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A jövőnkről és a sorsunkról döntünk
Egészségben, sikerekben gazdag boldog új évet, 

szerencsét és bölcsességet kívánok Magyarország  
minden lakójának!

Sorsdöntő új év kezdődött, rohannak a napok és rövide-
sen világossá válik az ország lakói előtt, hogy az ebben 
az évben hozott döntéseink hatása túlmutat az évtize-
den, meghatározó lesz az utánunk jövő nemzedékek 
számára is. A mindennapi 
életünkben a már harmadik 
éve feszültséget és bizonyta-
lanságot okozó pandémia 
rombolása nem gyengült, 
a rövid ideig tartó lazítások 
után visszatérő korlátozások 
újabb területeken fejtik ki a 
közösségeket, társadalmakat 
gyengítő hatásukat. Az újra 
rendeződő világgazdaság-
ban láthatóan kevesebben 
és bosszantóbban gazdagod-
nak, a világcégek kegyetlen 
pozícióharcának hatásai az 
üzemanyagtöltő állomásokon 
kívül is megjelennek. 

A nemzetállamok kormánya-
inak állampolgárai előtt viselt 
felelősségét azonban senki és 
semmilyen uniós intézmény 
nem vállalhatja és nem vál-
lalja át, sőt mindeközben az 
elvárható szolidaritásért cse-
rébe inkorrekt feltételeket tá-
masztanak a globális érdekek-
kel szembeforduló, hazájukat 
védő országvezetők elé. Ha 
egy ország energiaellátása, 
mindennapi élete veszélybe 
kerül nincs áram, üzemanyag, vagy éppen gázszolgál-
tatás, a lakosság a regnáló kormányt fogja elzavarni és 
amikor teheti megbüntetni, külső segítségre azonban 
nem számíthat. Ha mégis bármilyen megfontolásból se-
gítséget kap, annak húsbavágó és jól belátható követ-
kezményei lesznek, mint ahogyan már 2008-ban megta-
pasztalhattuk. 
A kiszolgáltatottság érzését velem együtt sokan átélték 
a rendszerváltoztatás előtt és azóta is kerülnek embe-
rek, családok ilyen helyzetbe. Vert helyzetből felállni és 
újrakezdeni segítség nélkül talán nem is lehet. Ez a világ 
azonban egyre kevésbé ad teret a segítségnyújtásnak, a 

szolidaritás is csak jól hangzó, de általában tartalom nél-
kül maradó kampány. Ezért kell a lehető legbiztonságo-
sabb és megbízható megoldásokat keresni és elsősorban 
a saját erőnkre támaszkodva, a kézenfekvő, elérhető tá-
mogatókat megnyerni a talpra álláshoz. 

Magyarország olyan küzdelmet vív napról napra, aminek 
a jelentősége csak akkor lenne igazán világos mindenki 
előtt, ha veszítene és legfontosabb érdekeinek feladásá-
ra kényszerülne. 

Ezért is megdöbbentő, hogy a 
velünk együtt élők közül töb-
ben átgondolatlanul, a sa-
ját jól felfogott érdekeik ellen 
tesznek lépéseket, a számukra 
bármilyen okból szimpatikussá 
vált hatalomra vágyók ked-
véért, a saját biztonságuk fel-
adására is képesek lennének.

Ha Magyarország feladja a 
függetlensége, önrendelke-
zésének megtartása, a jövő 
nemzedékeinek egészséges 
fejlődése érdekében nagyará-
nyú támogatottságot élvező 
álláspontját, akkor elárulja, 
veszni hagyja azokat az érté-
keket, melyek képviseletére a 
támogatói közösségén túl, az 
ország lakosságának nagyfo-
kú bizalmát is megkapta.  

A döntés leegyszerűsödött, a 
hatalomra vágyóknak nincse-
nek választási programjaik, 
nincsen víziójuk az országról, 
a hazáról, a magyarság jövő-
jéről, nincs elkülöníthető állás-
pontjuk, csak különbözőséget 

színlelő árnyalatnyi fogalomzavar és ígéretkavalkád. 

Csak bármi áron megszerezni, akár törvénytelenül, alkot-
mányellenesen is, vagy zavargásokat erőltetve, külföldi 
beavatkozást kérve az eszeveszetten áhított hatalmat, le-
számolni mindenkivel a jobboldalon, de persze senkivel a 
sajátjukon. 

Lerombolva közösen elért eredményeinket a kordá-
ban tartott energiaárak védelmét jelentő biztonságot, 
az inflációkövető juttatások rendszerét, a családok és 
a gyermeket vállalók életét segítő kedvezményeket,  
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a magyar gazdaságot, vállalkozásokat, munkavállaló-
kat védő bérgaranciákat és támogatási rendszert, újra a 
globális karvalytőke és az amerikai-európai bal-liberális 
bankárszektor kezére játszák az országot.  

Tudom és számtalanszor megtapasztaltam már az idő 
múlásának emlékezetrongáló hatásait, a bármilyen jóra 
csak rövid ideig, a rosszra pedig szelektíven emlékszik az 
ember. Akik ebben az évben fognak először szavazni, 
még óvodások voltak, amikor Gyurcsányék átverték az 
országot és lehazudták az égről a csillagot is. A felnőtté 
válás nagyszerű, semmivel sem pótolható izgalmas kor-
szakában jártak azok a fiatalok, akik akkor szavaztak elő-
ször, amikor 12 éve a választók bizalmából felhatalmazást 
kaptunk a kormányzásra. 

Dehogy lenne szabad számonkérni, vagy emlékeztetni 
akár egyetlen fiatalt is arra, hogy mi volt akkor és mi lett 
volna, ha nem így alakul…! Felesleges és nem lenne fair. 

