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Néhány rossz állapotú bútordarab hever itt előttünk – 
gondolhatja bárki, ha ránéz ezekre a székekre. Mi tudjuk, 
hogy múltunk, gyökereink egy hiteles darabja, számunkra 
felbecsülhetetlen érték.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedved Barátaim!

Történelmi pillanatok tanúi vagyunk most, amikor az 
Önkormányzat által, Tájház kialakítására megvásárolt  
Csécsi-házban talált bútorok visszatérnek otthonukba. 
Történetük, akárcsak a kastély története a régmúlt élet-
re keltése. Megmentésük pedig bizonyítéka annak, hogy 
számunkra fontos Téglás 
minden történelmi emléke, 
számunkra fontos értéke-
ink megőrzése, átörökítése, 
annak közkinccsé tétele.
222 évvel ezelőtt a kas-
tély építője Bek Pál ka-
tonai-földmérő mérnöki 
tudásával érdemelte ki I. 
Ferenc király adományát: 
a téglási birtokot.
Az itt épített kúria és nagy-
hírű botanikus kert hamar 
a társasági élet központ-
jává vált, de a falu közös-
sége is sokat köszönhet az 
uradalomnak, például azt, 
hogy az első óvoda 1845-
ben megkezdte működését 
és megépült az első Kis-
dedóvó Intézet Beck Pálné 
Bárczay Anna és testvére 
Bárczay Zsuzsánna adományából. 
A Degenfeld grófok tovább gondozták és építették örök-
ségüket,  bővítették, díszítették a kastélyt. Gondoljunk a 
jelenleg rekonstrukció alatt lévő istállókra, aminek a hom-
lokzata: igényesség és az örök ízlésesség értékeit hirdeti. 
Az építkezések során a kor legkorszerűbb technológiáit 
alkalmazták: maradandót akartak alkotni, értékálló, az 
utókor számára is hasznos és szép örökséget: és valóban 
létrehozták a Tiszántúl legnagyobb kastélyát. 
Téglást és az itt élő embereket évszázadok alatt sokszor 
óvta a kastély, gondoljunk csak a háborús időkre, ami-
kor a román csapatok fosztogattak, erőszakoskodtak. Ha 
a gróf nem hívja meg „vendégségbe” ezeket a barbá-
rokat, ha nem áldozza fel saját kastélyát, éléskamráját, 
kertjét a barbárok ellátására, azt talán soha nem heverte 
volna ki Téglás.
A XX. század nagy traumája, az államosítás, a kastély éle-
tében is sorsdöntő változást hozott. 

A bútorokat, étkészleteket, berendezési tárgyakat, csil-
lárokat, széthordták, a puszta falak maradtak. A múl-
tat végképp eltörölni jelszava alatt néhány évtized elég 
volt, hogy egy végtelenül leromlott, lepusztult építményt 
hagyjon ránk a kommunizmus. 
A gyermekotthonként funkcionált épületet megfosztották 
a méltóságteljes tereitől, a lefaragták, csonkították, át-
építették, lelakták. 
De a kastély még ezekben az évtizedekben is adott, sok-
kal többet adott a múltból, az értékeiből, a nagyságá-
ból az itt felnövekvő gyerekeknek, mint azt tervezték az 
elvtársak. Generációk munkáját, építését, értékeit nem 
tudták eltörölni egyik napról a másikra, jól látjuk ezt a 

napjainkban megjelent 
visszaemlékezésekből, ami-
ket a gyermekotthon egy-
kori lakói írnak, írtak.
Ma a tulajdonos jó szán-
dékának köszönhetően 
folyamatos fejlődésről, 
eredményről, megújulásról, 
tervekről beszélhetünk. 
Vörösmarty sorai igazak: 
„És annyi balszerencse 
közt, oly sok viszály után,
megfogyva bár, de törve 
nem, él nemzet e hazán.”
Azt pedig, hogy mennyire 
él, mi sem bizonyítja job-
ban, mint az előkerült búto-
rok nyomán kialakult han-
gulat, hiszen egyre több 
helyről hallom, hogy téglási 
családok ma is őriznek egy 
darabkát a kastélyból. Va-

lójában ők azok, akik igazán megmentik a 21. században 
az örökségünket, köszönjük nekik, hogy megőrizték Téglás 
és a kastély értékeit, nem csak itt városunkban, hanem 
az egész megyében, hiszen az igazán szép bútordarabok 
ma is a Megyeháza szobáit díszítik. 
Jó érzés tudni, hogy jó kezekben van örökségünk egy ré-
sze.
Köszönetemet polgármesteri díszoklevéllel fejezem ki  
Csécsi Imre számára, akinek felajánlása és adománya 
révén településünk büszkeségébe a Dégenfeld kastélyba 
visszakerült az első néhány bútordarab. 
Bízom a lakosokban, bízom abban, hogy értékeink meg-
őrzése mindannyiunk közös gondolkodása további köve-
tőkre talál.

Szabó Csaba 
polgármester

Őrizzük meg értékeinket!
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Felhívás a parlagfű elleni védekezésre

Tájékoztatás a közterületen való szemetelés tilalmáról

Tisztelt Lakosság!

Az utóbbi időben több esetben ta-
pasztaltuk, hogy a közterületen tar-
tózkodó személyek a számukra fe-
leslegessé váló dolgoktól (használt 
papírzsebkendő, rágógumi, cigaretta 
csikk, üveg és alumínium italos doboz 
stb.) úgy szabadulnak meg, hogy azo-
kat nem hulladékgyűjtő edényzetbe 

helyezik, hanem eldobják.
Az is előfordul, hogy az ebtartók a házi 
kedvencük sétáltatása közben az eb 
ürülékét a közterületen hagyják, nem 
gondoskodnak annak felszedéséről.

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II. tör-
vény (a továbbiakban: Szabstv.) 196. 
§ (1) bekezdése szerint, aki:
a) a közterületet, a közforgalom céljait 
szolgáló épületet, vagy a közforgalmú 
közlekedési eszközt beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az 
a) pontban megjelölt helyen okozott 
szennyezés megszüntetéséről nem 
gondoskodik, szabálysértést követ el.
A Szabstv. 11. § (1) bekezdése szerint, 
a pénzbírság legalacsonyabb össze-

ge - e törvény eltérő rendelkezése hi-
ányában - ötezer forint, legmagasabb 
összege százötvenezer forint.
A szabálysértési eljárás lefolytatása a 
Hajdúhadházi Rendőrkapitányság ha-
táskörébe tartozik.

