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Több mint 3 évtizede újra önálló városi rangot kapott 
Téglás, több mint két éve új fejezetet nyitottunk városunk 
történelmében. Mára világosan látszik, hogy elszánt, bá-
tor munkával történelmet írunk, ami méltó többszáz éves 
múltunkhoz, és a városi ranghoz.

Tisztelt Képviselő Úr, Elnök Úr! 
Tisztelt Ünneplő Közösség!  

A mai 31. évfordulón sokkal többet ünneplünk egy szüle-
tésnapnál, hiszen ezen a napon többszáz éves múltunkra 
emlékezünk. 
Téglásinak lenni, ezt a 
várost építeni, téglási 
őseink, a hajdúk, Bek 
Pál és a Degenfeldek 
örökségében élni meg-
tiszteltetés. Ez a város 
azonban elsősorban 
nem kövekből áll, ha-
nem abból, amit az 
itt élők a szívükben, a 
lelkükben hordoznak. 
Néhány hete bebizo-
nyítottuk, 
hogy továbbra is elő-
re akarunk menni, 
hogy folytatni akar-
juk a többszáz éves 
hagyományt és a két 
éve megkezdett mun-
kát, építkezni, erősödni 
akarunk, hogy jobbá 
tegyük gyermekeink, unokáink számára itt az életet. 
Ezt saját szemünkkel láthatjuk:  
  
- Újjászületik a kisréti tavunk;

- Épülnek megújulnak a szilárd útburkolatok;

- A város számára jövedelmező gyárat építünk és munka-
helyet teremtünk;

- Városunk közbiztonsága országosan is kiemelkedő.

- Megújul a közvilágításunk ebben az évben, a hiányzó 
összes meglévő oszlopra lámpatest kerül;

- Megvásárolt ipari parkunk óriási lehetőség a városunk 
számára;

- Ebben a hónapban elkészül a biciklipályánk;

- Piacunk építéséhez lassan lezárul a közbeszerzési folya-
mat;

- Súlyemelő termünket több mint 100 millió forintból meg-
újítjuk;

- Uszodánk pedig egy karcsapásnyi közelségben van.
Ezek által városunk valóban várossá válik. 

Büszkék vagyunk a múltunkra, egyre többet tudunk tör-
ténelmünkről, tavaly nyáron ünnepeltük a téglási hajdúk 

letelepítésének 400. 
évfordulóját. Büszkék 
szeretnénk lenni a jö-
vőnkre is, ezért minden 
nap dolgozunk, terve-
zünk, számos megnyert 
pályázat segítségével 
építkezünk, rendelke-
zünk pontosan és jól ki-
dolgozott és egymásra 
épült tervekkel. 

Városvezetésünk meg-
újult és korszerű gon-
dolkodása minden 
téglási érdekeit szol-
gálja bevonva a me-
zőgazdasággal, iparral 
foglakozó vállalkozáso-
kat, a helyi szolgáltató-
kat és az itt élő embe-
reket is.

Éttermek nyíltak, játszóterek épülnek, horgásztó, gokart 
pálya, virágos füves parkok, kondipark, fásított utcák, te-
rek várják a kikapcsolódni vágyókat, hamarosan túráz-
hatunk egyet a vadászház emlékhelyre, ahol szalonnát is 
süthetünk.

Hihetetlen akadályokat kell leküzdenünk ezért a fejlő-
désért, de megéri küzdeni, hiszen mindenért, ami érték, 
keményen meg kell dolgozni. Az elmúlt két és fél évben 
soha nem a könnyebbik utat választottuk, hanem azt, 
amelyik előre visz, és értéket teremt. 

Ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül, hiszen az 
országgyűlésben erősen és határozottan kiáll érdekeinket 
mellett Tasó László képviselő úr, örülünk, hogy folytatjuk 
a közös gondolkodást, a közös munkát….      

Része vagyunk megyénk közösségének, mi is egy darabja 
vagyunk a hajdú hagyományoknak és Hajdú-Bihar jövő-
jének. 

XXXI. VÁROSNAP



Érezzük ennek a közösségnek az összetartó és megtartó 
erejét. 
Szeretünk ennek a közösségnek a tagja lenni, köszönjük a 
megyei közgyűlés és Pajna Zoltán elnök úr minden segít-
ségét. 
Ennek a közösségnek a részeként merünk nagyot ál-
modni, így vagyunk képesek előre menni. Bátran nézünk 
szembe a nehézségekkel, kiállunk Téglás érdekei mellett, 

a város közösségéért felelősséget vállalva újra naggyá 
tesszük Téglást – tartozunk ezzel őseinknek, magunknak 
és a gyermekeinknek. 
 

SZABÓ CSABA
polgármester
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KITÜNTETÉSEK
Május 1-je és első vasárnapján nemcsak az édesanyákat 
ünnepeljük, hanem hagyományainkhoz híven ma köszönt-
jük azokat a személyeket, szervezeteket, akik teljesítmé-
nyükkel, munkájukkal kiemelkednek a közösségünkben.

Az elmúlt évben új egységes szerkezetű rendeletet alko-
tott a képviselő-testület a kitüntető díjak és elismerő címek 
alapításáról és adományozásuk rendjéről, melyben meg-
emelte és értékkövetővé tette az egyes kitüntetésekhez 
járó pénzösszegeket, valamint megalkottak egy új díjat a 
Polgármesteri Díszoklevelet, amit személyesen a polgár-
mester adományoz.   

11. Polgármesteri Díszoklevél
13. § Polgármesteri Díszoklevél adományozható azoknak 
a személyeknek, akik a település lakóközössége, vagy ki-
sebb közössége számára példamutató teljesítményt nyúj-
tottak, vagy önzetlen tevékenységükkel vagy támogatá-
sukkal hozzájárultak az önkormányzat feladatainak sikeres 
teljesítéséhez.

Nyugattól Keletre Egyesület 

Az Egyesület 2007-ben alakult Tégláson, és az ifjúsági ne-
velést és a helyi közösségépítést tűzte ki zászlajára. 
Hosszú évek óta részt vesznek valamennyi városi rendez-
vényen, ahol sportolási, szórakozási lehetőséget biztosíta-
nak a résztvevőknek. Mindennek köszönhetően jó viszonyt 
ápolnak a helyi intézményekkel és civil szervezetekkel.
2017 óta működtetnek klubházat Téglás központjában, 
ami éves szinten közel 200 családi rendezvénynek, művé-
szeti és KLUB foglalkozásnak ad helyet.
FIFA és Darts Klubbot alapítottak, ahol az edzési lehetőség 
mellett rendszeresen házi versenyeket szerveznek, ezzel 
biztosítva fejlődési lehetőséget a gémer programok-, illet-
ve a darts kedvelőinek. 

