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A térségben egyedülálló pumpapályát adott át Tasó 
László országgyűlési képviselő úr és Szabó Csaba polgár-
mester úr a múlt hónap közepén, városunk sporttelepén. 
A vakáció első napjaitól használhatják kicsik és nagyok 
különböző gördülő eszközökkel és megfelelő védőfelsze-
reléssel. 

Az Országos Bringapark Program keretében létesült pá-
lya, egy olyan változó méretű hullámelemekből és ka-
nyarokból álló körpálya, amelyen a felhasználók saját 
testsúlyukat és a hullámok alakját kihasználva végzik azt 
a hullámzó mozgást – vagyis a pumpálást – gördülő spor-
teszközükkel, melynek segítségével akár tekerés, rásegítés 
nélkül is folyamatosan haladhatnak körbe a pályán. Ez a 
mozgásforma nagymértékben hozzájárul a felhasználók 
edzettségi állapotának javításához, izomzatuk erősítésé-
hez, valamint a különböző mozgáskoordinációs képessé-
geik fejlesztéséhez. 

A pályaépítés első fázisában az építési terület előkészí-
tése zajlott, elsősorban az üzemeltetési osztályra rótt fel-
adatokat, majd április második felében átvette a munka-
területet a kivitelező, és május közepén a műszaki átadás 
megtörtént.
Megvalósult egy régi álmunk, hogy a pumpapályával 
egy olyan létesítmény szülessen meg, amely szórakoztató 
módon képes aktív mozgásra bírni a lakosságot, javítva 
ezáltal az általános egészségügyi állapotot. 
A tervezett finomszemcséjű aszfaltburkolatnak köszönhe-
tően a pálya multifunkcionális jellege biztosított. Ez azt 
jelenti, hogy a pályát nemcsak speciális dirt-pumptrack 
biciklivel lehet igénybe venni, hanem más típusú, hétköz-
napi kerékpárokkal, továbbá egyéb saját erővel hajtott 
gördülő sporteszközzel is, így például gördeszkával, gör-
korcsolyával, rollerrel, valamint a kisgyermekek által hasz-
nált futóbiciklivel is. Ez a multifunkcionális jelleg biztosítja, 
hogy a bringapark a lehető legszélesebb célközönséget 
legyen képes megszólítani, mindenki számára lehetővé 
téve ezáltal a minőségi-aktív szabadidőtöltést. Célunk to-
vábbá, hogy szélesítsük a lakosság és a településre érke-
ző látogatók szabadidő eltöltésének lehetőségeit.
Tekintettel arra, hogy a térségben kevés pumpapálya 
épült idáig, a létesítmény komoly sport- és aktívturisztikai 
vonzerővel is bír.

Pályázatazonosító: AOFK-1.2.1-21-2021-00007
Pályázati támogatás: 15.000.000.- forint (támogatás  
intenzitása: 50%)
Országos Bringapark Program 2022
Szakmai együttműködő szervezet: MAKETUSZ  (Magyar 
Kerékpáros Turisztikai Szövetség)
Kivitelező: Trail Art Park Kft.

ÚJABB AKTÍV ÉLETMÓDRA SERKENTŐ – BRINGA PUMTRUCK PÁLYA
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Tájékoztatás a rágcsálók elleni védekezés fontosságáról

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre

Tisztelt Lakosság!

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése szerint a 
földhasználó köteles az ingatlanon  
a parlagfű virágbimbójának kialaku-
lását megakadályozni, és ezt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű ellen kézi gyomlálással, ka-
szálással és kapálással vagy vegysze-
res gyomirtással kell védekezni. A par-
lagfű elleni védekezés a tulajdonos, 
használó kötelezettsége. 

Felhívjuk az ingatlanhasználók figyel
mét arra, hogy a használatukban, 
tulajdonukban lévő földterületet  
3 hetenként ellenőrizzék és a parlag-

fű irtását a vegetáció végéig (október 
közepéig) folyamatosan végezzék el.

A parlagfű irtásra vonatkozó köte-
lezettség végrehajtására irányuló 
helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy 
bejelentés alapján, belterületen a 
Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyző-
je, külterületen a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földmérési és Földügyi Osztálya végzi. 
A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót 
előzetesen nem kell értesíteni. 

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

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

Kérjük a belterületi és külterületi ingat-
lanok tulajdonosait, használóit, hogy 
parlagfű irtási kötelezettségüknek  
településünk lakossága egészségé-
nek védelme érdekében  a parlagfű  
vegetációs ideje alatt folyamatosan 
tegyenek eleget!

