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Téglás életében jelentős, sorsdöntő változások indultak 
el 2020 évben. A járványhelyzetben sem torpantak meg 
a fejlesztések. 2022-ben markáns változások ígérkeznek, 
olyan gazdasági és közösségi terek létesítése kapott újra 
lendületet, melyek egyrészt hiánypótlóak, másrészt a  
Tégláson és járásban élők még erősebb közösségé for-
málódását segítik, egészségmegőrzést, oktatást, kulturá-
lis, sportolási területeket erősítenek, fokozott gazdasági 
stabilitást eredményeznek, illetve munkahelyeket terem-
tenek. 
Mindezeket a lépéseket 
közösen tervezzük és tesz-
szük meg Tasó László kép-
viselő úrral, aki a kez-
detektől támogatja a  
Tanuszoda megépítését, hi-
szen a járásban ez lesz az 
egyetlen uszoda. Mikorra 
születhet döntés és mikor in-
dulhat az építkezés?

- Mindenekelőtt köszönöm a 
város közösségének együtt-
működését, amire minden 
tekintetben és a nehezebb 
időszakokban is számíthat-
tunk. Reményeim szerint az 
itt élők is tapasztalják, hogy 
a Fidesz-KDNP Frakció és 
Magyarország Kormánya 
nevében tisztelettel állok 
rendelkezésükre, igyekszem 
a választóktól kapott po-
litikai felhatalmazásomat 
Téglás közösségi céljainak 
megvalósítása érdekében 
is latba vetni. Az igen erős  
települési közösség meg-
tartóereje tovább erősödött, az új évezred máso-
dik felében már a megyeszékhelyre nem beköltöz-
nek, hanem onnan költöznek ki, ami egyértelműen 
előremutató, pozitív változás. Új lakóparkok épülnek, 
jól használják a családtámogatási kedvezményeket, 
felhasználhatják a visszaigényelhető SZJA-át a gyer-
mekes családok, a vállalkozások nagy számban él-
nek a technológiai fejlesztésekre és munkahelymeg-
őrzésre felhasználható támogatásokkal, a fiatalok élet 
és pályakezdését a jövedelemadómentességen túl is 
több forrás elérési lehetősége segíti. A korábban elvett  
13. havi nyugdíj visszaépítése és a magyar gazdaság 
teljesítőképességének ereje lehetővé tette a nyugdíj-
prémiumot és jelentős fejlesztések indulhattak el a jár-
ványhelyzet okozta akadályok ellenére is a városban.  
Ezért is fontos, hogy a munkával, erőfeszítéseink árán  

elért eredmények segítsék a komfortérzet javulását, 
így elérkezett az idő a város régi tervének, a városi  
uszodának a megépítéséhez.   
A napokban egyeztettem a Miniszterelnöki Hiva-
talban és abban állapodtunk meg, hogy hason-
lóan többek között Abádszalókon, Mezőcsáton  
és Fehérgyarmaton közelmúltban átadott tanuszo-
dákhoz, Tégláson is az iskola épületéhez és a Degen-
feld kastély parkjának hangulatához is igazodó stílusú 
épületre kérjük meg a Magyar Kormány támogatását.  

Szabó Csaba polgármes-
ter úr előkészített egy ta-
nulmánytervet, ami a 
tervezéshez alapul szolgál. 
Rövidesen, még ebben 
a hónapban kormányülés 
elé kerül az előterjesztés, 
melyben az előkészítéshez 
és kivitelezéshez szükséges 
forrásokról és a beruházás 
ütemezéséről születik döntés.  
Ez a legfontosabb lépés, ami 
egyértelműsíti a tanuszoda 
hazai költségvetési forrásból 
történő megépítését, ami-
hez az önkormányzat, mint 
ahogyan más városban is 
az építési telek biztosításá-
val járul hozzá. A kormány-
döntés után a tervezéshez 
kapcsolódó közbeszerzés, a 
tervek készítése, utána 
a kivitelezéshez szükséges  
eljárás indul el, ősszel meg-
kezdődhet a projekt megva-
lósítása.

Városunkban egyre nagyobb igény van iroda-
helyiségekre, ahol vállalkozások, cégek ügyfélfogadást 
végezhetnének, illetve egy idő óta kinőttük a házasság-
kötő termet is. Hiánypótló fejlesztés lesz a Polgármesteri 
Hivatal és a Közösségi Ház összeépítése. Ezzel a pályázat-
tal nem utolsó sorban hozzájárulunk az egységesebb sok-
kal szebb városarculathoz. Hogyan látja arányaiban kép-
viselő úr ezeket a terveket? 

- Régi terve a városnak olyan közösségi tér létrehozá-
sa, ami méltó a hajdúvároshoz és erre a két épület ösz-
szeépítésével kiváló lehetőség nyílik. Polgármester úr 
a TOP (területfejlesztési operatív program forrás) Téglás  
által felhasználható keretéből az első helyen jelölte meg 
a beruházást, ami azt jelenti, hogy megvalósul. 
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Arculati szempontból impozáns, karakteres fejlesztés, 
de funkcióját tekintve is óriási jelentőségű a be-
ruházás, mert a számos, a városi ranghoz 
igazodó funkció betöltéséhez ad teret és lehető-
séget. Az épületek mögötti szabadidős tér fejlesz-
tése valódi városi fiesztákra, közösségi találkozá-
sokra, rendezvényekre biztosít egyszerre modern, 
színvonalas és környezetbarát megoldást. 
Az irodaigény is részben kezelhetővé válhat az impozáns 
épületben, aminek a megvalósítása ebben az évben  
elkezdődhet.

Téglás központi terén megmaradt régi 3 tantermes is-
kolaépület felújításával helyet kapnának az időszaki ki-
állítások, rendezvényterem, alkotóműhely. Ugyancsak a  
városközpontban épülne meg pályázati forrás segítségé-
vel a Városi Piac, ahol termelők, őstermelők, és az egy-
szerű kertészkedő lakosok is áruba bocsáthatnák termé-
keiket. Hogyan vélekedik képviselő úr mindezek kapcsán 
a helyi identitástudat erősítéséről? 