A közösségi hely üzemeltetésén kívül városi önkéntes prog-
ramokat, kirándulásokat, hagyományteremtő esemé-
nyeket szerveznek, illetve minden alulról jövő helyi kezde-
ményezést felkarolnak. Szakmai tudásukkal támogatják 
a város civil szervezeteit, a pályázati anyagaik összeállí-
tásában és segítséget nyújtanak számukra az elszámolá-
sokban. A Covid elleni védekezésben is aktívan szerepet 
vállaltak 500 tisztítószer csomag szétosztásában a rászoruló 
családok körében.

Az egyesület közösségszervezési tevékenységének el-
ismeréséül és a Covid elleni védekezésben nyújtott sze-
repvállalásukért Téglás Város Polgármestere Díszoklevelet 
adományozott számukra.

Szarka Gyula 
Téglási vállalkozó a SZARKA és TÁRSA 2004 Építő, Szolgál-
tató és Fémipari Betéti Társaság ügyvezetője.

Sikeres, elismert munkája mellett 2019 októberétől  
2022 márciusig Téglás Város Önkormányzata Pénzügyi Bi-
zottságának külső tagja volt és javaslataival, látásmódjá-
val segítette a testület munkáját.

Feladatait minden téren nagy hozzáértéssel, magas szintű 
szakmai felkészültséggel végezte. 
Az építőipari tudását, több évtizedes tapasztalatát, váro-
sunk javára, Téglás város gyarapodására fordította. 
Munkájának elismeréséül Téglás Város Polgármestere  
díszoklevelet  adományozott számára.

4. Téglásért Díszoklevél
6. § (2) Téglásért Díszoklevél adományozható azoknak a 
természetes személyeknek, akik közéleti-, közösségi munká-
jukkal, vagy a társadalmi-, gazdasági-, kulturális élet terüle-
tén tanúsított kiemelkedő, példaértékű tevékenységükkel 
elismertséget vívtak ki a város lakóiban.

Szabó László

Több mint két évtizede aktív és meghatározó tagja Téglás 
leghosszabb ideje fennálló közösségének a Bek Pál kertba-
rátkörnek. 
Tagként, majd titkárként az Egyesület programjaiban és 
rendezvényeiben is meghatározó szerepe volt. A közössé-
gi munkáját és szerepvállalását meghatározta, hogy kör-
nyezetvédelmi szakemberként ment nyugdíjba, és Tokaj 
hegyaljáról származik. Így a föld, a szőlő, a bor szeretete 
és az ehhez tartozó életérzés áthatja a vele való beszélge-
téseket, szakmai tanácsait. Önzetlenül segített szervezni a 
kertbarátkör programjait, kivette a részét a munkából, és a 
társasági életből is.
Hosszú ideig nem csak a felnőtt, de a 3-10 éves életkorú 
gyermekek számára szervezett szőlőpréseléseknek és őszi 
betakarítási munkálatoknak is tevékeny résztvevője volt. 
Tanította a gyerekeket a szőlő feldolgozásának módjáról 
és sokat beszélgetett velük eközben a környezetvédelmi 
munkáról.
Vicces, humoros, közvetlen és barátságos egyénisége ál-
tal Téglás Laci papájává vált.
Munkájának és közösségi tevékenységének elismeréséül 
Téglás Város Önkormányzata Téglásért Díszoklevelet ado-
mányozott számára.

László Antalné Margitka

Tégláson több mint 40 éve működő Bek Pál Kertbarátkör 
Egyesület tagja, pénzügyi titkára. Kedves, megbízható, 
szeretetteljes, közvetlen természete nagyon jól példázza és 
bemutatja az egész egyesület működését, ami városunk 
közösségének egyik legnagyobb értéke.  

Felelősségteljesen és hozzáértéssel végzi a pénzügyi fel-
adatokat, szabadidejének jelentős részét, és erejét áldoz-
za fel a rendezvények megszervezéséhez, programok, 
kirándulások tervezéséhez, melyek lebonyolításában is ak-
tívan részt vállal. 

Mindig lehet rá számítani. Az Egyesület Elnökének nagy 
segítséget nyújt, erőt fáradságot nem sajnálva, önzetlenül 
tesz a közösségért.
Munkájának és közösségi tevékenységének elismerésé-
ül Téglás Város Önkormányzata „Téglásért Díszoklevelet” 
adományozott számára.
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10. Sport díj
12. § (1) Sport díj adományozható azoknak a személyek-
nek és csapatoknak, akik kiemelkedő eredményt értek el 
valamely sportág területén, illetve huzamosabb ideje a 
testnevelés, vagy valamely sportággal kapcsolatos mun-
kájukkal példaértékű eredményt értek el.

Sallainé Nagy Zsuzsanna 

1993-ban szerzett tanítói diplomát testnevelés szakkollé-
giumi képesítéssel. Az évek során folyamatosan bővítette 
ismereteit a mozgáskultúra területein és kézilabda sportok-
tatói vizsgát tett.
A közösségszervező munkája és a mozgás szeretete min-
den tevékenységében megmutatkozik.
Rendszeres szervezője és lebonyolítója az iskolai sportver-
senyeknek. Aktívan kiveszi részét a Rákóczi-napokon, az 
egészségnapokon, a szüreti,- és a gyermeknapi rendez-
vényeken. Mindig lehet rá számítani a táncok betanítá-
sánál, vagy a bemelegítő táncos tornák levezénylésénél, 
nemcsak iskolai keretek között, hanem városi szinten is.  
Ott volt a mobilitási hét, a húsvéti nyuszi futás, a május el-
sejei trapp-party bemelegítő gyakorlatainak levezetésé-
nél, ahol nagy lelkesedéssel mozgatja meg a gyerekeket 
és felnőtteket egyaránt. Az elmúlt évben közreműködött a 
Baptista angol nyelvi tábor sportprogramjának megvalósí-
tásában is.
A testnevelés terén kifejtett munkájáért és közösségi tevé-
kenységének elismeréséül Téglás Város Önkormányzata 
Sport díjat adományozott számára.

