaküldők figyelmét, hogy 
a kérdőív kitöltését elsősorban 60 év feletti 
szép korúaktól várjuk) 

A visszajuttatási cím: HHMIT Szoc. Gond. 
Közp. Téglás, Liget u. 1. Postaláda a kiska-
pu mellett található.
  
Kellemes időtöltést kívánok!

Chebliné Kocsis Erzsébet 
intézményvezető 

HHMT Szociális Gondozási Központ
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„Szeretettel készítettük!”
A Bárczay Anna Városi Óvoda dolgo-
zói 2021-ben állítottak először tojásfát 
Tégláson hagyományteremtő céllal.

Húsvétra készülve ebben az évben is 
elkészült a szemet gyönyörködtető to-
jásfa, mely alatt a 3 húsvéti nyuszi vár-
ja a fotózkodni vágyó gyermekeket, 
családokat. 

A Németországban kialakult szokás, 
mely szerint húsvétra a fák ágait és 
bokrokat tojásokkal díszítik fel, sok év-
százados hagyományra tekint vissza, 
bár a hagyomány eredete már a ho-
mályba veszett. 

Minden bizonnyal azzal hozható ösz-
szefüggésbe, hogy a tojás a világ 
minden táján az élet egyik ősi szimbó-
luma.  

Tóthné Gudász Tünde

VÁROSÜZEMELTETÉS HÍREI

Január óta folyik a munka a fóliasát-
rakban, így közel egy hónapja látjuk 
el a konyhát friss hagymával és hóna-
pos retekkel. Ezres nagyságrendben 
nevelünk virágpalántákat városunk 
köztereire, illetve zöldségpalántákat, 
melyek nagy része már elültetésre ke-
rült a sátrakban. Két-három héten be-
lül szedjük a karalábét, fejeskáposztát, 
később pedig az uborkákat. 

Az időjárás idén sem volt kegyesebb 
hozzánk, mint tavaly, mivel -2 fok kö-
rüli hajnalokkal búcsúzik az április.  
A sátrakban nagy körültekintést igé-
nyelt a növények gondozása, az elve-
tett magvak takargatása, a megfele-
lő hőmérsékleti viszonyok kialakítása. 

A szabadföldi burgonyát és dughagy-
mát elültettük, a sárgarépa és pet-
rezselyem magokat elvetettük még 
márciusban, szépen látszik a sorja. 

Dűlőutak 

A Báthory utca folytatásában az el-
vadult, fákkal szegélyezett földutat 
jelentős munkával megtisztítottuk, ki-
tuskóztuk, és elegyengettük a temető 
sarkáig, ami Téglás közigazgatási te-
rületének határa is egyben. További 
dűlőutakat tettünk rendbe, gallyvá-
gással, gréderezéssel, a 4-es számú 
főúton túli és a Szénaréti erdős terüle-
teken is, közel 40 kilométer hosszan.

A temető területének északi részén 
vállalkozó közreműködésével, elhord-
tuk és elegyengettük a homokdom-
bot, valamint a maradék kevés fa 
kivágása mellett – amit szociális tüzifa-
ként fogunk kiosztani – az összes tuskót 
eltávolítottuk. A terület teljes megtisztí-
tása után – várhatóan ősszel, új fasort 

létesítünk, terveink szerint több mint 
száz hársfát ültetünk el.
Mindemellett a temető északi és keleti 
határán új kerítést építettünk, nemso-
kára pedig az utcai kerítés is megújul-
hat. 

Sportpályán előzetes szakértői véle-
mény alapján veszélyes nyárfákat vá-
gattunk ki, eltávolíttattuk a tuskókat.  
A tereprendezés után a Föld napján 
30 darab hársfát ültettünk az ovisaink-
kal az épület melletti részen. A „GOM-
BA” melletti terület pedig szabaddá 
vált a bringapálya építéséhez. 