- Számomra mindig a helyi közösség és a települések 
megtartóképességének erősítése szerepel az első he-
lyen. Erős közösségekre lehet erős Magyarországot épí-
teni, amihez a helyi identitást megtartó és elmélyítő 
aktivitások, együttlétek, alkotások, helyek, terek, ren-
dezvények a legfontosabbak. Fiataljainknak szeretnénk 
átadni az érzést, ami a szülőhelyünkön tarott bennünket 
és megkülönböztetett, de egyben integrált is környeze-
tünkbe, a térségbe, az országba, Európába, mint önál-
ló körbeírható közösséget. Közös értékeinket megtartó, 
azokat megélő, közös érdeklődésű emberek rendszeres, 
vagy alkalmi találkozásai, a közös, vagy hasonló fog-
lalkozások, tevékenységek, hobby, szakmai orientáció,  
létrehoz és egyben tart csoportokat, szakmai, vagy  
baráti közösségeket, melyek mozgatórúgói és generá-
torai a fejlődésnek, a demokratikus társadalmak egyik 
legfontosabb szektorát alkotva. Ami legfontosabb, hogy 
nyitottak és átjárhatók, belső tartást és kohéziót jelente-
nek, alapjai a jólműködő közösségeknek. Lehetnek ezek 
a helyek és terek a helyieknek esélynövelő, vagy jöve-
delemtermelő lehetőségek is, találkozási pontok, tartást 
adó befogadó erőterek, melyek egytől egyig azt üzenik, 
hogy közénk tartozol, fontos vagy nekünk, egy vérből 
valók vagyunk. 

A Belügyminisztérium Gazdaságélénkítő Programja  
támogatásával épülő Szivacsgyár alapkőletétele küszö-
bön áll. Képviselő úr választókerületében egyedülálló ter-
mékek kerülnek ki ebből az üzemből. Hogy látja ennek a 
fejlesztésnek a komplex jövőjét? Hogyan illeszkedik térsé-
gi és nemzeti szinten ez az építkezés gazdaságélénkítési 
elképzelésekbe?

- Kiváló gondolat, amit a belügyminisztérium is figye-
lemreméltónak és támogatandónak tartott, régi épü-
let hasznosítása, munkahelyteremtő beruházás, tehát 
minden, ami egy város életében a jelenlévő innovációt,  
alkalmazkodási készséget és előrelátást bizonyítja. Pol-
gármester úr és a testület bölcs döntést hozott és több 
más településünkkel együtt sikeresen ragadták meg a 
helyi gazdaság élénkítésére szolgáló önkormányzatok-
nak címzett forráslehetőséget. Ez az első lépés ezen a  
területen, jól illeszkedik a gyarapodó Téglás fejlesztési 
koncepciójához. 

Soha nem látott aszfaltozási munkák kezdődnek  
Tégláson. Új szilárd burkolatú út épül a Városháza utcán,  
valamint a (TOP+) keretein belül, nyertes pályázat ese-
tén lehetőségünk nyílik a Tavasz, Felszabadulás, Hétve-
zér, Egyetértés, Újvárosi, Szegfű utcákon is aszfaltozásra.  
Burkolatfelújítási munkák előtt állunk a Stadion  

és a Domb utcák egyes szakaszain, valamint külterülete-
inken is készülnek folyamatosan a szilárd utak. Hogy látja 
Téglás helyzetét, hogy állunk az útburkolat-kérdéssel?

- Téglás minden tekintetben a legfejlettebb városa a  
választókerületnek, a humán és a termelői infrastruktúra 
területén elől jár, kiváló a földrajzi elhelyezkedése és a 
közgazdasági környezete. Elkészült a szennyvízcsatorná-
zás befejező üteme, nincs akadály a közművesített út-
szakasz még hiányzó burkolatainak kiépítése előtt mert 
meglesznek rá a források is. Mintegy 300 millió Ft belte-
rületi és 300 millió Ft nagyságrendű külterületi útépítés 
és felújítás indulhat el, ami tovább javítja a burkolattal 
ellátott utak arányát, ami így is az egyik legmagasabb 
a térségben. Ami elmarad, azokra újabb forrásokat nyit-
hatunk meg a pandémia visszaszorulása után rövidesen 
kezdődő időszakban, mert a kormányzati intézkedések 
nyomában elindult a magyar gazdaság minden réte-
gének erősödése, a befektetők kedvelt és legbizton-
ságosabbnak tartott célterülete hazánk lett, aminek itt  
Tégláson is komolyan érezhető hatása van és lesz.

Különböző együttműködési tárgyalásokon régóta meg-
feneklett, és sürgető feladat a Vasútállomásnál lévő 
buszforduló infrastrukturális fejlesztése. Szilárd útburkolat, 
parkolók, fedett kerékpártároló, mosdó építése. Milyen 
lehetőségeket teremt a 4. számú főút négysávosítása 
Téglás számára? 

- A közelmúltban felújított 4-es főút jelentős mértékben 
javította a közlekedésbiztonságot és elindított egy bő-
vülési ciklust, a 2x2 sávra fejlesztése pedig újra dimenzi-
onálja a várost. A 100-as vasútvonal komplex felújítása,  
a 160 kilométeres sebességre alkalmas pályaszerkezet 
és biztosítórendszer kiépítése mellett az állomás épületé-
nek és környékének fejlesztése is megtörténik. 

Mit szól hozzá képviselő úr, hogy a Város Ipari parkot vá-
sárolt Debrecentől, Nyíregyházától – és az új BMW-gyártól 
néhány percre?

- A 4-es főút gyorsfogalmi úttá fejlesztése felerősíti a  
város meglévő ipari potenciálját és kiváló adottságai 
révén a megyeszékhely közelében, 25 percre a nem-
zetközi repülőtértől komoly kínálatot fog jelenteni. Jó 
döntés és megalapozott elképzelés a beszállítói kör szá-
mára telephelyek, ipari terület biztosítása. Örömmel lá-
tom a polgármester aktivitását, aki figyelemmel kíséri és 
megragadja a kínálkozó lehetőségeket városának.   
Bízom abban, hogy számos fontos tervet sikerül a jövő-
ben is együtt menedzselnünk és Téglás városa befutja 
azt a pályát, amire a város lakossága ráállította. A leg-
fontosabb, hogy az itt élők továbbra is támogassák a 
közös célokat és törekvéseket, együttes erővel a fiata-
loknak mindig választható körülményeket biztosítsunk 
szülőföldjükön.

Az interjú 2022. február 1-jén készült,  
Tasó László országgyűlési képviselő úrral.
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VÁLASZTÁS 2022

Tájékoztatás az országgyűlési képvi-
selők 2022. évi általános választásá-
hoz és az országos népszavazáshoz 
kapcsolódó tudnivalókról.

Tisztelt Lakosság!

A Köztársasági Elnök az országgyű-
lési képviselők 2022. évi általános 
választásának, valamint a Kormány 
által kezdeményezett országos nép-
szavazás megtartásának időpontját  
2022. április 3-ára tűzte ki. 