Kérjük a lakosságot, hogy közterü-
leteink tisztaságának megóvása és 
a köztisztasági szabálysértés esetén 
kiszabható pénzbírság elkerülése ér-
dekében a fentiekre figyelemmel jár-
janak el.

Szilágyi József László
   jegyző

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 kialakulá-
sát megakadályozni, és 
ezt követően ezt az álla-
potot a vegetációs idő-
szak végéig folyamato-
san fenntartani.
A parlagfű ellen kézi 
gyomlálással, kaszálással 
és kapálással vagy vegy-
szeres gyomirtással kell 
védekezni. A parlagfű el-
leni védekezés a tulajdo-
nos, használó kötelezett-
sége. 

A parlagfű virágzás meg-
akadályozása érdeké-
ben kérjük, hogy az in-
gatlanok tulajdonosai, 
használói:

• 2022. június 20-30. között ellenőriz-
zék, hogy található-e azon parlagfű, 
• amennyiben igen, gondoskodjanak 
arról, hogy a parlagfű június 30-ig le-
kaszálásra kerüljön, majd

• az első vágástól számított 3 hét múl-
va ismét ellenőrizzék a területet és 
parlagfű esetén gondoskodjanak az 
irtás haladéktalan elvégezéséről, me-
lyet követően

• a területet 3 hetenként ellenőrizzék 
és a parlagfű irtását a vegetáció vé-
géig (október közepéig) folyamato-
san 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 Ft-tól 
5.000.000 Ft-ig 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 in-
gatlanok tulajdonosait, 
használóit, hogy parlagfű 
irtási kötelezettségüknek 
- településünk lakossága 
egészségének védelme 
érdekében - a parlag-
fű vegetációs ideje alatt 
folyamatosan tegyenek 
eleget!

A parlagfűvel fertőzött:
• belterületi ingatlanokat 
(utca és házszám meg-
jelölésével) a jegyző felé 
az 52/384-312 telefonszá-
mon, valamint a hatosa-
giirodavezeto@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  
kérés esetén segítséget nyújtunk.

Szilágyi József László
   jegyző
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A Bárczay Anna Városi Óvoda óvodásai és óvónői közre-
működésével bekapcsolódott városunk is az „Összetar-
tozás tánca” országos kezdeményezésbe, és a főtéren 
előadott tánccal kezdődött a Trianoni diktátumra való 
emlékezés Tégláson. 
Majd a görögkatolikus templomkertben folytatódott fél 
ötkor az esemény.  

Szabó Csaba polgármester úr beszédében kiemelte, 
hogy 102 évvel Trianon után a magyarok még mindig 
menekülnek a saját földjükről, még egy évszázad után is 
látszik, hogy milyen esztelen döntés volt a Trianoni, meg-
húztak egy vonalat a papíron, aminek semmi köze nincs 
a valós, emberi, nemzeti viszonyokhoz. Valószínűleg ma 
Téglás sem tartozna Magyarországhoz, ha az eredeti tri-
anoni tervek érvényesülnek. Ha ebbe belegondolunk, bi-
zony még jobban átérezhetjük a súlyát.
Polgármester úr hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán há-
ború kitörése óta látjuk nap mint nap, hogy szenvednek a 
trianoni döntéstől a magyarok ma is Kárpátalján, tudjuk, 

hogy városunkban is élnek a háború elől menekült csa-
ládok, emberek. Tudjuk, hogy hol, és milyen mértékben 
korlátozzák a határon túli magyarságot, pusztán nem-
zeti hovatartozásuk miatt. Magyarországnak továbbra 
is nemzetben gondolkodó kormánya van, az országunk 
vezetése továbbra is kiáll a határon túli magyarságért, 
támogatja, élővé teszi a kapcsolatunkat, erősíti az össze-
tartozást. 

Kárpátaljai testvérvárosunkkal folyamatosan kapcsolat-
ban vagyunk, így tudjuk, hogy az ott megmaradt ma-
gyarság nagy része állja a próbát most is. A magyarságot 
nemzedékek öntudata, nyelve, hagyományai, kultúrája 
köti össze, és ezt sem Trianon, sem a háborúk nem semmi-
síthetik meg. 
Szívünkben és gondolatainkban nincsenek határok. Most 
is együtt tervezzük mit és hogyan tudunk segíteni, együtt-
működni, a jelenlegi nehéz helyzetben, mert a magyar-
ság elpusztítására 102 évvel ezelőtt kinyilvánított szándék 
ellenére ma olyan erős nemzet vagyunk, amely nem is-
mer határokat, amelyben erősebb az összetartás a szét-
válásnál. Ez pedig győzelem, minden rossz felett.
A mi feladatunk átörökíteni ezt az összetartást, elmonda-
ni gyermekeinknek és unokáinknak az igazságot, megta-
nítani, saját viselkedésünkön keresztül mindezek tiszteleté-
re, és arra, hogy zsigereikben is magyarok maradjanak.
Trianon ma egyszerre jelen és történelem, jelen és a jövő 
reménysége, aminek mi itt Tégláson is a részei vagyunk. 

A megemlékezésen a téglási történelmi egyházak veze-
tői, képviselői igeolvasással, igehirdetéssel, imádsággal 
szolgáltak. 
Ünnepi műsorral közreműködött Mercs Angéla énekmű-
vész és Mercs János színművész.

Téglási  KRÓNIKA   

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
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Pedagógusnap 2022
Első alkalommal köszönthetem polgár-
mesterként együtt városunk óvónőit, 
tanítóit, tanárait. 

Tisztelt Pedagógusok, 
kedves Barátaim! 

Tudjuk jól, hogy a ko-
vid-világjárvány milyen 
embert próbáló időszak 
volt számunkra, örök nyo-
mot hagyott bennünk. 
Mára az iskolában az 
óvodában újra találkoz-
hatunk, láthatóvá válnak 
az arcok, személyesebb 
lehet a kapcsolatunk. 
Vannak gyerekek és 
felnőttek, akiknek ezt a 
kapcsolódást újra kell ta-
nulniuk.
Bizony nagy szükségünk 
volt már erre, hiszen az 
ember társas lény, alap-
vető igénye az emberi, 
társadalmi kapcsolatok megélése, 
elemi lelki szükségletünk megosztani 
egymással örömünket, fájdalmunkat, 
sikereinket, tudásunkat. 