Mert mi lehettünk és mi vagyunk azok, akiket azért és 
azzal bíztak meg, hogy megállítsuk az ország kizsákmá-
nyolását, felemeljük a magyar családokat, vállalható jö-
vőt építsünk a fiataloknak, biztonságot garantáljunk a 
fejlődéshez, lehetőséget a gyarapodáshoz, megerősítsük 
a magyar vidéket, egyesítsük a szétszakított nemzetet és 
visszaszerezzük a magyar név méltóságát!

Mert mi vagyunk azok és mi lehetünk, akik egy világgaz-
dasági válság elején biztonsággal és határozottsággal 
országunkat a fejlődés útján tartva előre megyünk és 
nem hátra, megerősödve, értékeink megtartásával és 
nem a feladásával, egy erős országot építünk tovább!  

Ezért lehet sorsdöntő tehát ez az év, mert felsorakoztak 
már mindannyian, akik egy leváltott bal-liberális, elszúrt 
világban nőttek fel, magukba szívták, vagy örökölték fer-
tőző levegőjét.

Egy olyan, már száz éve itt ólálkodó vírus ez, amire soha 
nem akarták megtalálni az ellenszert, mert tudták, hogy 
kicsit megszínezve, szivárványköntösben, vagy ordasbőr-
be bújtatva minden korban bevethető. 

Sorsdöntő ez az Év, mert a magyarok jövőjéről most 
még a magyarok dönthetnek. Rajtunk múlik, hogy így  
maradjon 2022 áprilisa után is!

Adjon Isten erőt és hitet, bölcsességet, hogy maradjon 
bizalmunk az ősi erényben!

Tasó László 
országgyűlési képviselő

Új Esztendő új lehetőségekkel
Keresztény hitünk szerint Isten a törté-
nelem ura, aki felette áll az idők válto-
zandóságainak.
Az ember viszont létezését a térben és 
az időben éli meg halála pillanatáig. 
A Szentírás azt tanítja, hogy az ember 
nemcsak test, hanem lélek is, mert az 
Isten a maga képére és hasonlóságá-
ra teremtette az embert. (Teremtés 
könyve 1. fejezet). Értelemmel, sza-
bad akarattal és halhatatlan lélekkel 
ruházta fel.
- Ezért emberi létezésünk első idősza-
kát itt a földön a test és a lélek egy-
ségében éljük meg egészen halálunk 
pillanatáig.
- A második „időszak” ekkor kezdődik, 
amikor a test elenyészik a lélek pedig 
az isteni ítélet után kerül az őt megil-
lető állapot: mennyország, tisztítótűz, 
pokol - valamelyikébe. Az Isten min-

den embert üdvözíteni akaró szán-
dékán túl, rajtunk is múlik, hogy hová 
kerül a lelkünk.

- És végül a harmadik” szakasz akkor 
kezdődik, amikor Jézus „onnan jön el 
ítélni élőket és holtakat”. Ezt világvé-
gének nevezzük, de, hogy ez mikor 
következik be, senki sem tudja, Keresz-
tény hitünk szerint Isten újra egyesíti 

az elporladt testünket a lelkünkkel és 
örök világosság, mennyei boldogság 
avagy örök sötétség, pokoli szenve-
dés vár testestül-lelkestül az emberre.
Éppen ezért ennek a hitigazságoknak 
a tudatában, az életét és üdvösségét 
munkáló hívő ember az új esztendő 
kezdetén igyekszik újragondolni eddi-
gi életét: ha már a múlt esztendőben 
nem haltam meg hirtelenül, baleset-
ben, sem covidban vagy más be-
tegségben, akkor az Istennek minden 
bizonnyal még terve van velem 2022-
ben is. Amelynek a kezdetét elértük, s 
reméljük, hogy a végét is meg fogjuk 
érni.
Igyekezzünk úgy élni ebben az új év-
ben, hogy ami eddig jó volt az éle-
tünkben, azt igyekezzünk továbbra 
is megőrizni: Isten, haza, egyház és 
családunk szeretetét. Ami rossz volt: 

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Minden új esztendő egy új lehetőség, 
de csak abban az esetben, ha az hí-
dépítés. Hidat kell építenünk Isten és 
ember közé, mivel Isten hidat épített 
karácsonykor Önmaga és az emberi-
ség közé. 
Vigyázó szemünket ma már nem  
Párizsra kell vetnünk, s persze nem is 
Moszkvára, hanem Istenre, mivel ab-
ban bizakodhatunk, hogy ami gyökér-
telen, alap nélküli az túl sokáig nem 
tud fennmaradni, ami azonban ter-
mészetes, Istentől való az örök. Hidat 
kell építenünk ebben az esztendőben 
ember és ember közé: jótettekből, 

figyelmes szeretetből, mindennapi 
szolgálatából. Hidat kell építenünk ön-
magunk felé: elfogadni erényeinket, 
korlátjainkat egyaránt. 
Nemzeti imádságunkkal, a Himnusszal 
köszöntjük az új esztendőt. „Jókedv 
és bőség” ott van tartósan, ahol van 
közösség és szeretet, ahol Istennek 
adunk hálát a jóért. Ott, ahol Istenre 
tudják bízni a holnapot, és marad idő 
és erő a mára. „Védő kart” kérünk 
nemcsak a külső ellenséggel szem-
ben, hanem a szellemi, lelki, rabszol-
gatartók ellen is. Védő kart ahhoz, 
hogy úgy tudjunk magyarok lenni, 

hogy nem is szégyenkezünk, felemel-
jük szívünket, de nem nézünk le máso-
kat. „Balsors és víg esztendő”, múlt és 
jövendő. Mi állunk közötte.
Rajtunk áll ez új esztendő”. Kívánom, 
hogy legyünk hídépítő emberek. 
Olyanok, akik összekötik Istent és em-
bert, embert és embert. Olyanok, akik 
megtaláljuk önmagunkat is ebben az 
esztendőben.
   