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, 
hogy a választáshoz kapcsolódó  
kérelmek folyamatosan benyújthatók.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 
az a lakcíme szerinti szavazóköri név-
jegyzékben szereplő választópolgár 
nyújthatja be, aki a szavazás napján 

Magyarország területén, de a ma-
gyarországi lakcíme szerinti szava-
zókörtől eltérő szavazókör területén  
tartózkodik.
A mozgóurna iránti kérelmet a szava-
zóköri névjegyzékben szereplő, moz-
gásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogvatartása 
miatt gátolt választópolgár nyújthatja 
be.
A külképviseleti névjegyzékbe való 
felvételére irányuló kérelmet a sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő, a 
szavazás napján külföldön tartózkodó 
választópolgár nyújthat be.
A fenti kérelmek benyújthatók ügy-
félkapun keresztül, a valasztas.hu ol-
dalon online, valamint papír alapú 
formanyomtatvány kitöltésével sze-
mélyesen vagy postai úton a Téglá-
si Polgármesteri Hivatalban működő 
Helyi Választási Irodánál (4243 Téglás, 
Kossuth Lajos utca 61., telefonszám: 
06 52 384-312 e-mail címe: teglasph@
teglasph.hu)

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét 
arra, hogy a COVID járvánnyal kap-
csolatos veszélyhelyzet ideje alatt le-
járt okmányok érvényessége eltérően 
alakul.

A 2020. március 11. – 2020. július 3., 
valamint a 2020. november 4. - 2022. 
május 31. között lejárt, vagy lejáró ok-
mányok 2022. június 30. napjáig érvé-
nyesek.
A 2020. július 4. – 2020. november 3. 
között lejárt okmányok azonban nem 
érvényesek, így azokkal a választó-
polgár nem lesz jogosult a szavazás-
ra.
Ezért kérjük, hogy a személyazonossá-
guk igazolására szolgáló okmányok 
érvényességéről meggyőződni, és ha 
szükséges az új okmányok elkészítteté-
séről időben gondoskodni szíveskedje-
nek.

A választással, országos népszava-
zással kapcsolatos kérdésekben a  
valasztas.hu honlapon, valamint a  
Helyi Választási Irodában tájékozód-
hatnak.  

Szilágyi József László 
              jegyző

A kommunista diktatúrák áldozataira 
emlékezünk!

Emlékezzünk minden áldozatra, em-
lékezzünk arra is, hogy volt egy olyan 
rendszer, amelyik nem csak az áldo-
zatok életét vette el, hanem elvett le-
hetőséget, szabadságot, emberséget 
is.
Február 25-én a világtörténelem egyik 
legszörnyűbb diktatúrájának áldoza-
taira emlékezik Magyarország. Ha-
zánk szovjet megszállása során 650 
ezer férfit hurcoltak el a szovjet meg-
semmisítő táborokba.
A doni szénmedence bányáiba 120 
ezer, zömmel német nevű honfitár-
sainkat vitték a vonatok. Az idehaza 
koncepciós perekben elítéltek száma 
is túllépi a százezret, áldozataink szá-
ma összesen meghaladja a félmilliót.
A kommunista diktatúra évtizedeiben 
nemzedékek távoztak külföldre, az 
egész országot behálózták a lehall-
gató-rendszerek, elnyomatásban, lelki 
terrorban élt a társadalom többsége. 
A szovjet megszállást követően teljes 
kapacitással működött a recski halál-
gyár, az ÁVO-s kínzókamrákból szár-
mazó, velőt rázó sikoltások rémületbe 
kergették a nagyobb városok népét. 
Mindenütt tombolt a terror, elég volt 
egy ártatlan elszólás, s már jött is a fe-
kete autó.

A későbbi, úgymond puhább diktatú-
rában is folytatódott a másként gon-
dolkodók elnémítása, családok, sőt 
egész generációk rokkantak bele a 
kommunizmus „gondoskodásába”.  
A padlássöprések, a kuláklisták, a 
kitelepítések áldozatai csak lassan 
mernek megszólalni, hiszen rájuk és 

utódaikra negyven éven keresztül rá-
kényszerítették az elhallgatást, a be-
felé fordulást, a szájkosarat. 
A kommunista diktatúrák értékelése, 
az áldozatok felkutatása és számba-
vétele a történettudomány feladata, 
a téma nem lezárt, a számadatok 
nem véglegesek, a közelmúlt folya-
matos viták tárgya. (1997-ben A kom-
munizmus fekete könyve címen jelent 
meg egy francia könyv, a hat szerző 
által jegyzett mű levéltári kutatások és 
becslések alapján 80-100 millióra te-

szi a kommunizmus áldozatainak szá-
mát.)

A világ számos pontján emlékművet 
állítottak a kommunizmus, illetve a to-
talitárius rendszerek áldozatainak, Prá-
gától Budapesten át Washingtonig.
 
Az ő emlékük nem engedheti szá-
munkra sem, hogy jópofa színes lo-
góvá alakuljon a gyilkos vörös csillag, 
vagy szó nélkül elmenjünk az egyesek 
által az interneten kedves nosztalgi-
ával megosztott Kádár-fotó mellett 
anélkül, hogy emlékeztetnék minden-
kit a megtorlásban betöltött szerepé-
re.
Ahogyan Milan Kundera cseh író fo-
galmazott: „A jövendő nemzedékek 
előtt kötelességünk feljegyezni a 20. 
század bűneit és biztosítani, hogy 
azok soha meg nem ismétlődhetnek.” 

Filmajánló: 
Örök tél (https://videa.hu/videok/
f i l m - a n i m a c i o / o r o k - t e l - 2 0 1 8 . -
EkEyy5qJ3tu87EHv)
A hortobágy legendája (https://vi-
dea.hu/videok/film-animacio/a-hor-
t o b a g y - l e g e n d a j a - d r a m a - m a -
gyar-NoTP2ia274W0WXO6)

Szegedi Attila
alpolgármester

EMLÉKEZZÜNK AZ ÁLDOZATOKRA
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ÚJABB AKTÍV ÉLETMÓDRA SERKENTŐ – BRINGA PUMTRUCK PÁLYA

Önkormányzatunk az Országos Bringapark Program  
keretében egy pumpapálya létesítésére kíván vállalkozni.  
A pumpapálya egy olyan változó méretű hullámelemek-
ből és kanyarokból álló körpálya, amelyen a felhasználók 
saját testsúlyukat és a hullámok alakját kihasználva végzik 
azt a hullámzó mozgást – vagyis a pumpálást – gördülő 
sporteszközükkel, melynek segítségével akár tekerés, ráse-
gítés nélkül is folyamatosa haladhatnak körbe a pályán.  
Ez a mozgásforma nagymértékben hozzájárul a felhaszná-
lók edzettségi állapotának javításához, izomzatuk erősíté-
séhez, valamint a különböző mozgáskoordinációs képes-
ségeik fejlesztéséhez. 
A pályaépítés első fázisában az építési terület előkészítése 
zajlik, mely a meglévő Városi Sporttelepen kerül kialakítás-
ra. A fejlesztés várható kezdési időpontja 2022 április hó 
eleje, befejezési időpontja 2022 május hó vége.