Az iskola/óvoda terei pedig a város 
fontos közösségi terei. Ez az ebédlő is 
reményeim szerint hamarosan újra be-
töltheti régi szerepét, mint ahogyan az 
iskola többi része, kívül-belül újra élő, 
aktív részese lesz a város vérkeringé-

sének. Fontos és alapvető közös érde-
künk ez a kapcsolat, hiszen városunk-
ban, egy iskolánk, egy óvodánk van. 
Össze kell tartanunk, egységben kell 

gondolkodnunk. 
A célunk ugyanaz, egy jól mű-
ködő és élhető városban itt ma-
radó gyermekeket felnevelni.   
Városunk megtartó ereje, a felnö-
vekvő generáció helyben maradása 
azon is múlik, milyen várost alakítunk 
ki és milyenek az emlékeik gyermekko-
rukról. Csak így közösen tudunk meg-
birkózni a feladatokkal, a folyamatos 
kihívásokkal, így tudjuk majd együtt 

élvezni a növekedés gyümölcsét.
Sokszorosan és nagy örömmel üdvöz-
löm a mai közös ünnepet, mert több 
ez a nap egy egyszerű pedagógus 

napnál, a mai nap a tég-
lási pedagógusok közös, 
összetartó munkájának is 
az ünnepe.
Legyen a mai nap a nyi-
tás, az újrakezdés napja, 
és ünnepeljünk még so-
káig közösen, sőt nőjjük ki 
ezt a helyiséget, merjünk 
nagyot álmodni!
Szeretettel köszöntöm vá-
rosunk valamennyi peda-
gógusát.

Szabó Csaba 
polgármester

Szeretettel gratulálunk a kitüntetettek-
nek:

Sáreczki Judit 
pedagógus

Kukucska Jánosné 
pedagógus

Szabóné Győrffy Zita 
óvodapedagógus

„Egy vérből valók vagyunk”

„Nekünk magyaroknak az Úristen különösen gazdag és 
színes nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül 
ez a mienk. Senki nem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem 
vehetjük át senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába 
beszélünk angolul, franciául, spanyolul, németül, attól még 
nem leszünk sem angolok, sem franciák, sem spanyolok, 
sem németek. Az ő örökségük nem a mienk, s ha majmol-
ni próbálnánk őket, a magunk örökségét veszíthetjük el, 
gyökértelen idegenek leszünk az emberi világban, s lelki-
leg elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa. Vére-
im, jól-rosszul, de valahogy átmentettük számotokra azt a 
nemzeti örökséget, ami Isten rendelése folytán a tietek. Át-
mentettük azt földrengésen, világégésen, nemzetpusztító, 
lélekgyilkoló nemzetköziség mesterséges tanainak szeny-
nyes özönvizén keresztül. Ha egyebet nem tudtunk érte-
tek tenni, de ezt megtettük s becsülettel őrködünk fölötte, 
ameddig élünk. De a többi már a ti dolgotok és a ti fele-
lősségetek. Egyet ne feledjetek el: amig magyarok vagy-
tok s az ősi örökség erkölcsi alapján álltok, addig Isten által 
kijelölt helyetek és szerepetek van a világban. 
De ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha ma-
gyarságotokból kivetkőztök, akkor senkik se lesztek, csu-
pán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél, míg vé-
gül is elmerültök a semmiben. Én bízom bennetek. Áldjon 
meg mindannyiótokat az egy igaz Isten, kőszikla-öröksé-
günk magyar Istene.” (Wass Albert)

A Nemzeti Összetartozás napján azért állunk itt a görög-
katolikus templomkert kopjafája mellett, hogy ne felejtsük 
el soha: felelőségünk és feladatunk van, Felelőségünk és 
egyben küldetésünk, az Isten rendelése folytán kapott ősi 
nemzeti örökség megőrzése és továbbadása. Feladatunk 
és munkánk, hogy ne veszítsük el soha azt, akik vagyunk: 
magyarok. Ezen örökség megtartása nem szavakat, ígére-
teket, még kevésbé jó szándékot igényel, hanem cselek-
vést és bátorítást, amely az összefogás erejében bontako-
zik ki. Olyan időket élünk, amikor ezt bizonyossá is tehetjük, 
mivel a 102 évvel ezelőtt történt trianoni békediktátum kö-
vetkezményei máig hatnak. 
A szomszédunkban kitört háború következtében kárpátal-
jai magyarok tízezrei kényszerültek elhagyni őseink földjét. 
Feladatunk, felelőségünk, hogy összefogjuk, hisz összetar-
tozunk, „egy vérből valók vagyunk”. A mi településünk is 
kivette részét ebből a küldetésből és feladatból. Isten ál-
dása kísérje mindazok életét, akik segítségnyújtásukkal 
hozzájárultak a kárpátaljai testvéreink életkörülményeinek 
emberibbé tételében.

„Áldjon meg mindannyiótokat az egy igaz Isten, kőszik-
la-örökségünk magyar Istene.”

        
Urgyán Antal 

parókus

„Egy vérből valók vagyunk”



5

2022. május 9–13-ig iskolánk 21 diák-
ja vett részt egy londoni kiránduláson.  
A tanulmányi utat iskolánk három an-
gol tanára, Rebecca May Stanton, 
Radóczné Aranyics Csilla és Kissné Les-
nyák Beáta szervezte. 
Ez az utazás még a pan-
démia kirobbanása előtt 
tervben volt, de sajnos 
a vírushelyzet miatt már 
csírájában meghiúsult. 
Most azonban végre eljött 
az utazás lehetősége, mi-
vel márciustól megszűnt a 
koronavírus járvány miatt 
korábban elrendelt ösz-
szes beutazási korlátozás 
Nagy-Britanniában. 
A diákcsoport repülővel 
utazott Anglia és az Egye-
sült Királyság fővárosába. 
A kirándulás alatt számos 
élményben volt részünk: 
ellátogattunk a londoni 
Towerbe, a Temze partján álló épü-
letegyüttesbe, amely idők során erő-
dítmény, fegyverraktár, királyi palota, 
vagy éppen börtön volt. Megtekint-
hettük a korona ékszereket, valamint 
egy nagyon gazdag fegyvergyűjte-
ményt. Számos fotó készült a csodá-
latos Tower Bridge előtt, amely alatt 
áthajóztunk a Temze déli partján talál-
ható Greenwich-be is. Ez a városrész 
egyrészt a tengeri történelméről híres, 
másrészt pedig csillagászati jelentősé-

ge van, hiszen annak közepén megy 
keresztül a „Greenwichi délkör”, más 
néven a 0° hosszúsági kör, ami hagyo-
mányosan az időzónák (GMT) számítá-
sának az alapja. 