   Urgyán Antal  
parókus 
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Tájékoztatás az ebek 2022. évi összeírásáról

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.

Tekintettel arra, hogy leg-
utóbb 2019 évben került 
sor az ebek összeírására, 
az idén ez újra szükséges-
sé vált.
A COVID vírus okozta jár-
ványhelyzetben, az ebek 
összeírására nem a tartás 
helyszínén, hanem az ál-
latvédelmi törvény ren-
delkezéseinek megfelelő-
en, erre a célra készített 
„EBÖSZEÍRÓ ADATLAP – 
2022.” elnevezésű nyom-
tatvány ebenként való kitöltésével kerül sor.
 
Az adatlap egy példányát a Téglási Krónika januári szá-
mával egy időben eljuttatjuk valamennyi háztartás részé-
re, de az beszerezhető a Téglási Polgármesteri Hivatal 6. 
irodájában (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  
Polgármesteri Hivatal épületén (Téglás, Kossuth Lajos  
utca 61.) található postaládába kell helyezni, vagy elekt-
ronikus úton a teglasph@teglas.hu e-mail címre elküldeni, 
legkésőbb 2022. március 31. napjáig. Az elektronikus úton 
küldött adatlapot nem kell aláírni.

Az állatvédelmi törvény szerint az eb tulajdonosa/tartója 
köteles a megjelölt adatokat az önkormányzat rendelke-
zésére bocsátani. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 

(XII. 31.) Korm. rende-
let szerint, aki a kötelező 
adatszolgáltatást elmu-
lasztja 90.000 Ft-ig terjedő 
állatvédelmi bírsággal sújt-
ható.

Az ebösszeírás eredmé-
nyes végrehajtása érdeké-
ben kérjük, hogy akiknek 
a háztartásában nincs eb, 
szíveskedjenek az adatlap 
legalsó rovatát kitölteni és 
azt az önkormányzathoz a 
fentiek szerint eljuttatni.

Tájékoztatjuk a Lakosságot arról, hogy az Ebösszeíró Adat-
lap leadására vonatkozó határidő eltelte után, a Téglási 
Polgármesteri Hivatal a helyszínen fogja ellenőrizni, hogy a 
háztartásokban tartott ebek bejelentésre kerültek-e.

Szilágyi József László
   jegyző

Olvasói levél - Hazáról és köszönetről
Megvallom sokat gondolkodtam a té-
máról, írjak-e róla, vagy hagyjam ma-
gamban. De ez nem olyan egyszerű 
dolog, mint ahogy Önöknek sem. 
Legfőbb ideje megköszönni. 
Köszönöm/köszönjük a város veze-
tőségének, munkatársainak, képvi-
selőknek, intézményeknek, nem utolsó 
sorban a láthatatlan angyaloknak az 
erejükön felüli munkájukat. Gondolok 
itt a város fejlesztésére, épülő-szépülő 
városképre, rendezvényeinket év ele-
jétől év végéig még a nehéz járvány 
időszakában is – márciusban nőnapi 
ajándékozásukat, aztán anyák napja, 
akiktől bizony sokat számít a gyerekek 
növekedése, fejlődése. Természete-

sen az édesapák is fontosak, hiszen 
jellemet adnak a gyerekük fejlődésé-
hez, hogy majdan emberek legyenek 
minden körülményben.
Az óvodáknak, az iskoláknak is köszö-
net, hogy jól képzett szakemberek 
végzik a munkájukat kitűnően! Igen, a 
szellemi munka, melyet némelyek oly 
könnyűek tartanak, nem is gondoljuk, 
milyen fárasztó a szellemi munka.
És végül advent, karácsony, a deko-
rációk, a fények. Öröm volt látni azt, 
hogy szép számmal gyülekeztünk a 
Városháza előtti téren, hogy az ad-
venti koszorún lángot gyújtsunk. 
Fényáradat világította meg a váro-
sunkat. Az összetartozásban ott volt az 

a mustármagnyi mécses, melyet kívá-
nom, hogy vigyünk magunkkal min-
den napon. Ne aludjon ki jövő kará-
csonyig! Természetesen, vagy sajnos 
voltak veszteségeink is, temetések, 
betegségek, melyekre részvéttel em-
lékszünk, szomorú szívvel. Elnézést, ha 
valakit illetve valamit kihagytam. 
Befejezésül kívánok egy szerencsé-
sebb 2022 új évet, sok türelmet, erőt, 
jó egészséget.

Szeretettel,

Oláhné Gajdán Piroska
Nyugdíjas ápolónő

gondolattal, szóval, cselekedettel 
elkövetett bűneinket megbánva, Is-
tentől és embertársainktól bocsána-
tot kérve kezdjünk tiszta lappal. Amit 
pedig eddig vagy tavaly elmulasz-
tottunk: imádkozni, templomba jár-
ni, megbocsátani vagy bocsánatot 
kérni, jobban szeretni és türelmesnek 
lenni, azokat pedig igyekezzünk pótol-
ni. Minden nap 24 órájában rengeteg 

lehetőség kínálkozik arra, hogy olyan 
jók legyünk, mint azok az alkalmi úti-
társak, akikkel hétfőn együtt utaztam 
vonattal Debrecenig. Mindenről be-
szélgettek, szépen, türelmesen, egy-
mást meghallgatva, válaszolva. De 
azalatt a kb. fél óra alatt, nem szidtak 
senkit: sem Istent, sem embert, sem 
politikust, és a -10 fokos hideg miatt 
sem zúgolód-tak. Jó volt hallgatni, 

ahogy kora reggel kommunikáltak 
egymással, mert jó emberek voltak.  
Hát igyekezzünk az új év minden nap-
ján mi is, legalább ilyen jóvá válni!