Célunk, hogy a pumpapályával egy olyan létesítmény szü-
lessen meg, amely szórakoztató módon képes aktív moz-
gásra bírni a lakosságot, javítva ezáltal az általános egész-
ségügyi állapotot. 

A tervezett finomszemcséjű aszfaltburkolatnak köszönhe-
tően a pálya multifunkcionális jellege biztosított lesz. 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, görkor-
csolyával, rollerrel, valamint a kisgyermekek által használt 
futóbiciklivel is. Ez a multifunkcionális jelleg biztosítja, hogy 
a bringapark a lehető legszélesebb célközönséget legyen 
képes megszólítani, mindenki számára lehetővé téve ez-
által a minőségi-aktív szabadidőtöltést. Célunk továbbá, 
hogy szélesítsük a lakosság és a településre érkező látoga-
tók szabadidő eltöltésének lehetőségeit.
Tekintettel arra, hogy a térségben kevés pumpapálya 
épült idáig, a létesítmény komoly sport- és aktívturisztikai 
vonzerővel is bír.

Vass Irén
Településfejlesztési irodavezető

Tájékoztatás az avar és a kerti hulladék égetésének tilalmáról

Tisztelt Lakosság!

Téglás Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a környezet  
védeleméről és a köztisztaságról szóló 
19/2020. (IX.25.) önkormányzati rende-
lete a levegő védelme érdekében, a 
tűzgyújtásra vonatkozóan az alábbi 
szabályokat írja elő:
„9. § (1) A város területén tilos az avar 
és a kerti hulladék égetéssel történő 
megsemmisítése.
(2) Az avar és a kerti hulladék kezelé-
se, megsemmisítése elsősorban kom-
posztálással történjen, másodsorban 
a szervezett lakossági szemétszállítás 
keretében kerüljön elszállításra az in-
gatlanról. A lemetszett gallyak tüzelő-

berendezésben való elégetéssel is 
megsemmisíthetők.
(3) Tilos nyílt téren vagy bármilyen tü-
zelő berendezésben veszélyes hulla-
dékot, vagy égetése során veszélyes-
sé váló anyagot (műanyag, gumi, 
fáradt olaj, vegyszeres és festékes 
göngyöleg, gyógyszermaradványok, 
száraz elem stb.) égetni.”

A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (3) be-
kezdése szerint - jogszabály eltérő ren-
delkezése hiányában - lábon álló nö-
vényzet, tarló és növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulladék 
nyílt téri égetése tilos!
Ez alól két kivétel van:
• növények egyes károsítói (pl. tűzel-
halást okozó baktérium) elterjedésé-
nek megakadályozása érdekében, az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatá-
rozatban dönthet a fertőzött növényi 
részek elégetéssel történő megsemmi-
sítésről,
• az erdő vágásterületén visszaha-
gyott faanyag elégethető, ha annak 
felhasználására és hasznosítására más 

lehetőség nincs vagy az nem gazda-
ságos. 
A vágástéri fahulladék égetését a 
területileg illetékes megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatósághoz (hajdu.
titkarsag@katved.gov.hu) előzetesen 
be kell jelenteni.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
az önkormányzat biztosítani kívánja  
annak lehetőségét, hogy a kertekben 
keletkező fás szárú növényi hulladék 
2022. március 1. napjától térítésmen-
tesen leadható legyen.

A levegő védelme és az egészséges 
lakókörnyezet biztosítása érdekében, 
kérjük a lakosságot, hogy az avar és 
kerti hulladék kezeléséről a fentiek 
szerint gondoskodjon.

Szilágyi József László 
              jegyző
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Tisztelt ünneplő közösség!

A magyar kultúra átöleli és összekö-
ti számunkra az időt. Kölcsey Ferenc 
199 évvel ezelőtt jegyezte le a ma-
gyar Himnusz sorait. A Himnusz az-
óta minden magyar számára nem 
csak egy vers, egy ünnepi dal, ha-
nem olyan nemzeti ima, ami időtől 
és helytől függetlenül magyar létünk 
kifejezője. A magyar kultúra, benne 
több mint ezeréves Kárpát-meden-
cei múltunk, nyelvünk, iro-
dalmunk, népdalkincsünk, 
zenénk, meséink, hagyomá-
nyaink, hitünk, képzőművé-
szetünk, épített örökségünk, 
közösségi emlékezetünk az, 
ami magyarrá tesz bennün-
ket. Hatalmas kincs ez, ami a 
hétköznapokban talán nem 
magától értetődő. 
Generációk hosszú sora adta 
tovább szájról szájra, kézről 
kézre, apáról fiúra ezt a ne-
hezen megfogható nagysze-
rű kincset. Jó, ha megállunk 
ilyenkor egy pillanatra és tisz-
tázunk néhány kérdést: 

Az első mindjárt az: - Szük-
ség van-e művészetre? And-
rásfalvy Bertalan szerint „… 
volt valami, ami megvédte 
az embert az érzelmek vi-
harában, és az a valami, 
mindenki számára hozzá-
férhető volt. Ez volt a művé-
szet, költészet, muzsika. Azért 
született meg, hogy feloldja 
a szorongást, kimondja a 
bánatot, megfogalmazza 
a gyászt, és azért is, hogy 
kikiáltsa az örömöt, boldog-
ságot, a szerelmet, a büsz-
ke dacot, a „csak azért is”-t. 
Mert a dal szükségletből szü-
letett, az emberi lélek egész-
ségének a biztosítéka.” 
Következő kérdés: - Mennyire lehe-
tünk büszkék a magyar kultúrára, és 
ezen belül is a népi kultúránkra?