3. Téglás Városért kitüntetés
5. § Téglás Városért kitüntetés adományozható azoknak 
a természetes személyeknek és közösségeknek, akik a vá-
ros társadalmi, gazdasági életében több éven keresztül  
kiemelkedő munkájukkal, maradandót alkottak, hozzájá-
rultak hírnevének öregbítéséhez.

Petőházi Gabriella 

Diplomáját a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán sze-
rezte Nyíregyházán. 1983. március 6-án kezdett el az isko-
lánkban dolgozni matematika-fizika szakos tanárként. 

1995-ben az oktató-nevelő munkát életében felváltotta 
a vállalkozói tevékenység, majd 2006-ban ismét visszatért  
a pedagógusi pályára, ahol a korábbi években is a rá jel-
lemző lendülettel folytatta munkáját.
Tanítványaival első perctől kezdve igyekezett megszeret-
tetni mind a két nehéz elméleti tárgyat. Az általa jól előké-
szített kísérletek bemutatásával sikerült megismertetni diák-
jaival a fizika tantárgy szépségeit.
Szaktanárként szívén viseli tanítványai tanulmányi előme-
netelét. Együtt izgul a diákokkal a megírt dolgozatok osz-
tályzatai és a vizsgák, tanulmányi versenyek és felvételik 
eredményei miatt. A lehető legjobbat igyekszik kihozni 
tanulóiból, képességeikhez mérten egyéni bánásmódban 
részesítve őket.
Az oktatás mellett a szabadidős tevékenységek szervezé-
sében is szerepet vállalt, éveken át szervezett táborokat 
a Balaton mellé. Ugyancsak egyik fő szervezője volt a len-
gyel testvérváros tanulói számára szervezett programok-
nak.

2007 augusztusától a felső tagozat igazgatóhelyetteseként 
dolgozik. Fáradhatatlan munkabírás, a feladatok önként 
vállalása és nagyfokú segítőkészség jellemzi munkáját.
Szervezőkészsége kiváló, valamennyi közösségi progra-
mot – legyen az tantestületi kirándulás, karácsonyi, vagy 
év végi záró rendezvény – zökkenőmentesen megszervez 
és lebonyolít. Logikus gondolkodása, a számok világában 
való jártassága nagy segítséget jelent a pályázatok pénz-
ügyi elszámolásában is. Igazgatóhelyettesként pontos, 
precíz munkavégzés jellemzi. A beosztott kollégák mun-
káját rendszeresen ellenőrzi, értékeli, biztosítja a tagozati 
munka zavartalanságát.
Kollégái szeretik, tisztelik. 
Téglás Város közösségi életében is aktívan szerepet vállal. 
2014-óta a Helyi Választási Bizottság elnöke, és e mellett 
jelenleg a Pénzügyi és ügyrendi bizottság külsős tagjaként 
segíti a város gazdálkodását.
Munkájának elismeréséül Téglás Város Önkormányzata 
Téglás Városért kitüntetést adományozott számára.
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Tisztelt Ebtartók!

Az ebek tartásával összefüggésben 
felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet korábban az 
ebek tartós kikötését tiltották, 
melynek részletszabályai nem 
kerültek meghatározásra.
Ugyanakkor - 2022. január 1. 
napjától kezdődően - a jog-
szabály pontosan megjelöli 
azokat a kivételes eseteket, 
amikor az eb kikötése átme-
neti jelleggel megengedett, 
ezek a következők:

- az állaton végzett ápolás, illetve  
gyógykezelés céljából, annak idejére,
- az állat veszélyes viselkedése miatt, a 
veszélyeztetés idejére,
- közlekedésbiztonsági, az állat testi 
épsége és a járműforgalom zavarta-
lan működése érdekében, (pl. az eb 
gazdája gépjárművével kiáll az udvar-
ról és ehhez egy rövid időre kinyitja a 
nagykaput) vagy

- állatról emberre terjedő betegség 
megelőzése esetén, a betegség ide-
jére.

A jogszabály meghatározza azt is, 
hogy az eb átmeneti megkötésnél 
használt eszköz hossza:
- kistestű ebnél 5 méternél,
- közepes testű ebnél 7 méternél,
- nagytestű ebnél 9 méternél,
- futólánc esetén a feszített és a futó 
részek hosszának összege 8 méternél, 
a futó rész hossza 3 méternél rövidebb 
nem lehet.

Az átmeneti megkötéshez alkalmazott 
nyakörvnek forgóval ellátottnak kell 
lennie, és az az eb életfunkciót, táp-

lálkozását nem nehezítheti el, 
az az állat számára fájdalmat 
nem okozhat.

Kérjük az ebek gazdáit, hogy 
kutyájukat a fenti rendelkezé-
sekre figyelemmel tartsák és a 
fenti eseteken kívül azokat ne 
kössék meg. 

Az eb ingatlanon belül tar-
tásáról - a kutya megkötése 
helyett - megfelelő kerítés és 
zárható kapu építésével, vagy 
kutyakennel létesítésével gon-
doskodjanak.

Szilágyi József László
jegyző

Tisztelt Lakosság!

A tavasz beköszöntével növekedés-
nek indult a növényzet a kertekben 
és az ingatlanok előtti közterületen.  
A rendezett településképet rontják 
azok az ingatlanok, amelyeknek te-
rülete vagy az előttük lévő közterület 
elhanyagolt, gondozatlan.
Téglás Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a környezet védelemé-
ről és a köztisztaságról szóló 19/2020. 
(IX.25.) önkormányzati rendelete sze-
rint, az ingatlan használója köteles 
gondoskodni az ingatlan telekhatá-
rától az úttestig terjedő teljes terület, 
– ide értve a járdát, a nyílt árkot és 
ennek műtárgyait is – tisztántartásáról, 
kaszálásáról, a járdára kinyúló ágak és 
bokrok megfelelő nyeséséről.
Az ingatlan használója köteles az in-
gatlanát rendben tartani, az aktuális 

növényápolási feladatokat, különösen 
a fű folyamatos kaszálását, az ingatlan 
gyomtalanítását elvégezni.
Az ingatlan használójának kötelessé-
ge továbbá az ingatlan előtti szakasz-
ra terjedően a közterületen lévő árkok, 
nyitott csatornák, folyókák, átereszek 
tisztántartása, a csapadékvíz akadály-
talan elfolyásának biztosítása. 