Megtekinthettük a híres British Múzeum 
gyűjteményeit, London ikonikus épüle-
teit, felmentünk a Szent Pál Székesegy-
ház kupolájába, ahonnan az egész 
várost madártávlatból láthattuk. Ellá-
togattunk Shakespeare híres Globe 
színházába, valamint részt vettünk egy 
London Bridge Experience – elneve-
zésű show-n is. A Buckingham palota 
őrségváltása is a bakancslistánkon 
volt, még a nagy tömeg sem vette el 
a kedvünket ettől a látványosságtól. 

A Westminster városrészben található 
Buckingham palota London egyik fő 
látnivalója, II. Erzsébet királynő ottho-
na, valamint a királyi család reziden-
ciája. Nagy élmény volt számunkra 

minden látnivaló, hiszen 
az iskolapadokban a civi-
lizáció óra keretein belül 
mindig visszatérő kultu-
rális tananyag a diákok 
számára London, vala-
mint annak látnivalói. 
A programok zöme an-
gol nyelven zajlott, ez-
által fejlődött diákjaink 
beszédértése, beszéd-
készsége, valamint hallás 
utáni szövegértésük is. 
Büszkék voltunk tanítvá-
nyainkra, akik gátlások 
nélkül kommunikáltak és 
gördülékenyen beszélték 
az angol nyelvet. 
A sok élmény és tapasz-

talat, valamint a zsúfolt metropolisz 
után viszont jóleső érzés volt hazatér-
ni szelíd és csendes kisvárosunkba. A 
gyerekek szerint érdekes és lenyűgöző 
volt London, a kirándulást óriási ka-
landként élték meg, jó volt ott lenni, 
sokat látni és tapasztalni, de mindenki 
osztotta azt a véleményt, hogy minde-
nütt jó, de legjobb itthon! 

Kissné Lesnyák Beáta

Téglási  KRÓNIKA   

Kiscsillag Születik

2022. június 3-án pénteken rendeztük 
meg iskolánkban a XIII. Kiscsillag Te-
hetségkutató Versenyünket. A kiala-
kult vírushelyzet miatt az utóbbi két 
évben sajnos nem volt lehetőségünk 
ennek a színvona-
las rendezvénynek 
a lebonyolítására. 
Így a megszokott-
nál is nagyobb lel-
kesedéssel készül-
tek a gyerekek a 
megmérettetésre. 
A hattagú szakmai 
zsűri elé 13 produk-
ciót hoztak a gye-
rekek. Láthattunk 
táncos, prózai, 
komolyzenei dara-
bokat, de színpadra álltak az énekka-
rosaink és a dráma tagozat tanulói is.

Az első helyezett az Ördögmotolla 
néptánccsoport lett, akik Téglás kör-
nyéki táncokat hoztak nekünk.
A második helyezett Gábor Edina 
Sára lett, akinek az előadásában egy 
humoros népmesét hallhattunk.

A képzeletbeli dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel a Lesz Dance csa-
pata, ők egy latin mixet mutattak be. 
Szintén harmadik helyezést ért el Tóth 
Gréta, aki egy zenei darabot játszott 

el alt-furulyán.

A közönségdíjat az 
idei évben a DFDC 
tánccsoport kap-
ta.

Gratulálunk a felkészítő tanároknak 
és a diákönkormányzatnak a rendez-
vény lebonyolításához! 

A fellépő gyerekeknek pedig további 
sok sikert kívánunk!

Szilágyiné Bodnár Erzsébet
intézményvezető

Rákóczisok Londonban
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8. osztályosok
8. a osztály
Osztályfőnök: Kiss Csilla Erika

Balogh Petra, Böjti Lídia, Felföldi Fanni, Gulyás Regina, Hajdu Csenge, Hevesi Zita, Kondor Csenge, Kökényesi Ákos, 
László Ágnes, Major Kristóf, Marján Petra Fruzsina, Matkó Krisztián Máté, Nagy Nina, Némeczki Zsolt, Pásztor Hédi, 
Radócz Zsófia, Rezes Zsófia, Salánki Tamás László, Stanton Ruth May, Suta Annamária, Szücs Liliána, Tóth Máté, Varga 
Balázs, Varga Katalin

8. b osztály 
Osztályfőnök: Giránné Somogyi Krisztina

Biró Péter Róbert, Csapó Krisztián, Dudás Dorina, Fekete Fruzsina, Felföldi Roland János, Gábor Edina Sára, Gerascsenko 
Márk, Gerascsenko Dominik, Gergely Dominik, Gergely Dominika, Györki Fanni, Juhász Vivien, Kiss Ádám, Kiss Péter Márk, 
Kovács Larissza Kira, Lovas Bettina, Molnár Bence, Molnár Lilla, Petrovics István, Stekler Gergő, Szabó Balázs, Szabó Martin 
Viktor, Szigetfi Barbara, Szilágyi Zoltán, Szukonyik Eszmeralda Julianna, Tacsi Imre Máté, Tóth Noémi Petra, Tuncsik Réka, 
Varga Péter Kende, Vislóczki Boglárka
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Gyermeknap az iskolában
Gyermeknap iskolánk alsó tagozatán
A pandémia miatt 2 év kihagyás után 
ismét megrendezésre került a gyere-
kek által egész évben legjobban várt 
gyermeknapi programsorozatunk.

Reggel 8-tól délután 4-ig gyermekzsi-
vajtól volt hangos az iskolánk udvara.
Vendégeink több helyről érkeztek. 
Újfehértóról az Önkormányzati Tűzoltó-
ság egy tűzoltó gépjárművel érkezett 
a helyszínre, amelybe beleülhettek a 
diákjaink, megnézhették, kipróbálhat-
ták az autóban található tűzoltáshoz 
szükséges eszközöket, felszereléseket. 
Hajdúsámsonból a Hajdú Közlekedés-
biztonsági és Mentő Egyesület a men-
tősök munkájáról mesélt és tartott be-
mutatót.

A Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltószövet-
ség jóvoltából, a gyerekek igazi tűz-
oltóknak érezhették magukat, hiszen 
tűzoltóruhában, sisakban gyakorol-

hatták a tűzoltást. Mindemellett még 
a mentéseknél használt vágóberen-
dezéseket is kipróbálhatták diákjaink.
A Magyar Református Szeretetszolgá-
lat Kutató és Mentőcsoportja kutyás 
bemutatót tartott. A gyerekeket tel-
jesen lenyűgözte, hogy veszélyhely-
zetben, mentéseknél milyen fontos 
szerepet töltenek be az erre kiképzett 
kutyák. 

A Hajdúhadházi Rendőrkapitány-
ságról is rendőrautóval érkeztek.  A 
rendőrök által használ felszereléseket 
felpróbálhatták és egy KRESZ pályán 
gyakorolhatták azt, hogy hogyan kell 
helyesen kerékpárral közlekedni.
Hamar a gyerekek kedvencévé 
vált az Airsoft fegyverek használata, 
amellyel a célba lövést gyakorolhat-
ták. Az ehhez szükséges felszerelést a 
Debreceni Action Air Sportegyesület 
biztosította.

A délelőtt folyamán arcfestés és ÖKO 
vetélkedő is volt.

Délután iskolánk 2.b osztályos tanuló-
inak bábelőadását tekinthettük meg, 
amelynek címe: Az égig érő paszuly 
volt. Előadásukkal nagy sikert arattak.

A napot a bolhapiaccal zártuk, ahol 
csere-bere és adok-veszek volt.
Köszönet mindazoknak, akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a gyerekek napja 
ilyen tartalmasan telt el!

Ölvetiné Veres Rita 
DÖK vezető

8. c osztály 
Osztályfőnök: Törökné Tóháti Erzsébet

Bessenyei Fruzsina, Dudás Erik Miklós, Fábián Mihály, Farkas Richárd, Hárshegyi András, Nagy Ádám Attila,  
Nagy Dávid Sándor, Nagy Petra Flóra, Ónodi Valentina, Petrohai Diána, Pintér Tamás Dávid, Sándor Attila József,  
Szabó Balázs, Székely György Bence, Szilágyi Petra Dorina, Szilvási Péter, Szűcs Attila László, Szűcs Zsuzsanna, Terdik 
Márk, Tóth Barbara, Tóth Enikő, Tóth Réka, Tóth Rozina Janka, Tulipán László, Vajda Petra, Varga László, Varga Levente
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Gyereklabda program a sporttehetségek fejlesztésére
A mozgásban jól teljesítő gyermekek 
korai felismerését és gondozását cél-
zó programot a 2021/2022-es nevelési 
év során valósítottuk meg. A labdajá-
tékok megalapozását célzó progra-
mot, tehetségműhely keretében heti 
rendszerességgel nyújtott az óvoda, 
10 csoportjából beválogatott gyer-
mekei számára, (20 fő) ami változatos 
lehetőségeket biztosított számukra ké-
pességeik kibontakozására.

A játékosság, a mozgás örömének 
megélése, változatos eszközök: külön-
böző méretű, anyagú és keménységű 
labdák ösztönző és motiváló hatással 
voltak a gyermekek részvételére a 
programban A különböző labdajáté-
kokkal biztosítottuk a megfelelő meny-
nyiségű és erősségű mozgásimpulzust, 
melyek a gyermekek fejlődését segí-
tették és gyorsították. 

A tehetségígéretek mozgáskoordiná-
ciójának fejlesztésében szerepet ját-
szottak a pályázati forrásból megvá-
sárolt egyensúlyozó lépegető formák, 
a gurulódeszkák, érzékelő korongok.
A kognitív és érzelmi intelligencia fej-
lesztéséhez társasjátékokat, fejlesztő-
játékokat vásároltunk, melyek segí-
tették a lazítást, új társas kapcsolatok 
alakítását, együttműködést, egymás 

közti kommunikációt.
A résztvevők feltöltődését, pihenését 
szabadidős, lazító programelemek be-
iktatásával valósítottuk meg: 

-természetjárás turista útvonalon a 
Hajdúhadház és Hajdúböszörmény 
közötti úton elhelyezkedő Kutasi-kilátót 
övező erdőben;
- buszos kirándulás a Nyíregyházi Állat-
parkba
-könyvtári foglalkozás a Téglási Városi 
Könyvtárban Pánya Kitti intézményve-
zetővel; 

- népi gyermekjátékok Kiss-Dankó Ka-
talinnal, a Zeneovi tehetségműhely 
vezetőjével;
-bábjáték Nagy Mária óvodapedagó-
gussal;
-feszültségoldásra, szorongás és stresz-
szkezelésre fókuszáló foglalkozás Má-
tyás Márta, óvodánk   pszichológusá-
nak irányításával;
-közös program a szülőkkel óvodánk 
kemencéjénél;
- tanulmányi út a Téglás mellett elhe-
lyezkedő HAJDU Ipari Park-ba. 
A vezetőség biztosította számunkra 
az engedélyt a gyár területére való 
belépéshez, valamint szakembereket, 
akik vezetésével az üzemek látogatá-
sa megtörtént megfelelő biztonsági 
intézkedések mellett. Az üzemekben 
a gyerekek megtekinthették a gyár-
tási folyamatot, megismerkedhettek 
a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. környe-

zetvédelem érdekében tett erőfeszíté-
seivel és játszhattak az Ipari Park gyö-
nyörű természeti közegében kialakított 
játszóterén.
A pályázati program keretén belül szü-
lőknek szóló ismeretátadó/workshop is 
megszervezésre került intézményünk-
ben a magyar és nemzetközi tehet-
séggondozás, tehetségkutatás két ki-
váló szakemberének a meghívásával: 
Dr. Mező Katalin a Debreceni Egye-
tem adjunktusa és Dr. Mező Ferenc – 
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 
docense tartottak előadást a tehet-
séggondozás gyakorlati kérdéseiről.