A magyar szépirodalom kapcsán 
említem meg, hogy nemrégiben lát-
hattuk a volt Brit nagykövetet ma-
gyarul szavalni, illetve érdekes volt a 
walesi emberek véleményét hallani a 
BBC-n azon esemény kapcsán, hogy 
Arany Jánost Montgomery városa 
díszpolgárnak választotta. Képzőmű-
vészeink, építészeink is maradandót 
alkottak ha másra nem gondolunk, 
csak az Országházra, ahogyan Liszt 
Ferenc műveit is számos koncer-
ten hallhatjuk Amerikától Japánig. 
Pontosan a népdalok kapcsán ké-
szült egy számadás, miszerint a  
Kárpát-medencei magyarság nép-

dalainak száma tízszerese, mint né-
hány más, tőlünk sokkal nagyobb 
lélekszámú nemzeté. 
Népköltészetünk, de még egyszerű 
közmondásaink is páratlan gazdag-
ságot mutatnak. 
Arra is büszke vagyok, hogy szemé-
lyesen ismerhettem olyan hortobágyi 
pásztorokat, akik képesek voltak mű-
vészi igényességgel megalkotni és dí-
szíteni eszközeiket.

Végül a legfontosabb kérdés:  
-Hogyan tudjuk megőrizni kultúrán-
kat? Ez az, amit nem lehet felülről, 
központilag elrendelni… A kultúra 
őrzője és továbbadója a szülő, a tá-
gabb család, a helyi közösség, és 
nem utolsó sorban az oktatás.
Ahogyan Kodály Zoltán mondta: 
„Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre el-
párolog, ha minden nemzedék újra 
meg újra meg nem szerzi magának.
Kultúra annyi, mint tanulás; megsze-
rezni, színvonalon tartani nehéz, el-
veszteni könnyű.”

Nekünk itt Tégláson jó kiindulási ala-
pot adhat a művészeti iskola. Már 
óvodásaink is részt vehetnek képzé-
seken, és képességeiket az általános 

iskolában kibontakoztatva komoly 
eredményeket érnek el a képzőmű-
vészetben, zenében, vagy amint 
mindjárt láthatjuk néptáncban is. 
Lehet, hogy elfogult vagyok a zene 
iránt, mert közel tíz évet játszottam 
trombitán a Balmazújvárosi Ifjúsági 
Fúvószenekarban és gyermekeimet 
is sikerrel inspiráltam zenetanulásra, 
de való igaz, hogy a művészet segít 
egyéb területek tanulásában, a rej-
tett képességek kibontakoztatásá-

ban és a művészeti csoportok 
közösségformáló erejét sem 
szabad alábecsülnünk. Sze-
rencsére Tégláson sok ilyen 
közösség működik az iskolai 
csoportokon kívül is: A Téglási 
Teátristák színvonalas előa-
dásait, a Városi Vegyeskar 
fellépéseit, vagy akár a DFDC 
pörgős showműsorait rendsze-
resen figyelemmel kísérhetjük. 
Van tennivalónk bőven, de 
Önkormányzatunk egyik fon-
tos feladatának tartja, hogy 
biztosítsa a lehetőséget és 
a támogatást is a művészeti 
csoportoknak.

Lélekemelő volt látni, hallani 
a Kistéglási testvérvárosunk 
magyar kultúra iránti ragasz-
kodását, pedig ők a mai na-
pig üldöztetés árán próbálják 
ezt továbbadni, fenntartani s 
ez kapaszkodó, kapocs szá-
mukra, mint az Anyaországhoz 
kötő láthatatlan szál.

A magyar kultúra volt az, ami 
az elmúlt századok megráz-
kódtatásain és katasztrófá-
in átsegítette és megőrizte 
a nemzetet. A kultúra volt az 
a láthatatlan fegyver, ami 
legyőzte a hódító népeket, 
nyelveket és eszméket az el-
múlt századokban, és meg-

tartotta a nemzetünket itt a Kárpát 
medencében.

Téglás, 2022. január 21.

Szegedi Attila
alpolgármester
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ADÓ 1 + 1 %
Adótörvényünk ismét lehetőséget 
biztosít arra, hogy személyi  
jövedelemadójának 1+1%-ával 
rendel  kezhessen egy Önnek is fontos 
cél elérése érdekében! 

Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által 
egyébként is befizetendő adó 1+1 
%-át ajánlja fel!

A támogatható civil szervezetek 
között szerepel:

-„A Téglási Iskolás Gyermekekért” 
Alapítvány
Adószám: 19126607-1-09

-Téglás Diáksport Egyesület
Adószám: 19129356-1-09

-Téglási Óvodás Gyermekekért  
Alapítvány
Adószám: 18555206-1-09

-Téglás Városi Sportegyesület
Adószám: 19850865-1-09

-Bek Pál Kertbarát Kör
Adószám: 18035179-1-09

-PÁNIK Tehetségkutató és Rendez-
vényszervező Kulturális Egyesület
Adószám: 18559509-1-09

- Hajdúsági Hagyományőrző Lovas 
Klub
Adószám: 18567128-1-09

- Nyugattól Keletre Egyesület
Adószám: 18995530-1-09

A támogatható bevett egyházak 
között szerepel:

-Magyarországi Baptista Egyház
Technikai szám: 0286

-Magyar Református Egyház
Technikai szám: 0066

Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

Azt, hogy hogyan rendelkezhet 
adója 1+1 %-áról megtudhatja  
a https://www.nav.gov.hu honlapról.

TÉGLÁSNAK FONTOS A TEMETŐJE
Két évvel ezelőtt az erdei vadak távoltartására megjaví-
tottuk a több mint 30 éves kerítést a temető körül. Egyes 
szakaszai a javítások ellenére napjainkra elöregedtek, és 
benőtte a növényzet.

Az elmúlt egy hónapban megtisztítottuk az északi és a ke-
leti oldal kerítését és környékét, és előkészülünk az új kerítés 
építéséhez. Munkánk során fontos szempont volt a térkép 
szerinti vonalvezetés helyreállítása, és, hogy a belső terület 
géppel kaszálható legyen. 

Kiegyenlítettük a talajfelületeket, még a nagyobb „dom-
bokat” is elegyengettük, hogy megszüntessük a szintkü-
lönbséget, az itt élők kérésére az eddig kezelhetetlen bo-
zótot is eltávolítottuk.

Ezzel a rendezéssel nem fejeződött be a temető rendbe-
tétele, hosszú távon tervezzük, hogy a megújult kerítések 
mentén szép és praktikus fasort telepítünk.
Kultúránk, mindennapi életünk legelemibb része, hogy 
méltón őrizzük elhunyt szeretteink emlékét.
Ezért elengedhetetlen, hogy a sírhelyek környezetét rend-
ben tartásuk, mert Téglásnak fontos a temetője. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az éves adót a meg-
szokott módon két részletben teljesíthetik az alábbi idő-
pontokig:
I. féléves adó fizetési határideje: 2022. március 16.
II. féléves adó fizetési határideje: 2022. szeptember 15. 