A Dózsa György utcai, a Böszörményi 
utcai, az Erdő utcai, a Temető utcai 
(Szegfű és Kossuth Lajos utca közötti 
szakasza), a Bóti utcai (Tóthfalussi és 
Stadion utca közötti szakasza), a Sta-
dion utcai, a Nádas utcai, a Bocskai 
és a Barátság utca közötti, valamint ez 
utóbbi folytatásában haladó Barátság 
utcai, a Barátság és a Vasút utca kö-
zötti vízelvezető árkok tisztántartásáról, 
a csapadékvíz akadálytalan lefolyá-
sának biztosításáról az önkormányzat 
gondoskodik.

Téglás Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről szó-
ló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati ren-
delete szerint, a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást 
tanúsít és 50.000 Ft-g terjedő közigaz-
gatási bírsággal sújtható, aki az általa 
használt ingatlan rendben tartásáról, 
az aktuális növényápolási feladatok 
elvégzéséről, különösen a fű folya-
matos kaszálásáról, a járdára kinyúló 
ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, 
az ingatlan gyommentes állapotban 
tartásáról nem gondoskodik.

Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, 
használóit, hogy az ingatlanuk és az 
előtte lévő közterület tisztán és gyom-
mentesen tartásáról, a fű rendszeres 
nyírásáról, valamint a lehulló csapa-
dék zavartalan elvezetése érdeké-
ben az ingatlanuk melletti vízelvezető 
árkok és átereszek tisztántartásáról  
folyamatosan gondoskodjanak.

Szilágyi József László
  jegyző

Téglási  KRÓNIKA   

Tájékoztatás az ebek megkötésére vonatkozó szabályokról

Tájékoztatás az ingatlanok és az előttük lévő közterület rendben tartásáról
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Zöldítő hét az óvodában
A Zöld jeles napokat egész hetes programsorozattal ünnepeltük meg óvodánkban. 
A héten megvalósuló különböző tevékenységekkel, játékokkal, olyan viselkedés mintákat próbáltunk közvetíteni, ame-
lyek elsősorban az érzelmeiken keresztül hatottak a gyermekekre és így próbáltuk bennük alakítani a környezetük iránti 
szeretetet. 

Volt táncház az óvoda parkolójában, kalandtúra a kastélyparkban, megismerkedhettek a gyerekek a méhészek mun-
kájával. Bővültek ismereteik hasznos kis rovarunkról, a méhekről.
A felelős állattartásról is szó esett a különböző galambok megtekintése közben. Az erdő védelméről és a vadászok mun-
kájáról is szerezhettek ismereteket óvodásaink. 

A Zöld kör is ellátogatott hozzánk, akik a különböző játékos feladataikkal Földünk védelmére és a környezettudatos ma-
gatartásra hívták fel a gyermekek figyelmét. 
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BME próbanyelvvizsga iskolánkban
2022. április 22-én második alkalommal rendezett isko-
lánk próba nyelvvizsgát. 

Három szinten, alap-, közép- és felsőfokon zajlottak az 
angol nyelvű vizsgák a két tanítási nyelvű tagozaton.  
A megmérettetéseken a tagozat hetedik és nyolcadik 
osztályos diákjai vettek részt. 23 tanuló komplex alapfo-
kon, nyolc diák középfokon, kilencen pedig felsőfokon bi-
zonyították tudásukat. 

Tizenegy nyolcadik osztályos tanulónk már korábban, 
2021. októberében állami nyelvvizsgán középfokú nyelv-
vizsga bizonyítványt szerzett, közülük került ki az a kilenc 
tanuló, akik vállalkoztak a nagy feladatra, hogy felsőfo-
kon is számot adjanak tudásukról. Ez óriási eredmény 
mind a gyerekek, mind pedig a tagozaton tanító peda-
gógusok számára, mivel ebből is látható, hogy a prog-
ramba vetett munka és bizalom, valamint a tanárok és di-
ákok részéről bizonyított elhivatottság és motiváció milyen 
távlatokat nyithat a kéttanos tanterv szerint tanuló diákok 
számára. 

A nyelvvizsgák eredményei a pedagógusok elvárásai 
szerint alakultak. Nagyon büszkék vagyunk tanítványaink-
ra, és általánosságban kijelenthetjük, hogy tudásszintjük-
nek megfelelően, vagy fölötte teljesítettek. A Royal City 
Nyelviskola vizsgáztató tanárai is elismerően nyilatkoztak 
tanulóink teljesítményéről és a tagozaton folyó minőségi 
oktatásról.

Nyelvvizsgára felkészítő tanárok:
Radóczné Aranyics Csilla (hetedik évfolyam alapfok)
Kiss Csilla Erika (nyolcadik évfolyam alap- és középfok)
Kissné Lesnyák Beáta (hetedik évfolyam alapfok, nyolca-
dik évfolyam közép- és felsőfok)

Ezúton gratulálunk tanítványainknak, a május végi állami 
nyelvvizsgára pedig sok sikert kívánunk!  

Kissné Lesnyák Beáta 
pedagógus

alapfok 8.a
középfok 8.a

alapfok 7.a
felsőfok 8.a

A záró napon különböző mozgásos feladatok vártak a gyerekekre.  
Akadálypályák, és ügyességi játékok közül választhattak, melynek sike-
res teljesítése után kis „tappancs nyomokat” kaptak, amit a Mézes-Kuckó 
egészségboltban válthattak be gyümölcsökre, müzli szeletekre, kis pala-
csintára, limonádéra.

A hét zárónapján más települések óvodapedagógusai is ellátogattak 
hozzánk Bázisintézményi szakmai nap keretében. 

Veresné Hevesi Zsuzsánna
óvodavezető
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Tavaszi versenyek ― szép eredmények
Országos Komplex Vetélkedő

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Köl-
csey Ferenc Általános Iskolája Tehet-
ségnapján megrendezett Országos 
Komplex Vetélkedőjén a 3-4. osztá-
lyosok Rákóczi SVSK csapata I. helye-
zett lett, az 5-6. osztályosok Okoskák 
csapata szintén I. helyezést ért el. A 7. 
osztályosok csapata a 3. helyen vég-
zett. 

Gratulálunk a csapatok tagjainak!