Szegedi Attila
alpolgármester
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TÉGLÁSI TEÁTRISTÁK
 „…azt álmodom…”

Csendült fel a jól ismert ABBA sláger, magyar fordításban.
15 évvel ezelőtt az akkori vezetőség azt álmodta, hogy kell 
a városnak egy amatőr színjátszó csoport…
Ez a csoport pedig 2006 óta folyamatosan nagyot álmo-
dik. 
Legyen az egyszerűbb prózai darab, mint pl. A rátóti csi-
kótojás, A Liliomfi vagy zenés darab, mint pl. Tanulmány a 
nőkről, melyet még Horváth Judit drámatanár rendezett.  
Az azóta eltelt években egész estés musicaleket (A pad-
lás, A dzsungel könyve), és közönséget szórakoztató ko-
médiákat (Oscar, Meghalsz, banya!) vittünk színpadra. Így 
ezek után szerettünk volna valami igazán nagyot alkotni a 
15. évfordulóra, méltóképpen a Téglási Teátristák színvona-
lához. Hosszas gondolkodás után a választásunk egy két 
felvonásos zenés darabra esett, melynek próbafolyama-
tát az a bizonyos vírus szakította félbe. Ekkor kényszerültünk 
először át online felületre. A folyamatos támogatás és se-
gítség mellett a város, biztosított számunka fellépési lehe-
tőségeket a különböző rendezvényeire. 

Terveinket nem akartuk feladni, így 2021 nyarán újult erő-
vel vágtunk bele ismét a próbák sorába. Leporoltuk a szö-
vegkönyvet, kiosztottuk a szerepeket és nekiláttunk. A 11 
éves tanulótól kezdve, a gimnáziumi kamaszokon át, a 
dolgozó felnőtteket is beleértve szabadidőnket nem saj-
nálva minden héten órákat gyakoroltunk.  „A dzsungel 
könyve” sikeréből kiindulva elsőként Sütő Dávidot, a DFDC 
vezetőjét kerestük meg és egyeztettünk a közös munká-
ról. Kis idő múlva Varga Miklóst, a Városi Vegyeskar karna-
gyát kértük fel csatlakozzanak a próbafolyamathoz. Ilyen 
nagyszabású együttműködésre a 15 év alatt még nem 
volt példa. Ha szükség volt rá akár hétköznap, vagy akár 
hétvégén is összejött a csapat és órákig csak próbáltunk, 
csiszoltuk, alakítottuk a jeleneteket. Volt, hogy egész na-
pokra beköltöztünk a multifunkciós közösségi házba a cél 
érdekében.  

Az évek és a vele járó rutin megtanított minket, hogy 
amatőr színtársulatként hogyan is kell egy ilyen musicalt 
megrendezni. Az előző bemutatók támogatói jegyeiből 
idén már lehetőségünk nyílt profi jelmezt terveztetni és kivi-
teleztetni, profi díszletet készíteni és készíttetni. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni a támogató jegyek vásárlását, me-
lyet a következő színdarabok megvalósítására fordítunk. A 
befolyt összegekből a társulat összetartására is igyekszünk 
költeni, legyen az egy közös bowlingozás, egy vacsora, 

egy színházi előadás megtekintése. Legnagyobb álmunk, 
egy mikroportokból álló hangtechnika megvásárlása len-
ne, hogy előadásaink megfelelő hangzással szólaljanak 
meg. 

Az előadásban rengeteg munkaóra, energia, szervezés és 
izgalom van már a hátunk mögött, hogy kezdésre minden 
a helyére kerüljön. Számokban kifejezve, ami egy jubileumi 
másfél órás musical mögött van:

- pontosan 40 résztvevő (12 Téglási Teátrista, 11 DFDC tán-
cos, 13 Városi Vegyes Kari tag és 4 művészeti iskolás színját-
szó) 
- 7 hónap felkészülés
- 52 próba
- 156 óra, ami 
- 9360 perc gyakorlással töltött idő jelent. 

Végezetül pedig szeretnénk megköszönni minden támo-
gatónknak a segítséget! A jelmeztervezőnek, a látvány-
tervezőknek, a díszletek kivitelezőjének, a táncosoknak, az 
énekkarnak és a főszervezőknek. Külön köszönet a hango-
sításért, a sminkekért, a színdarab felvételéért és minde-
nért, ami hozzájárult ahhoz, hogy ez a darab elkészüljön és 
színpadra álljon. 