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség 
napjától a fizetendő adó összege után késedelmi pótlé-
kot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden 
naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előt-
ti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegy-
banki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének há-
romszázhatvanötöd része. 
A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására 
kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról tör-
ténő átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföl-
di fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási 
megbízással (csekken) kell teljesítenie vagy a helyben szo-
kásos módon: a Takarékbank Zrt helyi kirendeltségében.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások álta-
lános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 
a gazdálkodó szervezetek (a polgári perrendtartásról szóló 
törvényben meghatározott belföldi székhellyel meghatá-
rozott gazdálkodó szervezet) számára 2018.01.01-től köte-
lező az elektronikus ügyintézés. Az egyéni vállalkozóknak, 
vállalkozásoknak az adószámla egyenleget elektronikus 
úton, cégkapura, ügyfélkapura küldjük meg. 

A befizetéshez, utaláshoz szükséges azonosítót, mutatót, 
számlaszámot az értesítők tartalmazzák. 

Adófizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdése van, mun-
katársaink ügyfélfogadási időben készséggel állnak rendel-
kezésére a 6-os irodában vagy telefonon a 0620/48 48 615 
számon.

TÁJÉKOZTATÁS ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL
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Név:...........................................................cím:...............................................életkor:..........................

 INDA 2. - Információk demenciáról alapfokon
A Téglási Krónika januári számában megjelent a „demen-
cia” meghatározásáról és kialakulásának megelőzéséről 
szóló cikk és feladvány. Örömünkre szolgál, hogy közel 50 
hibátlan megfejtést küldtek vissza az érdeklődők. 
Programunk tovább folytatódik. Intézményünk részleges 
nyitva tartása miatt kis-csoportos foglalkozásokat tartunk, 
melyeknek célja a demencia kialakulásának megelőzé-
se, a kezdődő demenciára jellemző tünetek csökkentése. 
A résztvevők örömmel, jókedvűen élik meg és teljesítik a 
speciális memória fejlesztő feladatokat. Játékos formában 
végzünk mozgásos és koncentrációt igénylő tevékenysé-
geket. 

A világjárvány számos káros hatása között szerepel az 
egyének izolációja, amelynek sajnálatos következménye 
lehet a demencia és depresszió kialakulása. Reméljük, a 
járványhelyzet hamarosan normalizálódik és valamennyi 
érdeklődő „szép-korú” számára lehetővé tudjuk tenni a 
programokon való részvételt.
Addig is újra játékra hívjuk Önöket! Gyermekkorunk 
kedvenc időtöltése volt az „ország-város-....” c. játék.  
Ennek mintájára készült az alábbi tábla. Kérem, a meg-
adott kezdőbetűkkel töltsék ki a feladványt. Abban 
az esetben ha önállóan nem sikerül megoldani a fela-
datot, segítségül igénybe lehet venni unokát, lexikont,  

internetet, telefont a legfontosabb a játék során az infor-
máció gyűjtés és azok elraktározása a memóriában.

Kérem, a kitöltött feladványon tüntessék fel a kitöltő nevét, 
címét, életkorát. (Felhívom a lelkes visszaküldők figyelmét, 
hogy a kérdőív kitöltését elsősorban 60 év feletti szép korú-
aktól várjuk) 
A visszajuttatási cím: HHMIT Szoc. Gond. Közp. Téglás, Liget 
u. 1. Postaláda a kiskapu mellett található.
A szorgalmasan visszaküldőket 2022. októberében az Idő-
sek Világnapján jutalmazzuk!!

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

Chebliné Kocsis Erzsébet 
intézményvezető 

HHMT Szociális Gondozási Központ

Kezdő betű ország város fiú név lány név állat növény
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Óvodánkban évek óta nagy hagyománya van a far-
sangnak. A gyerekek minden évben nagyon várják ezt 
az időszakot. 
Óvodásaink érzelmi életében meghatározó szerepet 
töltenek be az ünnepek.  A várakozás, a közös készü-
lődés izgalma, a tervezgetés és a megvalósulás mind, 
örömforrás a gyermekek számára. Óvodai csoportjaink 
már hetekkel a mulatság előtt készülődésbe fognak és 
szinte ez határozza meg tevékenységeiket ezekben a 
hetekben. A csoportszobák, folyosók aula mind farsan-
gi díszbe öltöznek ezzel is segítve a ráhangolódást a 
farsangi mulatságra. Vidám változatos tevékenységek, 
szövik át a gyermekek napjait ezekben a napokban, hi-
szen farsangra készülődni jó, egészen egyszerűen azért, 
mert a farsang egy vidám dolog, s, nevetgélni igen kel-
lemes, mondhatni lélekemelő tevékenység.

Veresné Hevesi Zsuzsánna 
óvodavezető

Farsangi készülődés a Bárczay 
Anna Városi Óvodában

A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű  
Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei

2022. február 8-án (kedden) és 9-én (szerdán) iskolánk 
7. évfolyamon tanuló diákjai a Lázár Ervin Program ke-
retén belül Nyíregyházára látogathattak el. A Jósa And-
rás Múzeumban két múzeumpedagógiai foglalkozáson 
vettek részt a tanulók. 
A „Nem mind arany, ami….” és a „Mit ássak el?- üzenet 
a régészeknek”- című foglalkozásokon. Látványos és  
érdekes feladványokon 
keresztül ismerkedtek meg 
a gyerekek Jósa András 
életével és munkásságá-
val. Interaktív feladatok 
megoldásával elevenítet-
ték fel a történelem forrá-
sairól tanultakat. 
A foglalkozás után a gye-
rekek ellátogattak egy 
gyorsétterembe, majd azt 
követően tértek vissza az 
intézménybe.

2022. február 7-én (hétfőn) intézményünk 7. évfolya-
mon tanuló diákjait látogatta meg Szabó Balázs gospel 
zenész. Az előadó rendhagyó módon nem koncertet 
adott a diákoknak. A kialakult veszélyhelyzetre való te-
kintettel az osztályokban külön-külön beszélt a gyere-
keknek a szeretetről, a hitről, egymás elfogadásáról a 
saját életéből vett példákon keresztül.