Juhász Imre 
plébános 
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60 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ

Szabó Csaba polgármes-
ter úr emléklappal köszön-
tötte Gargya Mihályt és  
feleségét Gargya Mihálynét 
60. házassági évfordulójuk  
alkalmából.

Mindkettőjüknek jó egészsé-
get, hosszú és boldog életet 

kívánunk!

Imréné Molnár Tímea 8 éve dolgozik családsegítőként.  
Pályáját Hajdúhadházon kezdte, és amikor lehetősége 
nyílt, kérte áthelyezését városunkba, ahol 2011 óta él a 
családjával. 
Az intézménynél eltelt évek alatt több vezetővel dolgo-
zott együtt. Ők azok, akiktől pályakezdőként sok mindent 
megtanult. Munkáját mindig lelkiismeretesen, kollégáival 
együttműködve végezte és igyekezett minden elvárásnak 
megfelelni. Úgy érzi, nyíltságával, őszinteségével, jó szán-
dékú segíteni akarásával sok lakos bizalmát tudhatja ma-
gáénak, akik bátran 
keresik, ha segítségre 
van szükségük. 
„Hozzáállásomon nem 
kívánok változtatni, 
továbbra is igyekezni 
fogok a hozzám for-
dulóknak legjobb tu-
dásom szerint segíte-
ni.” – ígéri Imréné Timi. 
Szerinte az új pozíció 
nem követel olyasmit, 
amit a szakma ne kö-
vetelne meg. Minden 
szociális szakembernek 
kötelessége a képes-
ségeinek és tudásá-
nak legjavát adnia, a 
mindennapi munka-
végzése során, illetve 
a legjobb szándékkal, 
elkötelezettséggel és 
nyitottsággal, tisztelettel képesnek kell lennie a fejlődésre, 
megújulásra. 
A kinevezés az eddig végzett munkája pozitív megítélé-
sét jelenti számára. Fontosnak tartja, hogy intézményünk 
reagáljon környezetének igényeire, és az igényeket fi-
gyelembe véve törekedjen azok kielégítésére. Továbbá 
elsődleges vezetői feladatnak tartja az intézmény törvé-
nyes és jogszerű működésének biztosítását. Szeretné, ha az  
intézmény megőrizné önálló arculatát, sokszínű és haté-
kony programokat működtetne.
Imréné Timi első munkahelye Mátészalkán volt, ahol  
gyógypedagógiai asszisztensként dolgozott. Amikor meg-
szerezte a szociálpedagógusi végzettségét, Mérken az 
idősek otthonában mentálhigiénés munkatársként látta el 
a feladatait. Összességében úgy érzi, hogy a családsegítő 
pálya találta meg őt, és nem fordítva. Már gyermekorától 
fogva közösségi embernek érzi magát, mindig motiválta a 
segíteni akarás.

A munka szeretete, amit Assisi Szent Ferenc gyönyörű írása 
pontosan kifejez – ma is a hitvallása. Ezt az idézetet egyik 
kedves volt vezetőjétől kapta búcsúzóul, és a mai napig 
az íróasztalánál helyezi el:
„Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.”

„A szakmánk nehézsé-
ge, hogy a munkánk 
kiterjed a nehéz élet-
helyzetben levő csa-
ládok, sérült funkciójú 
családok,többszörös 
problémával küzdő 
családok, ifjúsági kor-
osztály, tartós, fiatal  
munkanélküliek és az  
időskorú lakosság 
problémáira egyaránt. 
– avat be bennünket 
intézményvezető asz-
szony. - Gyakran ta-
lálkozunk a minden-
napjainkban olyan 
hozott problémával, 
amellyel korábban 
még nem találkoztunk. 
Nincs séma, amely 
alapján megoldható 

egy probléma. Minden esett egyedi és egyedi megoldást 
igényel. Úgy gondolom, hogy minden esetben öröm, ha 
munkákkal segíteni tudunk a hozzánk fordulóknak.”

A szociális szféra nem könnyű terület. Az elhivatottság, 
emberszeretet és őszinte segíteni akarás elengedhetetlen 
a munka lelkiismeretes elvégzéséhez. Mindamellett óriási  
felelősség, ezért talán látható, hogy évről-évre egyre  
kevesebb fiatal választja életútjának ezt a szép hivatást. 

Szeretettel gratulálunk Imréné Molnár Tímea intézmény-
vezetőnek, munkájához sok sikert és jó egészséget  
kívánunk!

Családsegítő munkatársból az intézmény vezetője
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1. játék:

Kérem, egészítse ki a közmondásokat az oda illő 

szóval!

1. Néma gyereknek az anyja sem érti a ... 

 …................................................................................

2. Ne fuss olyan szekér után, amelyik ... 

.....................................................................................

3. Köti az …................................................ a karóhoz.

4. Sok ….................................................. disznót győz.

5. Akkora a …............................., mint a bécsi kapu.

6. Nincsen rózsa ............................................... nélkül.

7. Te sem vagy jobb a ............................. vásznánál.

8. Meghalt Mátyás király, oda az .............................. 

9. Nemakarásnak nyögés a …...................................

10. Egy ….......................................nem csinál nyarat.

11. Aki korpa közé keveredik, megeszik ... 

........................................................................................