A szülőknek folyamatos tájékoztatást 
nyújtottunk a közösségi média segítsé-
gével a programban zajló munkáról, 
eseményekről. A program sikerességét 
a gyermekek csillogó tekintete mellett 
a szülői visszajelzések is igazolták. Egy 
a sok közül: „Gratulálok az óvodape-
dagógusok munkájához, akik részt 
vesznek minden egyes alkalommal 
a projekt keretein belül zajló, aktuális 
eseményekben! A sok karantén után, 
nagy örömmel tölt el ezeket a fotókat 
látva, hogy egy ilyen élményekben 
dús „csomaggal” búcsúzhat el las-
sacskán a kislányom, az óvodás éve-
itől!” 
Intézményünknek továbbiakban is 
célja a Nemzeti Tehetségprogram ál-
tal kiírt pályázati lehetőségek követése 
és megpályázása.  
                                

Gerhardt Veronika  
óvodapedagógus,  

fejlesztőpedagógus

Veresné Hevesi Zsuzsánna  
intézményvezető

„A speciális fejlesztést célzó progra-
mok 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
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A Bárczay Anna Városi Óvoda a 
2021/2022-es nevelési évben is gaz-
dag programokkal és tevékenységek-
kel egészítette ki Tevékenységköz-
pontú Óvodai Nevelési Programjára 
épülő nevelését.
A programokat az óvoda éves mun-
katerve, a módszertani, a szabadidős 
munkaközösség és a Zöld Óvoda 
team tervei alapján szervezik, tervezik 
az óvónők.
Alkalmazotti közösségünk bekapcso-
lódik minden évben a Gulyásfesztivál, 
HAJDU Zrt. családi nap, Ezüstcsengő, 
városi Gyermeknap programjaiba, 
ahol a gyerekeknek szervezünk szaba-
didős tevékenységeket.

Őszi programjaink
Szeptemberben bekapcsolódtunk 
az Európai Mobilitási Hét programja-
iba. ezen programon belül a szülőket 
is megmozgattuk, hiszen „közleke-
dési járműveket” lehetett készíteni, 
és a gyerekek az elkészült járművek-
kel érkeztek az óvodába. Nagyon 
ötletes, kreatív alkotások születtek.
Októberben szüreti mulatságot szer-
veztünk, ami nagyon jó hangulatban 
telt.
Novemberben Márton napi lámpás 
felvonulásra invitáltuk a gyerekeket és 
szüleiket a város főterére. A séta után 
finom zsíros kenyér, meleg tea várt 
mindenkit, akinek kedve volt egy nagy 
közös táncba is bekapcsolódhatott.

Téli programjaink
Decemberben az újrahasznosítás je-
gyében kartonpapírból ” Mézeskalács 
házikó” készítésére kértük fel a szülő-

ket. Gyönyörű alkotások születtek, me-
lyeket az óvoda aulájába majd pedig 
a könyvtárban állítottuk ki, hogy minél 
többen megcsodálhassák az alkotá-
sokat.
A decemberi ünnepkörökhöz kapcso-
lódva ellátogatott óvodánkba a Miku-
lás is. A csoportokban felhangzó gyer-
meki énekeket az óvónők citerajátéka 
tette még színesebbé.
Az Adventi készülődést az idei évben 
kibővítettük a madarak karácsonyá-
nak ünneplésével. Minden csoport sa-
ját madárkaláccsal kedveskedett a kis 
madaraknak, melyet az óvoda udva-
rán lévő fenyőfára akasztottak ki. 
Február 2. jeles napról is megemlé-
keztünk. Mackó kiállítást rendeztünk 
az épület folyosóin, azokból a játék 
mackókból, melyeket a gyerekek ott-
honról hoztak be.
Farsanggal és kiszebáb égetéssel bú-
csúztattuk el a telet.

Tavaszi programjaink
 A Föld Napja alkalmából óvodásaink 
a városi sportpályán csemetefákat 
ültettek, melyeket a csoportok „örök-
be” is fogadtak. Az eltelt időszakban a 
csoportok kisétáltak az ültetett fákhoz 
meglocsolták és megfigyelték, milyen 
változások történtek a kis fákon az ül-
tetés óta. 
A Zöld jeles napokat egész hetes prog-
ramsorozattal ünnepeltük meg óvo-
dánkban. Volt táncház, kalandtúra a 
kastélyparkban. Ellátogattak hozzánk 
a méhészek, vadászok, és a Zöld Kör is, 
akik a különböző játékos feladataikkal 
Földünk védelmére és a környezettu-
datos magatartásra hívták fel a gyer-

mekek figyelmét. Több galamb fajtá-
val is megismerkedhettek a gyerekek 
és a felelős állattartásról is szó esett a 
galambok nézegetése, figyelése köz-
ben.
Zöld Óvodaként ezek a programok jó 
lehetőséget adnak arra, hogy felhívjuk 
a gyermekek figyelmét a környezet, 
az állatok szeretetére, védelmére és a 
környezetvédelem fontosságára.

Természetesen köszöntöttük óvodása-
inkat Gyermeknap alkalmából. A két-
napos programsorozatban volt arcfes-
tés, buborékfújás csillámtetkó készítés, 
agyagozás, kincskeresés, aszfaltkréta 
rajzolás, zenés vidám hangszeres előa-
dás és ugrálóvárazás.

Elkezdődtek az óvodai ballagások is, 
melyek az idei évben másképpen ke-
rülnek megrendezésre. Közvetlenebb 
és kötetlenebb formában.  A csopor-
tok a szülőkkel közösen főznek, játszó 
délutánon vesznek részt és ezen prog-
ramok keretén belül búcsúznak el az is-
kolába készülő gyerekek a kisebbektől 
az óvodától és a csoportban dolgozó 
felnőttektől.

                       Köszönjük a szülők és a 
támogatók aktív részvételét és segítsé-
gét. Minden óvodásunknak és család-
jaiknak kellemes nyári kikapcsolódást 
kívánunk.

    
Veresné Hevesi Zsuzsánna  

óvodavezető  
és az óvoda Kollektívája
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Tanévzárás az óvodában

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének Téglási Csoportja

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar me-
gyei Egyesületének Téglási Csoportja 
közös főzést szervezet a Rendezvény-
háznál 2022.  június 11-én 9 órai kez-
dettel, 30 fő részvételvel. 