Köszönjük Balázsnak az ál dozatos munkáját, és reméljük 
nemsokára egy koncert keretein belül is találkozhatunk 
vele újra!

Szabó Balázs járt nálunk

Köszönjük a következő cégeknek, hogy a Téglá-
si Városi Sportegyesületet TÁRSASÁGI ADÓjuk által  
támogatták:

• HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörűen Működő  
   Részvénytársaság
• Ofra Hungary Szigetelő és Társasházépítő Korlátolt 
   Felelősségű Társaság
• Széles Trend Korlátolt Felelősségű Társaság
• Ofra Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
• Téglas Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság
• Alfa Proxima Korlátolt Felelősségű Társaság
• Royal Win Food Korlátolt Felelősségű Társaság
• TUX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
   Társaság
• ÉP-TREND-BAU Beruházó, Kivitelező, Kereskedelmi  
   és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
• TÉGLÁS-PHARMA” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű  
   Társaság
• LOTTÓZÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt  
   Felelősségű Társaság
• Com-Tex-Ter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  
   Felelősségű Társaság
• ÚJ KEZDET EGYESÜLET
• Gondviselés Egyesület
• Tiszta jövőért Egyesület
• GAMMA CONSULTING EGYESÜLET
• Flexi Force Hungary Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt  
   Felelősségű Társaság

TAO TÁMOGATÓK

Látogatás a Jósa András múzeumban
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Tehetséggondozás a Bárczay Anna Városi Óvodában
A tehetséges gyermekekkel való 
kiemelt foglalkozás, törődés intéz-
ményünk egyik fontos feladatává 
nőtte ki magát. A korai tehetségse-
gítésben, a tehetségígéretek képes-
ségeinek kibontakoztatásában meg-
határozó szerepük van az intézmény 
pedagógusainak, melynek feltétele 
a jó együttműködés a családokkal.  

Az intézmény pedagógusait a te-
hetséggondozó munka megvalósí-
tásában segítik a Nemzeti Tehetség 
Program által kiírt pályázatok. 2015-től 
napjainkig 8 pályázat került beadás-
ra, melyek közül 5 nyert támogatást 
összesen 6 125 000 ft értékben. A nyer-
tes pályázatok felölelik azokat a spe-
ciális képességtehetségterületeket, 
melyek a korai tehetséggondozásban 
megjelenhetnek: zenei, térbeli-vizu-
ális, bizonyos mozgásbeli tehetség. 

A mozgásban jól teljesítő gyerme-
kek korai felismerését és gondozá-
sát segítő „Gyereklabda program a 
sporttehetségek fejlesztésére” pá-
lyázati program 2021.11.10-én ke-
rült fel a nyertes pályázatok listájára.  
A program gazdagítja óvodánk te-
hetségprogramját labdajátékok meg-
alapozását nyújtó testi-kinesztetikus 
tehetségműhellyel. Az eltelt időszak-
ban a program megvalósítása kezde-
tét vette. 

A programba az óvoda minden cso-
portjából kerültek gyermekek be-
válogatásra, összesen 20 fő. A lab-
dajátékok megalapozását célzó 
többlettestnevelés óvodánk torna-
szobájában valósul meg. Változatos 
játékok és gyakorlás lehetőségeinek 
megteremtésével a kézilabda, kosár-
labda, labdarúgás eszközeivel, hasz-
nálatával és szabályaival ismerked-
nek meg az óvodások. 
A labdajátékokban rejlő lehetőségek 
kiaknázása mellett a program kiegé-
szül kognitív fejlesztést célzó fejlesztő 
játékokkal, drámajátékokkal, lazító 
programokkal, komplex személyiség-
fejlesztéssel. A lazítást és feltöltődést 
segítő programok hozzájárulnak a 
társas készségek fejlesztéséhez, a kap-
csolatok erősödéséhez, érzelmi fejlesz-
téshez. 

A szülőknek szóló ismeretátadó/work-
shop szervezésével a szülőkkel való 
együttműködés alakítása mellett egy 
nagyon fontos hiánypótló rendez-
vénysorozat valósul meg intézmé-
nyünkben a magyar és nemzetközi 
tehetséggondozás, tehetségsegítés, 
tehetségkutatás két kiváló szakem-
berének a meghívásával: Dr. Mező 
Katalin a Debreceni Egyetem ad-
junktusa, Dr. Mező Ferenc -Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem docense. 
Az eltelt időszak alatt a közösséga-
lakítás, labdatechnikai elemek gya-
korlása, elsajátítása, a mozgáskész-
ségek aktivizálása mellett a gyerekek 
játékos kognitív képességek fejlesz-
tését célzó fejlesztőfoglalkozáson, 

számítógépes képességfejlesztésen, 
mesepárnás meseelőadáson (bese-
gítő óvodapedagógus kolléga Nagy 
Mária segítségével), mesedramatizá-
lásban, továbbá erdei kiránduláson, 
vettek részt. 

Megrendelésre kerültek a programot 
segítő mozgásos eszközök, fejlesztő-, 
és társasjátékok. A későbbiekben is 
változatos programok várnak még 
a gyermekekre, mely során szakem-
berek (pszichológus, műhelyvezetők) 
bevonásával gazdagítjuk a program 
céljainak megvalósítását.

Gerhardt Veronika 
 óvodapedagógus,  
fejlesztőpedagógus
                                 

  Veresné Hevesi Zsuzsánna  
intézményvezető

„A speciális fejlesztést célzó prog-
ramok támogatása” - NTP-SPEC-21 
„Gyereklabda program a sporttehet-
ségek fejlesztésére” NTP-SPEC-21-0087
Vissza nem térítendő támogatás 
 1 125 000 Ft. 

A program ideje: 2021.11.-2022.06.30

Téglási  KRÓNIKA   
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ALKOTNI ÖRÖM!
A TÉGLÁSI Alkotóműhely városunk 
egyik közösségfejlesztő, közösségépí-
tő, szabadidős programja. Egy olyan 
program, ami szórakoztat, elgondol-
kodtat, megnevettet, vagy egyszerű-
en csak kikapcsol. 