Kerékpáros Versenyek Megyei Döntő-
je 

2022. április 26-án iskolánk adott ott-
hont a Hajdú-Bihar Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság által meghirde-
tett Kerékpáros Iskola Kupa és „Ki a 
mester 2 keréken?”- elnevezésű ke-
rékpáros versenyek megyei döntőjé-
nek. 

A versenyre közel 30 tanuló érkezett 
kísérőikkel a megye különböző iskolái-
ból, hogy megmérettessék magukat 
az elméleti és gyakorlati feladatokból 
álló kerékpáros versenyen.
Iskolánkat 4 diák képviselte: 2 diák – 
Vajda Petra és Tulipán László 8.c osz-
tályos tanuló - vett részt a Kerékpáros 
Iskola Kupa versenyen, ahol eredmé-
nyesen szerepeltek, a „Ki a mester 2 

keréken?”- elnevezésű versenyen pe-
dig Lakatos Natália Dzsenna és Kéri 
Szabolcs 5.c osztályos tanulók értek el 
szép eredményeket.
Különösen nagy örömmel tölt el min-
ket, hogy Lakatos Natália Dzsenna a 
korosztályában az 1. helyezést érte el, 
amire büszkék vagyunk!

Köszönjük szépen a résztvevőknek, a 
segítőknek, a rendőrség tagjainak, az 
iskolának és a kollégáknak ezt az él-
ménnyel teli napot, a szervezést, illet-
ve a rendezést is!

Varga Attiláné pedagógus

VII. Baptista Iskolák Közötti Országos 
Matematika Verseny 

2022. április 22-én Tiszaroffon rendez-
ték meg a Baptista Iskolák VII. Orszá-
gos Matematika Versenyét. Iskolánk 
18 fővel vett részt. 11 alsós és 7 felsős 
tanuló jutott a döntőbe.

Eredményeink:
2. osztály
III. hely – Marozsán Miklós 
Felkészítő: Ölvetiné Veres Rita
3. osztály
II. hely – Kiss Gábor
Felkészítő: Simonné Kiss Ágnes
4. osztály
I. hely – Sándor Barnabás
Felkészítő: Nagy Sándorné
5. osztály
II. hely – Csősz Réka
Felkészítő: Dudásné Szabó Tünde
6. osztály
III. hely – Molnár Szabolcs
Felkészítő: Dudásné Szabó Tünde

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Babszem Jankó Országos Baptista 
Népmesemondó verseny

2022. 04. 08-án rendeztük meg a 27. 
Babszem Jankó Országos Baptista 
Népmesemondó versenyünket, me-
lyet az elmúlt két tanévben sajnos a 
pandémiás helyzet miatt nem tudtuk 
megtartani. A megváltozott körülmé-
nyekhez alkalmazkodva, úgy döntöt-
tünk, hogy idén online formában hir-
detjük meg a versenyt.
 
Nem tudtuk, hogy mekkora érdeklő-
désre számíthatunk, de legnagyobb 
örömünkre 18 iskolából, 39 mesemon-
dó juttatta el hozzánk a mesemondá-
sáról készült videofelvételt. 

A jelenléti versenyekhez hasonlóan, 
a zsűrinek most is nehéz dolga volt, 
hiszen szebbnél szebb meséket meg-
hallgatva kellett döntést hozniuk. Az 
élő mesemondás varázsát a jelent-
kezők igyekeztek a lehető legjobban 
megjeleníteni: ünneplőbe, népviselet-
be öltözve, gyönyörű környezetben, 
meseszép háttérrel készítették el a sa-
ját felvételeiket. 

A zsűri a 39 mesemondóból 15 tanu-
lót jutalmazott, akik okleveleiket és 
könyvjutalmukat postai úton kapták 
meg.

Minden mesemondónak szívből gra-
tulálunk!
Köszönjük a szülők és a pedagógus 
kollégák felkészítő munkáját!
Reméljük jövőre személyesen is talál-
kozhatunk! 

Czibere Judit 
igazgatóhelyettes
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VII. Országos Baptista Bibliaismereti Verseny – Kótaj 2022.

2022. május 6-án rendezték meg Kótajban, a VII. 
Országos Baptista Bibliaismereti Versenyt, me-
lyen iskolánk is képviselte magát. A több fordulós 
levelezős verseny után a döntőbe bejutott csapa-
tok nagyon ügyesen és eredményesen szerepeltek.   

A döntőbe került 6 évfolyamból, 4 dobogós helyezést  
ért el.
Az eredményekhez gratulálunk!

Bibliaverseny eredmények:
1.évfolyam: Hadházi Réka, Németh Anna, Lakatos Tamás, 
Szabó Csaba - 2. hely
2.évfolyam: Faragó Lola, Murvai Julianna, Tóth Benedek, 
Tóth Bori 
3.évfolyam: Fodor Hédi, Kemecsei Péter, Kiss Gábor,  
Lakatos Martin - 3. hely
5.évfolyam: Csősz Réka, Csobán Hajnalka, Papp Róbert 
Márk, Veres Erik Benett – 3. hely 
6.évfolyam: Enyedi Dóra, Horváth Maja, Veres József 
8.évfolyam: Böjti Lídia, Tóth Rozina, Ruth Stanton - 2. hely 

Felkészítő pedagógusok:
Zdrobáné László Nóra és Sáreczki Gyula 

Sáreczki Gyula felkészítő tanár

2022. május 7-én került megrendezésre Budapesten a Gyöngyhalász 
IV. Országos Baptista „Ki Mit Tud?”- tehetségkutató verseny. 

Iskolánk hat produkcióval vett részt a megmé-
rettetésen:
Fekete Nóra egy zongora produkcióval, az Ör-
dögmotolla néptánccsoport Téglás melletti tán-
cokkal, a színjátszó csoport Nyilas Misi barátai 
- musical betétdalával, az iskolai énekkar A mu-
zsika hangjai című produkcióval,  Papp Róbert 
Márk verssel, míg Gábor Edina Sára egy prózai 
darabbal állt a zsűri elé.
Két képzőművészet tanszakon tanuló diákunk 
pedig alkotásával pályázott.

A szakmai zsűri az Ördögmotolla néptánccsoport táncát és Gábor  
Edina Sára prózamondását értékelte kategóriája legjobbjának. 
Ezzel elnyerték az „Igazgyöngy” címet. 