A parlagfűvel fertőzött:
•belterületi ingatlanokat (utca és ház-
szám megjelölésével) a jegyző felé az 
52/384-312 telefonszámon, valamint 
a hatosagiirodavezeto@teglas.hu 
e-mail címen,

•külterületi ingatlanokat (helyrajzi 
szám megjelölésével) a megyei kor-
mányhivatal felé az 52/505-833 tele-
fonszámon, valamint a foldmeresfol-
dugy.debrecen@hajdu.gov.hu e-mail 
címen lehet bejelenteni.

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

Szilágyi József László
   jegyző

Tisztelt Lakosság!
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 73. § (1) bekezdése 
alapján a betegségeket terjesztő vagy 
egészségügyi szempontból káros rág-
csálók (patkány, egér) elszaporodá-
sának megakadályozásáról, ártal-
muk megelőzéséről, távoltartásukról, 
rendszeres irtásukról a terület, épület 
tulajdonosának, illetve használójának 
rendszeresen gondoskodnia kell.

Megelőzés:
• a rágcsálók behatolásának meg-
akadályozása (rácsok elhelyezése, 
betört pinceablakok kijavítása, ajtók 
alsó részének bádoglemezes borítása 
patkányok ellen 15 cm, egerek ellen 
10 cm magasságig)

• a hulladék, ételmaradék zártan ke-
zelése, a hulladék felhalmozás mellő-
zése, annak rendszeres elszállítása, 

• a rágcsálók fészkelő és búvóhelye-
inek megszüntetése (az ingatlan kör-
nyezetének rendbetétele, az épületek 
környékén található fészkelésre alkal-
mas törmelék, téglarakás, farakás el-
szállítása vagy megszüntetése).

Rágcsálóirtás:
• magánszemély a rágcsálóirtást saját 
maga is elvégezheti a kereskedelmi 
forgalomban kapható rágcsálóirtó 
szerek kihelyezésével,

• a csalétket folyamatosan ellenőrizni 
és addig pótolni kell, amíg abból fogy,

• a csalétket úgy kell kihelyezni, hogy 
ahhoz gyermek, vagy háziállat ne fér-
jen hozzá.

Kérjük a lakosságot, hogy folyamato-
san gondoskodjanak nem kívánatos 
rágcsálók elszaporodásának meg-
akadályozásáról, ártalmuk megelő-
zéséről, távoltartásukról, rendszeres 
irtásukról.

Szilágyi József László 
 jegyző

Tisztelt Lakosság!

Téglás Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közlekedés biz-
tonságosabbá tétele érdekében 
2021. október 1-től az Alkotmány 
utca teljes szakaszán – a belterületen 
eltérő jelzés hiányában általánosan 

érvényes – 50 km/órás sebességhatár 
betartását írta elő. Ezzel összefüggés-
ben a 60 km/órás sebességkorlátozó 
táblák eltávolításra kerültek.

Az országos közút kezelője, a Dózsa 
György utca Stadion és Kossuth Lajos 
utca közötti, valamint a Pozsár Gyu-

la utca Kossuth Lajos és Malom utca 
közötti szakaszán 2021. év augusztu-
sában 30 km/órás sebességkorlátozó 
táblát helyezett el.

A fenti forgalomszabályozási intézke-
dések bevezetése óta közel egy év 
eltelt és tapasztalataink szerint, még 

Tájékoztatás a közúti sebességkorlátozást érintő intézkedésekről
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BEK PÁL KERTBARÁTKÖR
2022. július 9én Hajdúnánáson hagyományos aratóünne-
pen vett részt a Bek Pál Kertbarátkör csapata, ahol szép 
sikereket ér el évek óta, és nem először első helyezést. 

Fontos megemlíteni, hogy a tradicionális munkafázisok hi-
teles megelevenítése mellett, külön figyelembe vette a zsűri 
a viseletet is. A munkakezdés rituáléi, beleértve a kivonu-
lást, hagyományos módon történt, úgy, mint a kaszálás, 
marokszedés, kévekötés, keresztrakás, kötélkészítés, majd 
ökörfogattal a cséplőgéphez szállítás. A kertbarátkör 4 fős 
csapatának ereje az összetartásban rejlik, mert bár min-
denkinek megvolt a saját része a munkában folyamatosan 
segítettek egymásnak: Molnár János: kaszás, Molnár János-
né Ibolya: marokszedő, Tóth Lajos: kévekötő, Boda András: 
kötélkészítő.
A téglási kertbarátok több mint 20 fővel érkeztek a Nya-
kas-farmra, ahol megkapván a hús- és burgonya adagju-
kat ebédet főztek. A Bek Pál Kertbarátkör évek óta nagy 
szeretettel és lelkesedéssel vesz részt ezen a nagyszabású 
közösségi rendezvényen. 