Pár hete még álmodni se mertük, hogy ilyen nagy lesz az 
érdeklődés a munkánk iránt. Ma pedig büszkén mondha-
tom el, hogy 4 teltházas előadás van már mögöttünk. 
Az álom valóra vált! Összesen közel 800 néző dúdolta ve-
lünk együtt: Mamma Mia! 
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A 4 előadás sikere feledtetett minden küzdelmet, nehézsé-
get. Valamennyiünket könnyekig hatott a nézők szeretete, 
a sok-sok pozitív visszajelzés melyet még ma is kapunk a 
város lakóitól. Köszönjük a támogatói jegyek vételét, mely-
ből igazán szép összeg gyűlt össze. Donna Tavernája egy 
rövid időre bezárja kapuit, de nyáron újra fogadja a ven-
dégeket!    

Sáreczki Judit 
rendező

Sáreczki Gyula
koreográfus,  

a Téglási Teátristák vezetője

BEK PÁL KERTBARÁTKÖR

Az idei évben első rendezvényünk a 43. házi bor-, és a 15 pogácsasütő verseny volt február közepén. 

22 féle pogácsát, és 35 féle bort kóstolhatott zsűri, nagyon nehéz volt dönteni, hiszen finomabbnál finomabb borok 
és pogácsák kerültek az asztalra, például káposztás, kolbászos, kapros, sajtos, tepertős, hagyományos-hájas pogá-
csa, melyek kifejezetten helyi specialitások, családi receptek alapján készültek. 
A hagyományokhoz híven, a vörösborok határozták meg a kínálat jelentős részét, hiszen ez a borfajta jellemző legin-
kább itt a városban és a határában. Kisebb mennyiségben érkeztek fehér borok, a termőhely jellemzőit hozták ezek 
a fajták is, szárazabb, homoki ízvilágot. 

Az alábbi eredmények születtek.

Fehér Bor kategóriában: 
Arany érem - Fekete István
Ezüst érem - Szabó László Ferenc 
Bronz érem - Fejszés Imre

Vörös bor kategóriàban:
Arany érem - Fejszés Imre
Ezüst érem - Barta Sándor, Fekete István,  
Tömöri László
Bronz érem - Hegedűs Miklós

A megmérettetésre 7 üveg fehér és 27 üveg 
vörösborral készült a tagság.
A borok jó íz-, és zamatvilággal rendelkeztek, 
jól kezeltek voltak.

A Pogácsasütő versenyre 21 féle pogácsát  
sütöttek a szorgos asszonyaink.
Volt itt sajtos, hájas, burgonyás, káposztás, fokhagymás, kapros, kolbászos, tepertős, vajas. Szívükkel-lelkükkel  
megfűszerezték.

Nagy arany érem - Árva Istvánné
Ezüst érem - Tóth Imréné
Bronz érem - Szabó Csabáné

Gratulálunk a résztvevőknek és a nyerteseknek.

Március elején évindító közgyűlésen munkatervet, pénzügyi beszámolót tárgyalt meg a kertbarátkör teljes tagsága, 
amit közös vacsora követett. 
Március közepén Megyei borversenyen indultak a díjnyertes borok, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, ami-
nek eredményét bizakodva várjuk. 
Április elején visszatekintettünk a 2021. évre, fotókkal, emlékekkel, felvételekkel idéztük meg az elmúlt évet, majd  
Ragyák László szakmai vezető előadását hallgatta meg a közösség, az időszerű tavaszi munkákról. 

Fejszés Imre 
elnök
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SZABÓ ELEMÉR SÚLYEMELŐ EMLÉKVERSENY
2022. március 19-én Szabó Elemér súlyemelő emlékversenyen indult  

a Téglás Városi Sportegyesület Súlyemelő Szakosztálya Nyíregyházán. 

Törő András és Istenes József a korosztály legjobbjai cí-
met is elhozták. 