Felkészítő tanáraik: Vámosi István, Horváth Marcell, Dr. Kecskés Lajosné, Sáreczki Gyula, Sáreczki Judit,  
Szabó-Kiss Szabina. 

Köszönjük az áldozatos munkájukat! 
Sáreczki Judit felkészítő tanár

Gyöngyhalász IV. Országos Baptista „Ki Mit Tud?”- tehetségkutató verseny
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Semmi sem a régi

Gyermekkoromban a falu nyugati pe-
remén laktunk, az utolsó utcában… 
ott születtem. 
Mikor anyukámnak eljött a szülés ideje, 
és erős fájdalmai lettek, arra gondolt, 
hogy a reggel megkívánt, feketére 
égetett füstölt szalonnával ronthat-
ta el a gyomrát, és az okoz erős hasi 
görcsöket. Nagymamám gyanította, 
hogy nem a szalonna a bűnös, hanem 
én igyekszek e világ felé, de nagyon… 
így elszaladt a bábáért. Mikor léleksza-
kadva visszaértek, anyut már annyi-
ra „bántotta a szalonna”, hogy csak 
annyi idejük volt, hogy felfektessék az 
ágyra, mert ekkor én már utat törve 
magamnak, üvöltöttem, hogy - itt va-
gyok! A két és fél kilómmal, mint anyu 
mondta mindig - annyi voltam, mint 
egy cső tengeri…
Kis szoba-konyhás házunktól pár mé-
terre, a déli oldalon rendszerint óriási 
búzatábla volt éveken át, kertünk vé-
gén kelet felől a TSZ gépparkja és istál-
lói, távolabb a jó öreg kastély, észak 
felől mindössze pár ház és egy mély 
kanális választott el minket egy csodá-
latos erdőtől.
Nincs már ott búzatábla, a helyén há-
zak sorakoznak. Nincs a búzatábla, 
ahol a szomszéd gyerekekkel oly sokat 
játszottunk! Minden házban három, 
négy, gyerek volt. Ha nem iskolában 
voltunk, mind az utcán kötöttünk ki, 
külön a fiúk, külön a lányok. 
Nyáridőben, mi lányok a búzában buj-
káltunk. Csináltunk magunknak alag-
utat, kunyhót, miket virágszirmokkal 
hintettünk fel, búzavirágból, pipacs-
ból, különféle virágokból, koszorút fon-
tunk. 
Nincs a búzatábla, ahol megkergetett 
bennünket a TSZ elnök, mert kárt okoz-
tunk a vetésben, ahol megtanultam 
biciklizni, egy rossz, ócska biciklivel. A 
dombról legurulva gyakoroltam, és 
mikor annyira felgyorsult, hogy nem 
tudtam megállni, a búzába kanya-
rodtam, az megfogott és felborultam. 
Nincs már búzatábla, ahol aratás után 
mezítláb szaladgáltunk a tarlón, ami 
összevagdosta a gyenge talpunkat. 
A fiúk játéka általában véres vereke-
déssel végződött, amit mi lányok, kö-
rülállva őket, izgatottan drukkoltunk 
végig…a verekedés meg a szülők 

veszekedésével végződött. Ilyenkor 
a szomszédasszonyok kivonultak és 
hangos szitkozódásokkal védték ki-ki 
a saját, cseppet sem vétlen cseme-
téjét. Az asszonyok hónapokig nem 
köszöntek, nem szóltak egymáshoz, 
de a gyerkőcök sutyiban már megint 
együtt játszottak.
És nincs már ott a TSZ, csak a rogya-
dozó, omladozó árván hagyott épüle-
tek. Szívfájdító látvány. Nincsenek már 
azok a kedves emberek, akiket szóval 
tartottam munka közben. 
Az egyik elnevezett minket bőregér-
nek, így ő lett bőregér bácsi, a másik 
magas vékony ember, a hórihori ne-
vet kapta tőlünk.  
Anyukám szigorúan nevelt bennünket, 
mindig volt kéznél egy pálca, rendcsi-
nálás céljából. Ritkán csapott le, mert 
már abból is értettünk, ha csak meg-
mutatta.
Egyszer a babáimnak csimbókból csi-
náltam ágyat, amit kibéleltem falevél-
lel, hogy ne szúrjon nekik. Az öcsém ezt 
a vita hevében, szétrombolta tőlem. 
Én sem voltam rest, összeborítottam 
az ő falevélből rakosgatott házikóját. 
Elkezdett torkaszakadtából ordítani, 
mire anyu kiszaladt a sírásra. Ösztönö-
sen tudta, hogy az a bűnös, aki csend-
ben van. Felkapott egy pálcát és jött 
felém, mert én voltam csendben. 
Tudtam, hogy kikapok, így elkezdtem 
lassan hátrálni, majd futva menekülni. 
Ő csak jött utánam egyre mérgeseb-
ben kiabálva – állj meg Éva, mert úgyis 
elkaplak, és többet kapsz, ha elfutsz! 
Na, nekem mondhatta! Tudtam, hogy 
így is úgy is kikapok és egyre gyorsab-
ban futottam a kerten át, tökön-pa-
szulyon keresztül a TSZ irányába, anyu 
meg a nyomomban, pálcával a ke-
zében. Nagyon féltem. Ahogy a TSZ 
kapuhoz közeledtem, anyu és köztem 
egyre kisebb volt a távolság. A TSZ ud-
varán egy óriási eperfa árnyékában 
a földön ülve ebédeltek a munkások, 
köztük a kedvencem, bőregér bácsi. 
Felcsillant a remény, hogy ők meg-
mentenek engem, elkezdtem kiabálni, 
szinte visítani, ahogy a torkomon kifért 
– segítség, segítség, bőregér bácsi tes-
sék engem megmenteni, mert anyu 
meg akar verni!  Abban a pillanatban 
mikor anyu elkapott volna, bőregér 
bácsi magához ölelt.
- Erzsi te! Miért akarod bántani ezt a 
kisjányt? Anyu zavart mosollyal ma-
gyarázta az esetet, majd kézen fogott 
és elindultunk haza. Végig, míg haza-
értünk azt mondogatta, hogy többet 
ilyet ne csináljak, hogy nem fogadok 
szót neki. 
Nincsenek már azok a kedves embe-
rek… nem élnek. 
Nincs már az eperfa. Az üres udvaron 
halott merevségben áll a gémeskút, 