Fejszés Imre
Bek Pál Kertbarátkör elnöke

Június végén a Bek Pál Kertbarátkör tagjai a városi ker-
tészetet látogatták meg, ahol Szegedi Attila szakmai ta-
nácsadó mutatta be a szabadföldi és fóliában fejlődő 
zöldségeket. 
A résztvevők a leggyakorlatiasabb módon tapasztalhat-
ták, hogyan lehet 
ütemezett ültetéssel, 
veteményezéssel 
folyamatos ellátást 
biztosítani a városi 
konyha részére. A 
legtöbb állomány 
már éppen szedhe-
tő állapotba került, 
így sor kerülhetett 
némi termésbecs-
lésre, a burgonya a 
hagyma és a gyö-
kérzöldségek eseté-
ben. A súlyos aszály 
ellenére átlag fölötti 
termés várható, ami 
elsősorban a szünet 
nélküli öntözésnek 
köszönhető. Különösen nagy sikere volt a napraforgó 
táblánknak, ami öntözés nélkül is szépen fejlődik. 
Vendégünk volt Takácsné Dr. Hájos Mária a Debreceni 
Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Kör-

nyezetgazdálkodási Kar Kertészeti Tanszékének vezető-
je, aki rendkívül elismerően nyilatkozott az eredmények-
ről. 
A közel 50 fős közösség figyelmesen hallgatta a szakmai 
titkokat, az újabb tapasztalatokat, a megváltozott időjá-

rási viszonyokra való 
válaszokat, hiszen ki-
ki a saját földjén pró-
bálhatja ki, hogyan 
működik az itt látott 
technológia.
A program a ren-
dezvényteremben 
folytatódott, az 
ilyenkor népszerű le-
csófőzés mellett, a 
Csapókertből érke-
ző vendégeink is jól 
érezték magukat. 

Fejszés Imre
Bek Pál Kertbarátkör elnöke

ZÖLDGYŰLÉS A VÁROSI KERTÉSZETBEN

mindig csak a járművezetők egy ré-
sze alkalmazza az új sebességhatáro-
kat.  

A lakossági jelzések szerint, a Böször-
ményi utcán is többen közlekednek 
a megengedett sebesség felett, ami 
fokozott balesetveszélyt jelent, tekin-
tettel arra, hogy a Böszörményi utcá-
ra több mint 10 utcából történik kika-
nyarodás.

Mindezekre figyelemmel számítani 
kell arra, hogy a fenti útszakaszokon 

a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 
rendszeresen mérni fogja a járművek 
sebességét.

Kérjük az ezen útszakaszokon közle-
kedőket arra, hogy a közúti balese-
tek és az esetleges szabálysértési 
bírság elkerülése érdekében, az elő-
írt haladási sebességet minden eset-
ben tartsák be.

Szilágyi József László 
              jegyző
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2022-09-12 - 2022-09-18 Patika Bocskaikert - Bocskaikert
2022-09-19 - 2022-09-25 Szent Anna Gyógyszertár - Hajdúhadház
2022-09-26 - 2022-10-02 Márta Patika - Hajdúhadház
20221003  20221009 Hársfavirág Gyógyszertár  Téglás
2022-10-10 - 2022-10-16 Patika Bocskaikert - Bocskaikert
2022-10-17 - 2022-10-23 Szent Anna Gyógyszertár - Hajdúhadház
2022-10-24 - 2022-10-30 Márta Patika - Hajdúhadház
20221031  20221106 Hársfavirág Gyógyszertár  Téglás
2022-11-07 - 2022-11-13 Patika Bocskaikert - Bocskaikert
2022-11-14 - 2022-11-20 Szent Anna Gyógyszertár - Hajdúhadház
2022-11-21 - 2022-11-27 Márta Patika - Hajdúhadház
20221128  20221204 Hársfavirág Gyógyszertár  Téglás
2022-12-05 - 2022-12-11 Patika Bocskaikert - Bocskaikert
2022-12-12 - 2022-12-18 Szent Anna Gyógyszertár - Hajdúhadház
2022-12-19 - 2022-12-25 Márta Patika - Hajdúhadház
20221226  20230101 Hársfavirág Gyógyszertár  Téglás
2023-01-02 - 2023-01-08 Patika Bocskaikert - Bocskaikert
2023-01-09 - 2023-01-15 Szent Anna Gyógyszertár - Hajdúhadház
2023-01-16 - 2023-01-22 Márta Patika - Hajdúhadház
20230123  20230129 Hársfavirág Gyógyszertár  Téglás
2023-01-30 - 2023-02-05 Patika Bocskaikert - Bocskaikert