12. A jég hátán is ….....................................................

13. Csalánba nem üt a …...........................................

14. Evés közben jön meg az …...................................

15. Madarat tolláról, embert …..................................

Téglási  KRÓNIKA   

INDA – Információk-Demenciáról-Alapfokon
A Katolikus Szeretetszolgálat konzorciumi partnereivel, a 
győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel és 
a hajdúböszörményi Fazekas Gábor Idősek Otthonával  
sikeresen pályázott az EFOP-5.2.4-17 Társadalmi innovációk 
– Adaptációk, új módszerek kiterjesztése konstrukció kere-
tében a Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szol-
gáltatások adaptációja: tudásbővítés és érzékenyítés he-
lyi közösségeken keresztül című, EFOP-5.2.4-17-2017-00002 
azonosítószámú projekt megvalósítására. A projekt kiemelt 
célja volt, hogy tudatosan felépített kommunikációs tevé-
kenységgel növelje a lakosság ismereteit a demenciával 
kapcsolatban, és megvalósítson olyan szakmafejlesztési 
adaptációt, amely lehetővé teszi a demenciával élő idő-
sekről való magas színvonalú gondoskodást. 
Az említett program lezárult, azonban a szakemberek szá-
mára olyan tapasztalatokat nyújtott, amelyekkel helyi 
szinten nyújthatunk segítséget a betegség kialakulásának 
megelőzéséhez, a kialakult betegség folyamatának lassí-
tásához, valamint a beteg és családjának kiegyensúlyo-
zott életvezetéséhez. 
Mi is a demencia? 
A demencia nem szégyellni való, hanem egy olyan álla-
pot, amely az élet velejárója.
Bár a kóros feledékenység (demencia) nem az öregedés 
része, azonban előfordulásának gyakorisága a korral nő. 

A szellemi teljesítményt a személyiség összetevőinek egye-
netlensége jellemzi, míg egyes részfunkciók változatlanok, 
a memória egyes speciális elemei, elsősorban a rövid távú 
memória gyengül. A gondolkodás tempója lassul, tartalmi-
lag túlértékelések és téves-eszmék jelennek meg.
Romlanak a kognitív funkciók (figyelem, emlékezet, logikai 
képességek). 

Különösen fontos a korai felismerés, ugyanis a pontos  
diagnózis felállításával és a megfelelő terápia időben való 
elkezdésével lassítható a leépülés folyamata, enyhíthető-
ek a tünetek! 

Fel kell tennünk magunknak a kérdést: „Lehetek én is de-
mens?” A rövid válasz: igen. Ha volt a családban már ilyen 
beteg, akkor nagyobb valószínűséggel. 

„Tehetek-e valamit ellene?” A rövid válasz: igen. 
Bár korábban úgy vélték, hogy a demencia kialakulása 
nem előzhető meg. Egy 2017-ben végzett széles körű át-
tekintés azonban bizonyította, hogy az esetek több mint 
egyharmada életmódbeli tényezők következménye miatt 
alakult ki, tehát megelőzése lehetséges.
Melyek azok a kockázati tényezők, amelyek befolyásolá-
sára képesek vagyunk:
    • oktatás hiánya
    • középkorú hipertónia
    • középkorú elhízás
    • halláskárosodás
    • cukorbetegség
    • fizikai inaktivitás
    • dohányzás
    • társadalmi elkülönülés
      
Nos, akkor ne is késlekedjünk! 
A lehetőségekhez mérten intézményünk keretei között, 
demencia kialakulását megelőző programokat indítunk, 
amelyekről értesíteni fogjuk az érdeklődőket.
Addig is az újság hasábjain közlünk memória fejlesztő – 
megoldandó játékos feladatokat 60 éven felüliek részére!

Mi a teendő? 
Oldja meg az aktuális feladványt, vágja ki és névvel, élet-
korral, címmel ellátva dobja be az intézményünk postalá-
dájába: Téglás Liget u. 1.
A legszorgalmasabb és a legtöbb helyes megfejtést  
beküldőt október hónapban megjutalmazzuk.

A feladványokat minden hónapban megtalálják az újság-
ban!

Chebliné Kocsis Erzsébet 
intézményvezető 

HHMT Szociális Gondozási Központ
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Az alkotás vágya mindenkiben ott él – gyermekben, felnőttben 
egyaránt - valami szépet és maradandót létrehozni. Rohanó vilá-
gunkban a kreatív és az alkotó kikapcsolódás felszabadít minket a 
hétköznapok terhei alól.
Iskolánk felső tagozatán évek óta nagy sikerrel működik a kézmű-
ves szakkör. Ismerkedünk a kézműves technikákkal, az anyagokkal 
és az eszközökkel. Új és érdekes dolog létrehozása, a hagyomá-
nyostól eltérő ötletek megvalósításával történik. 
A gyerekek az élményszerzés igényével csatlakoztak a munkához. 
A foglalkozásokon mindig vidám, felszabadult a hangulat miköz-
ben elmélyült alkotás folyik.
Cél a kreativitás, a problémafelismerő-, és megoldó képesség, a 
képzelet, a képi gondolkodás, és a kézügyesség fejlesztése, to-
vábbá az ízlés, a nyitottság, az empátia és az érzelmi élet gaz-
dagítása. A szakkörbe járó gyerekek a megfelelő eszközök és 
feladatok biztosításával a szunnyadó készségeiket felfedezhetik, 
fejleszthetik és kiterjeszthetik, mindeközben őszinte és alkotó közös-
séget, baráti hangulatot alakítanak ki.