amin a kötél üresen lóg alá… Nincse-
nek a lovak, miket úgy szerettünk… 
választottunk magunknak lovat, és 
minden este lementünk végigjárni az 
istállót, megsimogatni a kedvencün-
ket, kik hangos nyerítéssel jelezték, 
hogy örülnek nekünk…  
De ott van még a kanális a csordogá-
ló vízével, amiben piócákat, ebihala-
kat fogtunk. Egy-egy nagy eső után 
elcsentük a teknőt és azzal csónakáz-
tunk, majd felborulva meg is fürödtünk 
a habosan hömpölygő vízben. 
De sokat csodáltam a vízében nyüzs-
gő életet… órákon át néztem! 
És ott van az erdő! Az erdő, ami ré-
sze volt a mindennapjaimnak. És a 
vadászház! Odajártunk az iskolából 
számháborúzni. 
Nyaranta kötéllel a kezünkben kószál-
tunk a fák között, szárazgallyat gyűj-
töttünk a hideg napokra. De sokat 
megkergetett bennünket az erdész, 
mert loptuk a korhadó gallyat! Ilyenkor 
ledobtuk a terhünket és futás! Zsák-
számra hordtuk a szerecsendiót és 
azzal fűtöttünk télen szén helyett. Az 
erdő volt a vitaminforrásunk. Ismertük, 
tudtuk hol találunk málnát, földiepret, 
kökényt, mogyorót, gombát. Gyűj-
töttük a hársfavirágot és szárítgattuk 
télre. Tavasszal itt szedtük az első ibo-
lyát, gólyahírt. Meglestük a bokrok közt 
bujkáló szerelmespárokat, fészkéből ki-
esett madárfiókát tessékeltünk vissza 
az anyja oltalmába.
És ott van még a tisztás a fenyves kö-
zepén, ahová menekültem kisírni ma-
gam, ha bánat ért. 
Ahol lefeküdtem a fűbe, és hagytam, 
hogy az ágak között áttörő napsuga-
rak melengessék a lelkem. Ahol cso-
dáltam a fehér fodros felhők vonulá-
sát, és egy idő után úgy éreztem, hogy 
már én is köztük lebegek. Ahol felsza-
kadt a szívem minden bánata, a ma-
darak dalát hallgatva. 
Ott van az erdő, de már nem a régi. 
Nem fociznak már ott gyerekek, és 
nem járnak szerelmespárok sem arra… 
Nincs már vadászház sem, porig égett. 
És ott van a házunk, amiben felnőt-
tem. A padlásajtóban ülve, lábamat 
lelógatva, órákon át játszottam a ba-
báimmal… Most felújítva, megszépít-
ve, mások élnek benne.
És ott van még a kastély. Ő dacolva az 
idő múlásával, levetette rongyruháit, s 
Főnixmadár módjára újraéledve, új ru-
hába öltözött. 

Kémeri Éva 
író

SZÉPIRODALOM ― NOVELLA
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A BEK PÁL KERTBARÁTKÖR MAJÁLISA

Ragyogó napsütés és hangulatos zeneszó  
fogadta a rendezvényre érkező tagságot, ven-
dégeit. Tóth Lajos és Marika meglepetés lap-
csánkát sütött tízóraira, az üstben pedig már ké-
szült a finom Babgulyás Szalka Jancsi módra.   
A közös ebéd elfogyasztása után Molnár János 
tangó harmonika szóval szórakoztatta a közössé-
get, akik már a következő szakmai találkozót szer-
veztek.
Köszönöm az önzetlen jó szándékú segítséget 
mindenkinek.

Fejszés Imre 
elnök

Kedves „Téglási Krónika” olvasók!

Több mint harminc éve, még a rend-
szerváltás előtt kezdtük a gazdálko-
dást, kertészkedést a családommal.  
A termőföld szeretetét már gyerme-
ként megtanulhattam szüleimnek kö-
szönhetően, hisz ők is gazdálkodásból 
teremtették elő a nagy család meg-
élhetését. Biztosan sokan emlékeznek 
még az ízletes és páratlan dinnyére, 
paprikára, burgonyára és friss zöldsé-
gekre, amellyel a Csobán család ellát-
ta a környéket. 
Mi is tovább hagyományoztuk a csa-
ládi tradíciókat, hiszen évek óta fiam-
mal dolgozunk a kertészetben és az 

a legnagyobb megelégedés, hogy 
unokáink is érdeklődést mutatnak a 
gazdálkodás iránt. Kertészeti kultúrá-
val és ipari növények termesztésével 
is foglalkozunk, mindkét terület egyre 
nagyobb kihívások elé állít bennünket.
Elsősorban nagyon nehéz az egyre 
gyakrabban előforduló természeti ka-
tasztrófákat kivédeni, vagy megelőzni. 
Egy szélvihar, jégeső, fagy, a csapa-
dékhiány vagy éppen a nem megfe-
lelő időben érkező csapadék, mind 
nagy károkat képes okozni. Mivel mi 
ezzel foglalkozunk, ebből élünk, évről 
évre harcolunk az elemekkel, hiszen 
egy év munkája is semmivé lehet pár 
óra alatt.
Ennyi év távlatából mondhatom, hogy 
állandóan szükség van innovációra, 
korszerű technológiák megismerésére, 
kipróbálására. Egyrészt a saját mun-
kánkat megkönnyítendő, másrészt, 
hogy versenyképesek tudjunk marad-
ni. Ehhez szerencsére sok segítséget le-
het igénybe venni. Pályázati lehetősé-
gek vannak tárolókra, öntözőgépekre, 
fóliaházakra. Ezek főleg fiataloknak 
vannak meghirdetve, ezért jó, hogy 
több generáció dolgozik együtt a mi 
családi gazdaságunkban is. 
A klímaváltozás mellett jelentős prob-
léma az egyre dráguló műtrágya, ve-
tőmag és gázolaj ára. A tavaszi mun-
kálatokat a Kormány által bevezetett 
ár-stopnak köszönhetően még olcsób-

ban sikerült megoldani, de a betaka-
rításnál már jelentős drágulással szá-
molhatunk. Sajnos a szomszédunkban 
dúló háború hatása is fokozatosan 
érezhető a mezőgazdasági termelés-
ben.  Megítélésem szerint élelmiszer-
hiányra és 20-30%-os áremelkedésre 
számíthatunk, mivel Ukrajna gabona-
termelése jelentős, ezt a kiesést nehéz 
lesz áthidalni. A bizonytalan helyzet-
re való tekintettel már nem tudtuk a 
megtermelt zöldséget a szokásos mó-
don leszerződni sem. A mi munkánk az 
előző szezon végén azzal zárul, hogy 
megtervezzük a következő évet, így 
már a paprikamag meg volt rendelve 
és elültetve, mikor ezzel szembesül-
tünk. Reméljük ennek ellenére sikere-
sen tudjuk értékesíteni a termést.
Minden nehézségével és bizonytalan-
ságával együtt is nagyon szeretünk 
kinn dolgozni a földeken, az ébredő 
természet minden ezzel foglalkozó 
embernek megpezsdíti a vérét, és ezt 
nem lehet másképpen csinálni, csak 
elszántan és lelkesen.
Bízunk benne, hogy minden jóra for-
dul… 