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI BEOSZTÁS 2022 II.

Ügyeleti nyitvatartás:
 
Hétfő-Péntek   17.30-21.00
Szombat-Vasárnap  8.00-12.00
    
Telefonszám:
 
Hársfavirág Gyógyszertár 
06-52-583-037

Patika Bocskaikert
06-52-384-798

Szent Anna Gyógyszertár
06-52-583-062

Márta Patika
06-52-384-011

A Pedagóguskórusok Országos Társasága, Győr Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Győri Pedagógus Énekkar 
szervezésében 2022. június 11én szombaton tartották meg 
a Pedagógus Kórusok Országos Találkozóját Győrben és 
környékén. A kórustalálkozóra, - melyet Kodály Zoltán, Fa-
sang Árpád és Halmos László emlékére rendeztek meg, - az 
ország minden tájáról érkeztek dalárdák. Téglást képviselte 
a Téglás Városi Vegyeskar Varga Miklós karnagy vezetésé-
vel. A kórustalálkozón fellépő huszonnégy kórus közel 700 
énekessel négy különböző helyszínen várta a zene kedve-
lőit.
Kórusunk elsőként lépett színpadra a Kodály Zoltán Zene-
művészeti Középiskola aulájában.
Hatalmas tapsot kaptunk a repertoárunkért, különösen 
Caccini Ave Maria című művének

előadása nyerte el a közönség tetszését, melyet zongorán 
Majnár Tamás, fuvolán Hoczi Péter kísértek. A párhuzamos 
koncertek után következett a Gála előadás, valamint a 
Fasang Árpád díj átadása, melyet az esti órákban Győr-
szentivánon a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban 
rendeztek meg.
A kórustalálkozó ezúttal valóban öröméneklés volt, hiszen 
a pandémia miatt hosszú szünet után tudták csak meg-
rendezni ezt a találkozót. A Covid-járvány életünk minden 
színterén nagy veszteségeket okozott, de az énekkarokra 
és kórusokra különösen erőtelesen hatott, hiszen nem java-
solták, ill. egyáltalán nem is engedélyezték a nemhivatásos 
együttesek számára a próba- és koncerttevékenységeket. 
A fent említett kórustalálkozón viszont újra megjelenhet-
tek azok az énekkarok, akik kellőképpen megerősödtek a 
kényszerszünet után. Így történ, hogy a Téglás Városi Ve-
gyeskar is jelentkezett, kihasználva ezt a lehetőséget és 
öregbítve városunk hírnevét. A hosszú utazás, és szállás-
költség viszont elég nagy anyagi terhet rótt egyesületünk 
tagjaira, ebben segített számunkra az önkormányzat azzal 
a pályázattal, amelyet a városban működő egyesületek 
számára hirdetett meg. Nagy örömmel vettük tudomásul, 
hogy a pályázat nyert és a város anyagi támogatásban 
tudta részesíteni kórusunkat. Ezúton szeretnénk megköszön-
ni a város vezetőségének, hogy lehetővé tette számunkra 
az országos találkozón való részvételünket, és hogy szpon-
zorálta kórusunkat! 

Varga Miklós
karnagy   

A Téglási Városi Vegyeskar Győrben
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Név:...........................................................cím:...............................................életkor:..........................
FOGLALKOZÁSOK, MESTERSÉGEK
Vezetékneveink egy része arról tanúskodik, hogy viselőik az adott mesterségekben járatosak voltak, e fog-
lalkozás űzése biztosította számukra a megélhetést. A Kovács, Lakatos, Szíjjártó (Szíjgyártó), Fazekas... veze-
téknevűeknek az ősei minden bizonnyal a kovács, a lakatos, a szíjgyártás, a fazékkészítés mesterségében 
mozogtak otthonosan, s kapták – előtagként, megkülönböztető névként – nevüket. De vajon milyen mes-
terséget űzhettek az alábbi vezetéknevűek ősei? Párosítsák össze!