Burai Erika
mesterpedagógus

KÉZMŰVES SZAKKÖR

Iskolánk bábszakköre már több, mint 15 éves múltra te-
kint vissza. Jelenleg az 5. olyan osztállyal dolgozom, akik 
felmenő rendszerben elsőtől negyedik járnak a foglalkozá-
sokra. 
Elsődleges cél a közösségben való gondolkodás, az él-
mények közös megélése által az önismeret, a beszéd, a 
kreativitás és a mozgás fejlesztése. A bábozás egy sokré-
tű tevékenység, hiszen egyszerre kell kifejezően beszélni, 
mozogni a térben, figyelni a társakra és a zenei betétekre, 
mozgatni a bábot.  

Évente a tanév második felében egy rövid darabot állí-
tunk színpadra, melyeket az iskolában és ovisoknak adunk 
elő. Hét évvel ezelőtt álltunk először színpadra a Vojtina 
Bábszínházban a Megyei Bábfórumon. Azóta rendszeresen 
megméretjük magunkat a bábfórumon és kisújszállási szín-
játszó találkozón.
        

Gyulainé Riczu Margit 
 csoportvezető, mesterpedagógus

BÁBKUCKÓ

Az új év első napjai jelentős felelőséggel 
kezdődött meg óvodánkban. 2022. janu-
ár 1. és január 18. között volt lehetőségük 
a szülőknek beadni a kérelmet tanköteles 
korú gyermekük további egy évig óvodai 
nevelésben való maradására. 
A tanköteles kort, vagyis a hatodik 
életévét legkésőbb 2022. augusztus 31-ig 
elérő gyermek további egy nevelési évig 
óvodai nevelésben maradásáról 2021. ja-
nuár 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az 
eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő bár-
milyen indok alapján vélelmezheti, hogy 
gyermeke számára az iskola megkezdése 
még nem indokolt. Az eljárást megindító 
kérelemben bármilyen releváns ok, körül-
mény, állapot, tény megfogalmazható, 
amely indokolttá teszi az iskolakezdés ha-
lasztását. Így intézményünkben a 247 fő 
gyermekből 72 fő 
 

tanköteles korú, azaz akik 2014. szep-
tember 1. és 2016. augusztus 31.  
között születtek.  A hatodik életévüket au-
gusztus 31-ig betöltő gyerekek szülei közül 
12 szülő kérte az Oktatási Hivataltól az is-
kolakezdés halasztását. Pontos számot a 
helyben hagyó illetve elutasító határo-
zatokról várhatóan január végén tudunk 
majd.
A Zöld óvodaként különös hangsúlyt fek-
tetünk a környezeti nevelésre. Ehhez kap-
csolódóan mindennapjaink fontos része 
az állatok szeretetére, védelmére neve-
lés. Ennek keretén belül a gyermekcso-
portok november eleje óta figyelemmel 
kísérik az óvoda udvarán telelő madara-
kat, és gondoskodnak az etetésükről és 
itatásukról. 

Veresné Hevesi Zsuzsánna 
óvodavezető

ÚJÉV AZ ÓVODÁBAN
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Szolgálatunknál ismételten mozgalmasan teltek az év utolsó hónapjai. A Láthatatlan  
Angyal elnevezésű adománygyűjtő akciónk évek óta sikeres. 
Kialakult a lakosság részéről egy biztos támogatói bázis, amely szerencsénkre évről-évre 
bővül. A jóakaratú emberek önzetlen segítségének köszönhetően sok adomány érkezett. 
Szolgálatunk dolgozói gondosan összeállított csomagokat készítettek igazodva minden 
család igényéhez, szükségletéhez. Így a csomagok tartalmaztak tartós élelmiszert, 
tisztító, tisztálkodási szereket, édességet és nem utolsó sorban a családban nevel-
kedő gyermekek korának és nemének megfelelő ruhaneműt és játékokat. Minden 
adomány csomaghoz tartozott a városi kertészet által biztosított burgonya is, ame-
lyet szívesen fogadtak a családok. 2021 decemberében 78 háztartás részesült cso-
magban. 

Szeretnék minden adományozónak megköszönni segítségét. 

Köszönjük a lakosságnak, hogy nem csak az év végéhez közeledve ad-
vent időszakában gyújtanak segítséget, hanem egész évben számíthatunk  
adományaikra.

                               Imréné Molnár Tímea 
                                                                                         Intézményvezető

ADOMÁNYGYŰJTÉS

Téglási  KRÓNIKA   

Hajdú-Bihar megyei Súlyemelő Szövetség megválasztotta 2021- év legeredményeseb súlyemelőit, vezetőit.
Év csapata: Téglás HAJDU Ipari VSE
22 éve veretlenül nyerte meg a megyei bajnokságot.
Kölyök fiú: Istenes József Téglás HAJDU Ipari VSE
Leány: Mózes Hanna FISZEJ SE
Fiú: Németh Szabolcs Téglás HAJDu Ipari VSE
Serdülő: Tóth Albert Krisztián Biharnagybajom SE
Ifjúsági: Mező Bálint FISZEJ SE
Női Ifjúsági: Füzesi Anna FISZEJ SE
Junior: Pilka Roland Téglás HAJDU Ipari VSE
Női Junior: Richter Laura FISZEJ SE
Felnőtt: Törő András Téglás HAJDU Ipari VSE
Női Felnőtt: Bodnárné Tóth Ildikó Gázláng SE
Masters: Kalamár István Gázláng SE
Női Masters: Burai Luca FISZEJ SE
Év edzője: Nagy László
Év utánpótlás edzője: Kecskés Zoltán FISZEJ SE
Év Bírói Kar: Szabó Mihály Bíró Téglás HAJDU Ipari VSE

SÚLYEMELÉS

A Nyugattól Keletre Egyesület darts klubbot működtet Tégláson heti egy edzéssel. 
A darts foglalkozások vasárnapra esnek, legtöbbször 10:00-kor kezdünk és 2-2,5 órát gyakorlunk. Életkori feltétel 
nincs, bárki jöhet hozzánk. 