Esős napra ébredtünk, úgy tűnt elma-
rad a rendezvény, de hamar elvonult 
a felleg, s kisütött a nap! Kolompár 
László alpolgármester úr felajánlotta, 
hogy sátrakban a rossz idő ellenére is 
meg tudjuk tartani a rendezvényt!
Hamar összegyűltünk, s kezdtünk is a 
főzéshez. Mindenki számára akadt ten-
ni való. A férfiak rendezték a tüzet, az 
ügyes kezűek tisztították, darabolták a 
hozzávalókat: burgonyát, hagymát, 
szalonnát. Közben jó ízű beszélgetések 

folytak, volt jó kedv, nevetés! 
Az üstben lévő slambucot Gulyás Sán-
dor készítette, míg a bográcsban lévőt 
Brutócki József főzte.

Közben megérkezett Szabó Csaba 
polgármester úr is, kaptunk uborkát a 
saláta készítéséhez, ecet és cukor is 
érkezett az uborkával, így az uborka-
saláta is elkészült. 
Még nem volt 12 óra s lehetett ebé-
delni, nagyon finom, ízletes ebédünk 
volt.
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„Ha harc, hát legyen harc......”

Nincs az az életkor, amikor azt mond-
hatnánk, hogy nincs értelme elkezde-
ni a fizikai és mentális egészségünkért 
küzdeni!

A XXI. század egyik időseket érintő be-
tegsége a DEMENCIA. Az első tünetek 
sok-sok évvel a betegség előtt már 
megjelennek, így ezek felismerése és 
a prevenció rendkívül fontos. Sajnos 
a Covid-19 okozta világjárvány nagy-
mértékben hozzájárult az idősek izolá-
ciójához, aminek súlyos következmé-
nye lehet a demencia kialakulása, az 
állapotromlás.
Mindezek megelőzése érdekében 
2021. novemberében tudatos prog-
ramtervezéssel láttunk hozzá INDA 
(INDA=INformáció Demenciáról Alap-
fokon) programunk megvalósításá-
hoz.

Rendszeresen megtartott kiscsoportos 
foglakozásainkon egyaránt törekszünk 
a  testi és lelki egészség megőrzésére, 
a meglévő képességek megtartásá-
ra, fokozására.
A szórakoztató és testedző foglalkozá-
sok eredménye rövid idő alatt látvá-
nyos volt. Vitathatatlan, hogy agyunk 

meghálálja a vele való törődést, tor-
náztatást!
Azért, hogy szélesebb körben tájékoz-
tassuk a lakosságot a betegségről, a 
megelőzési és kezelési lehetőségekről 
2022. május 31-én megtartottuk az  
I. Inda napot városunkban.

Szakmai segítséget kaptunk  a  haj-
dúböszörményi Fazekas Gábor Idő-
sek Otthonának munkatársaitól, akik 
2015. évtől konzorciumi partnerként 
dolgoztak a Katolikus Szeretetszolgá-
lat  által megvalósított demenciával 
összefüggő programban. Támogatá-
suknak köszönhetően számos hasznos 
tájékoztató és foglalkoztató kiadványt 
osztottunk ki a megjelent „szép-korú-
ak” részére.

A rendezvényen szívélyesen köszön-
tötte és aktív részvételre biztatta a 
megjelenteket Szabó Csaba polgár-
mester úr. Szilágyi József László jegy-
ző úr és Kerekes Bíró Éva kulturális 
referens asszony a délelőtt során elis-
merően nyilatkozott az idősebb kor-
osztályra jellemző kitartásról és bátor-
ságságról.
A nap csodálatos időjárással kedves-
kedett. A vállalkozókedvű szép-korú-

ak lelkesen és kitartóan teljesítették a 
7 próbát, amelyek logikai, ügyességi 
és memória fejlesztő feladatokból áll-
tak.

Örömmel fogadták a Bárczai Anna 
Városi Óvoda  Csibe csoportjának 
kedves műsorát, majd a DFDC tánc-
csoport energikus fellépésében 
gyönyörködhettek,  és meglepetés-
ként együtt tornáztak a gyerekekkel  
Nádasdi Éva csoportvezető irányítá-
sával.

Téglási  KRÓNIKA   
Megterveztük a kirándulásunkat is, ösz-
szességében kellemes napot töltöttünk 
együtt! 

Köszönjük szépen az Téglás Város Önkor-
mányzatának és a Polgárőrségnek, hogy 
biztosította a helyet a főzéshez! 
Köszönöm szépen mindenkinek a segítsé-
get, s hogy egészségi állapotuk ellenére 
is eltudtak jönni a rendezvényünkre!

Támba Zoltánné 
csoportvezető

INDA NAP
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Téglási  KRÓNIKA   

Név:...........................................................cím:...............................................életkor:..........................

VÉTKES SZAVAK

A következõ szólásokban, közmondásokban egy-egy szó „kibicsaklott”. A feladat: nyomozza ki a szólásba 
furakodott idegen szót, aztán találja ki az eredeti kifejezést. Bemutató példa: Egy cipőben lovagolunk.
Helyesen: „Egy cipőben járunk.”
Eredményes „nyomozást”, ha úgy tetszik, hajtóvadászatot az alábbi 15 szólás „vétkes” szavainak meglelé-
séhez!
Húzza át a „vétkes” szót, s írja le a helyesnek vélt alakot!
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 korúaktól várjuk)
A visszajuttatási cím: HHMIT Szoc. Gond. Közp. Téglás, Liget u. 1. Postaláda a kiskapu mellett található.

1. Egy szőnyegen árulnak............................................................................................................................................
2. Száz mondatnak is egy a vége. …........................................................................................................................
3. Régóta a gyomrában van......................................................................................................................................
4. Éhes disznó tökkel álmodik. …................................................................................................................................
5.  Nem fűlik hozzá a szeme...........................................................................................................................................
6. Zöld gallyra vergõdik................................................................................................................................................  
7. Keserű, mint az ecet. …...........................................................................................................................................
8. Állához veri a garast. …...........................................................................................................................................
9. Rossz szenet tett a tűzre. ….....................................................................................................................................
10. Se feje, se farka. ….................................................................................................................................................
11. Két darálóban őrölnek. ….....................................................................................................................................
12. Megette a tésztája javát........................................................................................................................................
13. Nem enged a huszonegybõl................................................................................................................................ 
14. Az egekig szid valakit.............................................................................................................................................
15. Köti az ebet az oszlophoz. …................................................................................................................................

A fáradtság apró jelei is eltűntek az 
arcokról, amikor délutánra járva az 
Ördögmotolla néptánc együttes tán-
cosai hoztak vigasságot udvarunkba.
Téglási amatőr alkotók is szórakoztat-
ták kortársaikat, amit szintén öröm-
mel fogadtak. Kémeri Éva, G Orosz 
Piroska, Szmolka Mária saját írásaikkal 
illetve népdalcsokorral színesítették a 
programot.