Kádár
Porkoláb
Varga
Gerencsér
Csiszár
Tőzsér
Takács
Kalmár
Bognár
Tímár
Gulyás
Szűcs

A párosítandó mesterségek:
nyersbőrkikészítő, kereskedő, szövetkészítő, börtönőr, marhapásztor, kád- és hordókészítő, kerékgyártó,  
fazekas, fegyverkovács, lábbelikészítő, marhakereskedő, szőrmekészítő                                                                          

„Ha végre itt a nyár.......”

Az  Idősek Klubjának tagjai és vendégeik a meleg nyári 
napokon is hősiesen küzdenek a „demencia kialakulása” 
ellen.
Foglalkozásainkat, amelyekre minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk Csütörtök délutánonként tartjuk 14 órától a Klub-
ban, Liget u. 1. sz alatt.
Hogyan is zajlik egy ilyen foglalkozás? Az I. INDA napon 
megismerkedhettek azokkal a szellemi, fizikai tevékenysé-
gekkel, amelyek végzése során szórakozva, megterhelés 
nélkül eddzük testünket-elménket.
Legfontosabb egymás társasága, móka, kacagás és a 
játékos feladatmegoldások során kialakuló jó hangulat, 
amelyet közös énekléssel fokozunk. Kirándulásunkon  a Bal-
mazújvárosi Kamilla Gyógyfürdőben kristálytiszta gyógyvíz, 

és ragyogó jó idő fogadott minket.
Az előttünk álló nyári hónapokban közös szalonnasütést,  
kirándulást, kerti partyt szervezünk! Figyeljék programjain-
kat és csatlakozzanak!!

Chebliné Kocsis Erzsébet
intézményvezető

Addig is jöjjön a következő feladvány, melynek megfejté-
seit várjuk a    HHMIT Szoc. Gond. Közp. Téglás, Liget u. 1.  
(Postaláda a kiskapu mellett található.)
Kérem, a kitöltött feladványon tüntessék fel a kitöltő nevét, 
címét, életkorát.
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TÁJÉKOZTATÁS A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL

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 

Téglási  KRÓNIKA   

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy változik a szelektív hulladék be-
gyűjtésének rendje.

2022. július 1. napjától a LAKOSSÁG 
által kihelyezhető szelektív (sárga-fe-
delű) hulladékgyűjtő edényzetek 
mellől, - kézi rakodásra alkalmas mó-
don, kötegelt vagy kizárólag átlátszó 
műanyag zsákban elhelyezett szelek-
tív hulladékot, mennyiségi korlátozás 
nélkül elszállítjuk. (Aki nem rendelkezik 
sárga-fedelű szelektív gyűjtő edény-
zettel az is kiteheti a szállítási napokon 
az ingatlana elé a fent megjelölt mó-
don a szelektív hulladékát!!!)
Ez nem vonatkozik a zöld hulladékra!!!!

A sárga-fedelű kukába és mellé át-
látszó zsákba kizárólag a következő 

anyagok helyezhetőek el:

- Műanyag flakon: ásványvizes, üdítős, 
mosószeres, tejfölös pohár (kiöblítve),
- Műanyag szatyor, zacskó,
- Háztartási fém csomagolóanyagok: 
italos doboz, konzervdoboz (kiöblítve),
- Papír: újság, könyv, hullámpapír, cso-
magolópapír,
- Italos kartondoboz (kiöblítve).

Amennyiben nem megfelelő anyag 
kerül a szelektív hulladék közé a szol-
gáltató megtagadhatja az edényzet 
ürítését, illetve a nem kellően váloga-
tott szelektív hulladék elszállítását!

Mit NE TEGYENEK a szelektív hulladék 
közé:
- vegyes kommunális hulladék,

- élelmiszerrel szennyezett csomagoló-
anyagok,
- veszélyes hulladékkal szennyezett 
csomagolóanyagok,
- fű, falevél és egyéb biológiailag le-
bomló hulladék,
- üveghulladék!!!
- hungarocell!!!

4220 Hajdúböszörmény,  
Radnóti Miklós u. 1. sz.
Tel: 52/219-489
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu;  
titkarsag@hhgkft.hu;  
web:www.hhgkft.hu
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JELENTESSE 

MEG ÖN IS 

HIRDETÉSÉT  

A TÉGLÁSI 

KRÓNIKÁBAN!