Ha te is szívesen foglalkoznál ezzel a sporttal, akkor várunk 
szeretettel!
A darts edzésen a részvétel ingyenes. Egyetlen kitétel a darts 
szeretete.
Helyszín: Klubház (Kossuth utca, a mozi és az önkormányzat 
épülete között hátul)
Kérlek, ha szeretnél jönni, akkor előzetesen egyeztessünk te-
lefonon, mert az időpontok kicsit módosulhatnak.

Brutóczki Csaba
30/790-6192
Email cím: nyugattolkeletre@gmail.com

DARTS KLUB TÉGLÁSON
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Több kerek irodalmi évfordulóról em-
lékezünk meg 2022-ben írók, költők 
születési vagy elhalálozási dátuma 
kapcsán. Köztük van Nemes Nagy 
Ágnes és Gárdonyi Géza. A Magyar 
Kultúra Napjához kapcsolódóan e 
cikkünkben róluk emlékezünk meg,  
illetve ajánljuk műveiket.

1922. január 3-án költő született Buda-
pesten. Nemes Nagy Ágnes (Buda-
pest, 1922. január 3. - 1991. augusztus 
23.) Kossuth-díjas költő, műfordító, esz-
széíró, pedagógus, a magyar költé-
szet, esszéirodalom és fordítás egyik 
legjelentősebb alakja. A költő olyan 
mély hatást gyakorolt a 20. század 
második felének magyar irodalmára, 
mint rajta kívül csak nagyon kevesen. 
Három éves korában írta első versét – 
„A büszke tehén a réten áll. Csak áll” 
-, melyet szülei még nem tartottak 
igazi műalkotásnak, később viszont 
természetes önkifejezésnek tekintették 
lányuk lírába foglalt gondolatait. 18 
éves korában a magyar–latin–művé-
szettörténet szakos egyetemi hallgató 
pontosan tudta, hogy költő akar len-
ni. Verseit nem tartotta elég jónak, de 
érdekelte volna egy hozzáértő ember 
véleménye. „A versei jók, Maga te-
hetséges és egyáltalán nem érzek lel-
kiismeret-furdalást, ha arra biztatom, 
hogy folytassa… ha egyszer el akar 
beszélgetni velem, örülni fogok… Ver-
seket is hozzon!” – írta Szerb Antal aki-
nek elküldte műveit. Így indul alkotói 
pályája, majd neve egyre ismertebbé 
vált az országhatárokon túl is, külföldi 
folyóiratok, antológiák közölték verse-
it. A hetvenes, nyolcvanas években 
a magyar irodalmi élet meghatározó 
személyisége lett, kapcsolatot tar-
tott az emigrációban élő költőkkel, 
írókkal, több külföldi felolvasóesten, 
írótalálkozón vett részt. Esszékötete-
iben pályatársakról, a műfordítás és 
a versírás gyakorlatáról, az alkotás-
lélektanról, verselemzésről írt. Gyer-
mekeknek szóló meséi, versei is folya-
matosan jelentek meg. „…rájöttem, 
hogy a gyermekvers: műfaj. Itt lehet 
valamit csinálni. Híve vagyok annak, 

miszerint a jó gyerekvers is ugyano-
lyan verscsírából indul ki, mint a való-
di vers. Csak a feldolgozási módja, az 
előadási módja más. És hát ott is el 
tudtam játszadozni millióféle formá-
val, rímmel, a magyaros ritmus meg 
a mértékes ritmus összecsengetésé-
vel, ahogy Weöres Sándortól tanultuk 
mindannyian.” – mondta el egy vele 
készült interjúban.
„Piros dróton ült a fecske, piros dróton 
lila folt, mert a fecske lila volt.”  - Isme-
rősen cseng Nemes Nagy Ágnes já-
tékos gyerekverse. A klasszikussá vált 
kötet őszinte, szeretetteli sorait a mai 
gyerekek Molnár Jacqueline érzékeny 
illusztrációival ismerhetik meg.

Száz évvel ezelőtt hunyt el az Egri csil-
lagok írója, Gárdonyi Géza született 
Ziegler Géza (Agárdpuszta, 1863. au-
gusztus 3. – Eger, 1922. október 30.).  
A 19 –20. századforduló máig kiemel-
kedő alakja, korának sajátos figurája, 
egyik irodalmi körhöz sem sorolható 
tagja volt. Életműve átmenetet képez 
a 19. századi romantikus, anekdotikus 
történetmesélés és a 20. századdal 
születő Nyugat-nemzedék szecesszi-
ós, naturalista-szimbolista stíluseszmé-
nye között. Fennkölt gondolkodású, 
emberszerető, bölcselő író: a magyar 
irodalom egyik klasszikusa. Gárdo-
nyi Géza első ízben tizenhat évesen, 
1881. május 5-én az egri Füllentőben 
megjelent humoreszkjét írta alá Gár-
donyi Z. Géza néven.