Hasznosabban nem is telhetett volna 
ez a nap! Régen látott barátok, isme-
rősök örültek egymásnak, végre önfe-
ledt kacagás és játék költözött újra a 
házunkba!

„Hadat üzentünk a demenciának és 
a lelkes fogadtatásnak köszönhetően 
csapataink egységben küzdelemre 
készek!” A nagy érdeklődésre való 
tekintettel hamarosan újra nyílt „de-

mencia-délutánt” tarunk, melyre min-
den „harcost”  szeretettel várunk!!

A rendezvény támogatói:
Téglás Város Önkormányzata, Téglási 
Polgármesteri Hivatal és a Membrán 
áruház.

Mindenkinek kívánunk aktív, egész-
ségben eltöltött éveket!

                                                                                  
Chebliné Kocsis Erzsébet                                                                                          

intézményvezető
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Egy kisebb falut is ellátna a HAJDU 
napelemparkja

Tovább zöldíti működését az épületgé-
pészeti termékeket gyártó HAJDU Zrt., 
amely nem csak az energiatakarékos 
vagy megújuló energiát hasznosító 
készülékeivel, de már az azok 
előállítása során alkalmazott 
technológiákkal is támogatja 
környezetünk védelmét. 
A középtávú fejlesztési terv ré-
szeként megvalósuló erőmű 
létesítésének legfontosabb 
célja, hogy csökkentse a 
vállalat által vásárolt villa-
mos energia mennyiségét 
és minimalizálja a környeze-
ti terhelést. Az energiaárak 
drasztikus növekedése és az 
ellátási bizonytalanságok mi-
att az egyébként is fontos pro-
jekt még inkább felértékelődik 
a társaság számára.
A 496 kW összteljesítményű erőmű 
1280 db napelemtáblából fog állni, te-
lepítése egy mára már funkcióját vesz-
tett 10.000 m2 –es területen, a talajra 
történik.
A kivitelezés kora tavasszal kezdődött 
el, mostanra a földmunkákat, a terület 
és infrastruktúra előkészítését végezték 

el, jelenleg már a tartószerkezetek ki-
alakítása zajlik. A kivitelezés során fon-
tos szempont a megtermelt energia 
minél nagyobb kihasználtsága, azaz 
az energiaátalakítás és továbbítás 
során fellépő veszteségek minimalizá-
lása.

A tervek szerint a napelempark éves 
szinten 585 ezer kWh villamos energi-
át termel a jövőben a vállalat részére, 
ami a lakossági felhasználáshoz viszo-
nyítva azt jelenti, hogy több mint 250 
család éves energiafogyasztását ké-
pes biztosítani.
A környezettudatosság jegyében 

megvalósuló energetikai fejlesztés 
során nagymértékben csökkennek a 
HAJDU Zrt. létesítményeinek villamos 
energia költségei, az elvárt minőség 
biztosítása mellett a hosszú távú és 
megbízható működést garantálva. 
Az elmúlt évek során megvalósult át-

fogó energetikai program ke-
retében teljes infrastrukturális 
hálózatát korszerűsítette a HAJ-
DU Cégcsoport. Az elvégzett 
beruházások az elmúlt 10 év-
ben 8420 tonna CO2 kibocsátás 
csökkenést eredményeztek, ez 
a mennyiség megfelel a cég-
csoportos, 730 fős munkaválla-
lói állomány több mint két éves 
karbon-lábnyomának.

Téglási  KRÓNIKA   

HAJDU napelempark

Téglás Hajdú Ipari Városi Sportegyesület súlyemelői a 
2022. 05. 28-án Tini Országos Bajnokságon vettek részt 
Nyíregyházán. 
Három arany, egy 4. 
helyezés, egy 7. helye-
zés, és Virágos Zalán 
a korosztály legjobbja  
címet is begyűjtötte.

Bajnokok: kölyök 73 kg: 
1. hely: Istenes József; 
lány 59 kg: 1. helyezés: 
Németh Kloé; 
fiú 67 kg: 1. hely: Virágos Zalán; 
serdülő +96 kg 4. hely: Németh Szabolcs; 
7. hely: Zeke Adrián.

Téglás HAJDU Ipari Városi Sportegyesület súlyemelői  
2022. 06. 11-én Biharnagybajomban Juhász Sándor emlék-
versenyen vettek részt. 
Téglás város súlyemelői 3 arany, 1 ezüst , 1 bvronz érmet 
nyertek. 
Kölyök: 73 kg 1. hely: Istenes József, 
Lány: 55 kg 1. hely: Németh Kloé, 
Fiú: 67 kg 1. Virágos Zalán, 
Serdülő: +96 kg 2. hely: Németh Szabolcs , 
+96 kg 3. hely: Zeke Adrián.

Edzőjük 
Nagy László

GRATULÁLUNK!

Súlyemelő szakosztály
A Bek Pál Kertbarátkör Egyesület szakmai délutánján a 
Csapókerti Kertbarátok vendégeskedtek.

A közel 60 fős hallgatóság nagy figyelemmel követte 
Takácsné Dr. Hájos Mária egyetemi docens előadását 
a „Zöldségfélék szerepe a táplálkozásban” címmel.

Az előadást közös szalonnasütéssel, zenével, nótaszó-
val jó  hangulatban zártuk.

Fejszés Imre 
elnök

Bek Pál Kertbarátkör
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HIRDETÉSEK

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

TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA

HÉTFŐ 8.00 ― 12.00

KEDD NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

SZERDA 8.00 ― 12.00 és 13.00 ― 16.00

CSÜTÖRTÖK 8.00 ― 12.00

PÉNTEK NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Téglási  KRÓNIKA   

NYÁRI TÁBOROK TÉGLÁSON
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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 

Téglási Krónika • Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata  • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. •   
 Felelős szerkesztő: Kerekes-Bíró Éva  • Tipográfia, tördelés: Barna Szilvia • Nyomda: Univerzum Média Kft. • ISSN 1216-4593

Téglási  KRÓNIKA   

JELENTESSE 

MEG ÖN IS 

HIRDETÉSÉT  

A TÉGLÁSI 

KRÓNIKÁBAN!