Induló csapatok: Biharnagybajom, Fiszej SE, Kecskemét, 
Nyvsc, Ózd, Tiszaújváros, Téglás, Gázláng SE, Kisújszállás.

Téglás versenyzői 6 arany-, 2 ezüstérmet szereztek!
Téglási eredmények: 
kölyök lány: 55 kg 1. hely: Németh Kloé
Kölyök Fiú: 73 kg 1. hely: Istenes József
Serdülő: 73 kg 1. hely: Tóth Csaba
96 kg 2. hely: Németh Szabolcs
+96 kg 1. hely: Zeke Adrián
Ifjúsági: +102 kg 2. hely: Kovács Ábel
Felnőtt: 81 kg: Törő András
+109 kg 1. hely: Dobos Árpád.

Edzőjük: Nagy László

Gratulálunk!

ÍJÁSZVERSENY
2022. április 2-án a Keleti Gyepü 3 fordu-
lós Vadászíjász versenysorozatának első 
állomása a Téglás Városi Sportpályán és a 
Degenfeld-Schomburg Kastély kertjében 
került megrendezésre.

Az eseményen 150 versenyő vett részt a 
környező megyékből.

A téglási versenyzők, a Turáni Sólyom 
Hagyományőrző Egyesület tagjai is szép 
eredményeket értek el:

Történelmi íj kategória:

Mini (0-9) 1. hely: Gerhardt Róbert  
Benedek 
 
Gyerek Fiú (10-14) 4. hely: Salánki Hunor 
Tibor 
 
Gyerek Lány (10-14) 1. hely: Hegedűs 
Kincső 
 
Ifi Lány (15-17) 1. hely: Páli Andrea 
 
Fiatal Lány (18-20) 2. hely: Király Lívia 
 
Tiszt Nő (51-64) 3. hely: Ács Tiborné

Vadász íj kategória:
 
Felnőtt nő 1. hely: Miklósiné Takács  
Nikolett 

Gratulálunk!
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Tisztelt Hirdető Partnereink!

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2500 példányban 
készül, és minden téglási háztartásba eljut.  
Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnereink 
kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 
részletes árakról és felületekről: 
1/1 oldal -   20.000 Ft,  
1/2 oldal -   10.000 Ft,  
1/4 oldal -     6.000 Ft,  
1/8 oldal -     3.000 Ft,  
1/16 oldal -   1.500 Ft. 

Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri 
megjelenésre vonatkoznak. Fizetés: átutalással vagy a 
hivatal pénztárában a hirdetés felvételekor. 
A hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában 
kérjük leadni.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:  
06 52/384-312 

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

HIRDETÉSEK

Téglási Krónika • Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata  • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. •   
 Felelős szerkesztő: Kerekes-Bíró Éva  • Tipográfia, tördelés: Barna Szilvia • Nyomda: Univerzum Média Kft. • ISSN 1216-4593
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XII. HAJDU ZRT. KUPA Országos Kiemelt súlyemelő verseny
2022. április 9-én rendezték a 12. HAJDU Zrt. Kupa  
Országos Kiemelt Súlyemelő versenyt Tégláson. 

A verseny fővédnöke Novotni István (HAJDU ZRT vezér-
igazgatója), Dobos Imre (MSSZ elnöke).
A versenyen 7 országos csúcs megdőlt. Összesen 21 
egyesület 78 versenyzője nevezett, de szabály szerint 
csak a legjobb 60 versenyző indulhatott.

Induló egyesületek:
Békéscsaba, Fiszej SE, Szerencs, Oroszlány, Kecskemét, 
Tatabánya, Testvériség, Békési TE, Kisbér, Kisújszállás, 
Kazincbarcika, BKV-Előre, Gázláng SE, Szeged, NyVSC, 
Pécs, Téglás HAJDU Ipari Városi Sportegyesület.

Téglási eredmények:
81 kg (Felnőtt): Törő András I. hely, 245 kg
Ifjúsági: +102 kg III. hely, Kovács Ábel, 196 kg

Edzőjük: Nagy László

Gratulálunk!