Munkáiból mélabús költőiség árad, 
hangulata és bája van minden írásá-
nak. Gárdonyi Géza élete az akarat-
erő ritka példája. Pályája szomorúan 
indult meg, fiatal korában sok csapás 
érte, írói ismeretlenségéből nehezen 

tudta magát kiverekedni. – Megpró-
báltatásai elriasztották az emberektől, 
szótlan természetét, különc szokásait 
irónikus mosollyal szemlélték. 

„Már húsz éves koromban észrevet-
tem, hogy engem ott szeretnek leg-
jobban, ahol nem vagyok; ahol jelen 
vagyok, ott rendesen én vagyok a 
tizennegyedik.” Csak írószobájában 
és kertjében érezte jól magát. Kevés 
olyan könyv akad kötelező olvasmá-
nyaink között, mely nem valamilyen 
nyomasztó, szomorkás történetet 
örökít meg. Nyilas Misi, Nemecsek, 
Árvácska, Édes Anna vagy éppen a 
Kincskereső kisködmön szereplői mel-
lett így igazi felfrissülés az Egri csilla-
gok története.

Az Egri csillagok alcíme: Bornemisz-
sza Gergely élete. Az ő életét, sorsá-
nak alakulását követhetjük végig a 
műben: a gyermekkortól megannyi 
kalandon, a szerelem beteljesülésén 
át a várvédő katona tettéig. S bár a 
középpontban Bornemissza Gergely 
áll, az Egri csillagok elsősorban nem 
neki, hanem a török ellen küzdő ma-
gyarságnak állít emléket. Az önzetlen 
hazaszeretet és hazafiság példájával. 

     
   Pánya Kitti 

intézményvezető

ÍRÓK, KÖLTŐK - 100 ÉVE
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Óvodánk vendége volt Dr. Mező Katalin a Debre-
ceni Egyetem adjunktusa, aki a kora gyermekkori 
tehetséggondozásról tartott előadást szülői work-
shop keretében. Az előadást nagy érdeklődéssel 
hallgatták a jelenlévők. Az előadó egyéniségével, 
előadókészségével, a tehetséggondozás terén 
szerzett tapasztalatainak átadásával keltette fel a 
szülők érdeklődését a téma iránt.
Az előadás pályázati forrás segítségével valósult 
meg:
„A speciális fejlesztést célzó programok támogatá-
sa” - NTP-SPEC-21 kódjelű pályázat „Gyereklabda 
program a sporttehetségek fejlesztésére” -pályázati 
azonosító NTP-SPEC-21-0087
Vissza nem térítendő támogatás 1 125 000 Ft.
A program ideje: 2021.11.11-2022.06.30.

                 
Gerhardt Veronika 
óvodapedagógus

„Gyereklabda program a sporttehetségek 
fejlesztésére”

Téglási  KRÓNIKA   

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI BEOSZTÁS 2022

 
Ügyeleti nyitvatartás: Hétfő- Péntek 17.30-21.00; Szombat-Vasárnap 8.00-12.00

Telefonszám: Hársfavirág Gyógyszertár 06-52-583-037
Szent Anna Gyógyszertár 06-52-583-062

Márta Patika 06-52-384-011
Patika Bocskaikert 06-52-384-798

Dátum Gyógyszertár Település

2022.01.17 - 2022.01.23. Márta Patika Hajdúhadház

2022.01.24 - 2022.01.30. Hársfavirág Gyógyszertár Téglás

2022.01.31 - 2022.02.06. Patika Bocskaikert Bocskaikert

2022.02.07 - 2022.02.13. Szent Anna Gyógyszertár Hajdúhadház

2022.02.14 - 2022.02.20. Márta Patika Hajdúhadház

2022.02.21 - 2022.02.27. Hársfavirág Gyógyszertár Téglás

2022.02.28 - 2022.03.06. Patika Bocskaikert Bocskaikert

2022.03.07 - 2022.03.13. Szent Anna Gyógyszertár Hajdúhadház

2022.03.14 - 2022.03.20. Márta Patika Hajdúhadház

2022.03.21 - 2022.03.27. Hársfavirág Gyógyszertár Téglás
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Tisztelt Hirdető Partnereink!

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2500 példány-
ban 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. irodájá-
ban 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

MEZŐGAZDASÁGI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG

Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy a közeljövőben várhatóan továbbra is jelennek meg a mező-
gazdasági termelőket érintő pályázati felhívások. 

2022. február 14-28. között benyújtható a Mezőgazdasági kisüzemek támogatása c. felhívás 
(VP2-6.3.1-20). A pályázatot a 10 ezer főnél kisebb lakosságszámú (Téglás), vagy a 10 ezer fő  
feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületein élő gazdálkodók nyújthatják be, akik-
nek a gazdasági üzemmérete az előző lezárt üzleti évben 3000-6000 euró STÉ között alakult, és az  
üzemméret a 4. év végére meg fogja haladni a 6000 euró STÉ méretet (az előző évben akár 4 ha  
kukoricaterület megléte már elegendő lehet a pályázat benyújtásához – megfelelő üzleti tervezés  
mellett). Az elnyerhető támogatás összege: 15.000 euró (több mint 5 millió Ft), melynek 75%-a a nyer-
tes Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A támogatás formája vissza nem  
térítendő. 

A fenti tájékoztatás nem teljeskörű, a pályázati felhívás számos további előírást és feltételt tartalmaz, 
melyről érdeklődés esetén szívesen adok tájékoztatást. 

Előreláthatóan márciusban újranyitják a gyümölcs- és gyógynövény ültetvények telepítését támogató 
pályázati felhívást is. 

További információkért keressen bizalommal.

Nagyné Takács Erzsébet 

mezőgazdasági szaktanácsadás, pályázatírás

Téglás

06-70/489-3857
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