Legyen a Világon béke!
Az egész családom nevében jó egész-
séget kívánunk Mindenkinek! 

Tuncsik Ferencné Ilonka

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

INDA 5.
Tisztelt Téglási Szépkorúak!

Munkatársaimmal örömmel tapasztaljuk, hogy egyre töb-
ben csatlakoznak a demencia kialakulását megelőző 
programunkhoz.
Ígéretünknek megfe-
lelően 2022. május 31-
én, kedden 10.00 órai 
kezdettel megtartjuk az 
első nyílt INDA napot a 
Gondozási Központ ud-
varán (Liget u. 1. sz.).
Egész napos rendez-
vényünk során része-
sei lehetnek memória 
javító-, fejlesztő já-
tékoknak, kézműves 
foglalkozásoknak, a helyszínen lehet jelentkezni ki mit tud 
vetélkedőre is. Közös tánccal, tornával fokozzuk erőnlétün-
ket!  Különböző meglepetés műsorokkal kedveskedünk!
A nap végén a legaktívabb résztvevők között sorsolást  
tartunk!
A részvétel ingyenes, viszont előzetes jelentkezéshez kö-
tött!!! 
Jelentkezni személyesen a Gondozási Központban  
(Liget u. 1.) vagy telefonon 52-384-318-as számon lehet.

A rendezvény szabadtéri, ezért rossz idő esetén egy későb-
bi időpontban kerül megrendezésre, melyről szükség ese-
tén jelzést küldünk!
Mindenkit várunk szeretettel, hozzák magukkal az Önöktől 

megszokott lelkesedé-
süket és jókedvüket!!

Na, de azért az e havi 
feladatok sem marad-
hatnak el! Rajta hát 
megfejtésre fel!!

Kérem, a kitöltött fel-
adványon tüntessék fel 
a kitöltő nevét, címét, 
életkorát. (Felhívom a 
lelkes visszaküldők fi-

gyelmét, 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.

Chebliné Kocsis Erzsébet 
intézményvezető 

HHMT Szociális Gondozási Központ

„ÁLLATI HIÁNY”

Melyik állat neve hiányzik az alábbi szólásokból, közmondásokból?

Kerülgeti, mint ................................. a forró kását.

Ha ló nincs, a ...................................... is jó.

Bizonytalan, mint a .................................... vacsorája.

............................... mondja …............................nek, hogy nagyfejű.

Pislog, mint .................................... a miskolci kocsonyában.

….................................. bízta a káposztát.

 Örül, mint …................................. a farkának.

Vörös, mint a főtt ............................. .

Kiugratja a ................................ a bokorból.

Nem lehet előtte az ............................... farkát elvágni.

Már csak a ............................... toll hiányzik a fenekéből.

 …............................... melenget a mellén.

Nyeli, mint .................................... a nokedlit.
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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

Felhívás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai részére

ELADÓ SZÓRÓDÓ DÍSZÍTÉSI  
ÉS ÉPÍTŐANYAGOK

Díszkövek 24.000 Ft/m3-től, vagy zsákos kiszerelésben 
(25kg) 1000 Ft-os áron!

• 5-12 mm fehér díszkő 
• 12-20 mm fehér díszkő 
• 20-55 mm fehér díszkő 
• 11-22 mm szürke díszkő 
• 8-20 mm márványos díszkő 
• 11-22 mm vöröses díszkő 

Zúzottkövek, kavicsok, sóder, homok is elérhetőek 
termék kínálatunkban.

Tiszta betontörmeléket telephelyünkön befogadunk!

Részletekért érdeklődjön a megadott telefonszámon: 
+36 30 166 1703
A termékek megtekinthetőek: Téglás, Böszörményi út 
83.sz alatti telephelyen                  www.keletkavics.hu

Téglási Krónika • Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata  • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. •   
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Téglási  KRÓNIKA   

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara küldöttgyűlése  
2022. május 20-ára (péntek) tűzte ki a kamarai választás 
időpontját. A kamarai tagok országosan, ezen a napon ad-
hatják le szavazataikat reggel 6 óra és este 19 óra között 
a megyei küldöttek neveit tartalmazó listára a lakóhelyük/
székhelyük alapján meghatározott szavazókörben. 

A téglási lakóhellyel/székhellyel rendelkező kamarai tagok 
Hajdúhadházon, a Városháza Dísztermében (Hajdúhad-
ház, Bocskai tér 1.) adhatják le szavazataikat. 

Szavazni természetes személy esetén csak személyesen, 
míg gazdálkodó szervezet esetén csak törvényes képviselő 
útján, a személyazonosság igazolását követően lehet. Ter-
mészetes személy esetén személyazonosságot igazoló ok-
mány (érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői 
engedély) és lakcímkártya, gazdálkodó szervezet esetén 
aláírási címpéldány és cégkivonat szükséges. 

A kamarai választással kapcsolatos részletek megtekint-
hetőek a Kamara portálján (www.nak.hu) a „Kamarai 
választás 2022” menüpont alatt, valamint a település falu-
gazdászánál (Antal Sándor, 70 451 2921) érdeklődhetnek a 
kamara tagjai. 

Tegye le voksát, mert közösen erő vagyunk!

JELENTESSE 

MEG ÖN IS 

HIRDETÉSÉT  

A TÉGLÁSI 

KRÓNIKÁBAN!
Érdeklődni az  

alábbi telefonszámon 
lehet: 0652/384-312