Január 28-án ismét találkoztunk, kicsit 
megújult formában. Önkormányza-
tunk támogatásának köszönhetően 2 
havonta alkothatunk együtt, de a kö-
zösségi oldalunk csoportja nyitott, ak-
tív és bárki csatlakozhat hozzánk. 
Az év első foglalkozásán családi-
as hangulatú délutánt töltöttünk el. 
Nagy örömömre 3 új tagot is köszönt-
hettem. Ebben az évben az articsó-
ka technika ismeretének elsajátítása 
egyik célunk. Önálló, meditatív alko-
tófolyamat, mely során fejlesztjük a 
szem és kéz koordinációját, a problé-

mamegoldó képességet és kreativi-
tást is. A színek kombinálásával külön-
leges mintát és dísztárgyakat tudunk 
készíteni.
Ez a kézműves technika kevésbé el-
terjedt, de rendkívül dekoratív és sze-
rethető, könnyen megtanulható. Ne-
vét az ismert zöldségről kapta, mert 
a kész tárgyon a feltűzött kis három-
szögek az articsóka csészeleveleihez 
hasonlóan borulnak egymásra. Nagy 
előnye, hogy nem igényel nagy be-
fektetést, ugyanakkor a végered-
mény rendkívül látványos, szemet 
gyönyörködtető. 

Aki megismeri, egyben meg is kedveli 
és meggyőződésem, hogy az ismere-
teit folyamatosan bővíteni fogja! Lát-

hatjuk ezt a tagok aktivitásán a bővü-
lő közösségi platformon.

Találkozunk ismét márciusban!

Addig is kívánok mindenkinek örömteli 
alkotó napokat!

                                                                                                             

Tóthné Gudász Tünde                                                                                                                   
mesterpedagógus
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Sok fiatal számára fontos, hogy füg-
getlen legyen a szüleitől, de főisko-
lásként vagy ötödévesként ez nem 
mindig könnyű feladat. Ha valaki a 
katonai hivatás mellett dönt, már a 
tanulmányai alatt is fizetést kap – ez 
igaz a Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men (NKE) megvalósuló tisztképzésre 
és az Acélkocka Altisztképzési Rend-
szerre is.  

Az NKE Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karának tisztjelöltjei jelen-
leg ösztöndíjat kapnak, de augusztus 
20-tól megváltozik a jogviszonyuk, ami 
az újonnan felvételizőket is érinti. A 
tisztjelöltek a Magyar Honvédség szer-
ződéses állományába kerülnek és a 
képzési időn kívül tíz éves megállapo-
dást írnak alá a szervezettel. Őrmes-
tertől zászlósig terjedő rendfokozato-
kat viselnek majd, a „hallgató” előtag 
használatával. Havi illetményük év-
folyamtól függően bruttó 260 és 300 
ezer forint között mozog majd, de aki 
jól tanul, további 30 ezer forintot is 
kaphat. A képzési idő a társadalom-
biztosítási szabályok szerint jogszerző 
időnek minősül.
A bekerülés fizikai, pszichikai és egész-
ségügyi megfeleléshez, valamint az 
alapkiképzés teljesítéséhez kötött. 

A jelentkezéshez az angol, a német 
vagy a francia középfokú nyelvvizsga 
megléte szükséges, újdonság viszont, 
hogy bővült az emelt szinten elfogad-
ható érettségi tantárgyak köre. Tavaly 
ősszel 165 elsőéves kezdte meg tanul-
mányait, a nappali képzések közül az 
állami légiközlekedési szakra kellett a 
legtöbb pont, de népszerű volt a ka-
tonai vezetői és a katonai logisztika 
szak is. Az NKE a felsőoktatási rangsor-
ban a tizedik helyen szerepel a Diplo-
ma 2022 kiadvány összesítése szerint. 
Az Acélkocka Altisztképzési Rendszer 
2019-ben indult, az egyéves képzés 
révén már többszázan szolgálnak hi-
vatásos altisztként a honvédségnél. 

Legalább érettségivel rendelkező, 
nagykorú állampolgárokat keresnek. 
Képzésük első része Szentendrén,  

az MH Altiszti Akadémián zajlik. A je-
lentkezési időszak nyár elejéig tart, az 
alapkiképzés az alkalmassági vizsgá-
latok után, augusztus közepén kezdő-
dik. Ezután a leendő altisztek négy és 
fél hónapos Alap Altiszti Tanfolyamon 
vesznek részt, majd megkezdődik szá-
mukra a program legizgalmasabb 
része: fél év szakmai felkészítés a hon-
védség különböző alakulatainál. 

Az „acélkockák” az érettségivel ren-
delkező közkatona illetményére jo-
gosultak, így rájuk is vonatkozik a 
tavaly év végén bejelentett 10%-os 
béremelés. Ingyenes számukra a lak-
tanyai elhelyezés, az étkezés, a ruhá-
zati ellátás és utazási hozzájárulást is 
kaphatnak. 

Aki a már megszerzett iskolai végzett-
ségével (legalább általános iskolai) 
választaná ezt a hivatást, szintén csat-
lakozhat a honvédséghez, szerződé-
ses vagy tartalékos katonaként. 

További információk: iranyasereg.hu

Tiszt és altisztjelöltként, anyagilag függetlenül

Verskedvelőknek ajánljuk! 
Ezúton szeretném figyelmükbe aján-
lani a Gold Pen Antológia 2021-ben 
megjelent ötödik kötetét. 

Az olvasó kortás költők verseinek, rö-
vid prózáinak gyűjteményét veheti 
kezébe, néhány festménnyel, grafiká-
val, fotóval ízlésesen illusztrálva.
A Gold Pen egy internetes irodalmi 
kör, melynek vezetője a Tégláson élő 
és alkotó Lovag G Orosz Piroska, aki 
az Antológia összeállításában is aktí-
van közreműködött Salláné Kazsuba 
Gyöngyivel.
A csoport tagjai bár a virtuális világ-
ban alkotnak, ennek ellenére erős kö-
telék fűzi őket egymáshoz.
Lelkes emberek, akik tehetségüket 
megmutatva, belső világukba enged-
nek betekintést.

A verseskötetben szereplő költők egy 
közös céllal lépnek a közönség elé, 
verseikkel, gondolataikkal nyomot 
hagyni a világban, üzenni mindazok-
nak, akik értik szeretik és befogadják 
a költészetet.
Az Antológiát nagyon változatos 
hangvételű írások teszik igazán élve-
zetessé, az alkotók az ország különbö-
ző tájairól érkeztek így sokszínű a válo-
gatás, nyelvezetében és tartalmában 
is.
Az Antológiát ajánlom minden iroda-
lomkedvelőnek, különösen azoknak, 
akik foglalkoznak az írás gondolatá-
val, de még nem éreztek hozzá elég 
bátorságot.

Pappné Erdős Judit 
könyvtáros
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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

Betti férfi fodrászat
Hajvágás, szakáll igazítás

Időpont foglalás: 06 30 602 2133
(Téglás, 100-as mögött, volt optika helyén)
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