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Néha szeretnénk azt hinni, hogy amit látunk és hallunk 
az egy filmbéli jelenet, egy fikció képeken, vagy a vi-
lághálón. Lassan két hete megváltozott körülöttünk a vi-
lág, mert a hírcsatornák ugyanazt a tragédiát mutatják, 
ugyanazt a szorongást okozzák életünkben arról, ami 
tőlünk néhány száz kilométerre történik. A hatása már a 
mindennapjainkat is elérte. A háborús zónából mene-
külők láttán nem csak a szívünk dermedt meg, azonnal 
felébredt bennünk igazi 
énünk, és ki-ki a maga 
módján próbál részt ven-
ni a segítségnyújtásban, 
az adománygyűjtésben, 
és reménykedik. 

Utoljára a kilencvenes 
évek elején a balkáni há-
ború szele és zaja remeg-
tette meg a lelkünket és 
nem gondoltuk volna, 
hogy 30 évre rá egy félel-
metesebb érzés keríti ha-
talmába.

Szögezzünk le és tegyünk 
világossá néhány dolgot:  
- a háború nem lehet 
megoldás semmire, 
nem lehet eszköz egy 
konfliktus rendezésére. 

Valamennyien elítélünk 
minden fegyveres táma-
dást, ami vétlen áldoza-
tok civilek, felnőttek és 
sajnos gyermekek életét is követeli. A probléma erede-
tétől, előzményeitől függetlenül a szabadság és a béke 
pártján állunk és a legfontosabb számunkra, hogy 
Magyarország kimaradjon ebből a háborúból!

A NATO tagsággal járó kötelezettségeinket teljesítjük, de 
fegyverek szállítását Magyarországon keresztül nem en-
gedjük és nem küldünk katonákat háborúba! Elutasítjuk a 
baloldali álláspontot és elítéljük a felelőtlen kijelentések-
kel veszélyt előidéző magatartást.

Nem kell ugyanis szakértőnek lenni ahhoz, hogy bárki 
megértse, a fegyverszállítmányok a háborúban álló fe-
leknek mindig elsődleges célpontjai. Ellenben az uniós 
gazdasági szankciók eddigi körével egységesen egyetér-
tettünk, reméljük azonban, hogy az energiaszállításokra 
vonatkozóan győz a józan ész.

Nehéz időket élünk, veszélyzónában vagyunk, ezért meg-
fontoltan kell cselekednünk, le kell csökkentenünk a poli-
tikai haszonszerzés céljából szervezet akciók, provokációk 
gazdaságilag felbecsülhetetlenül káros és életveszélyes 
hatásait. 

A bajba került embereken segíteni fogunk, de a háború-
nak mielőbb be kell fejeződnie, mert a konfliktust látható-

an nagyon sok hazugság 
és szándékos megtévesz-
tés súlyosbítja. Nem tud-
juk valójában kinek a 
megrendelésére, és mit 
akarnak láttatni velünk 
az irányított, és sok eset-
ben álhírekkel is dolgozó 
világhálón. Idővel sokan 
és sokféleképpen fog-
ják elemezni a kialakult 
helyzetet, de nekünk a 
tárgyalásos úton történő 
mielőbbi rendezés a leg-
sürgősebb.

A szabadságnak mindig 
ára van és ezt talán a 
magyarok tudjuk a leg-
jobban a világon!

Történelmünk során száz-
ezrek adták az életüket a 
magyar szabadáságért, 
és a napokban éppen 
a legszebb, legtisztább 
forradalmunkra és sza-

badságharcunkra emlékezünk. Felidézzük az összefogás 
erejéből táplálkozó bátorságot és a függetlenségért, ön-
rendelkezésért, a 12 pontban foglaltakért életüket áldo-
zók hőstetteit.

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc fantasztikus 
küzdelme akkor elbukott és nem gondoltuk volna, hogy 
szűk két évtized múlva éppen ennek a harcnak az utóha-
tása hozza le a Kiegyezést és nyit meg egy új lehetőséget 
a magyar nemzet számára. 

Előfordult már, amikor az tett naggyá egy történelmi sze-
mélyt, hogy az általa vezetett erők letették a fegyvert, 
vagy éppen az mentett meg egy népet a pusztulástól, 
hogy elzavarta a vezetőjét. Az idő minősíti a háborúban 
álló vezetők szerepét és felelősségét, de az biztos, hogy 
mindkét nép súlyos árat fizet és a háború gazdasági ha-
tása már megérintette az egész világot.

A szabadságnak mindig ára van – de az Élet az úr
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Ezért az ukrán-orosz konfliktusból mi ki akarunk marad-
ni, a következményeket mi nem akarjuk megfizetni. Ezért 
mindennél fontosabb, hogy megőrizzük Magyarország 
békéjét és biztonságát, amihez stabilitásra, határozott, 
egységes magyar álláspontra van szükség, ami a ma-
gyar emberek véleményével is megegyezik.

Mindegy milyen megoldás születik, csak legyen béke! 

Ne haljanak meg emberek, ne sírjanak gyermekek, és 
ne özvegyek neveljék unokáikat.

Mert az Élet az úr!

Tasó László 
országgyűlési képviselő

Egy évvel ezelőtt egyedül álltam itt, a kopjafánál egyedül 
koszorúztam, és azt reméltem, hogy idén, minden bajt hát-
rahagyva, végre felszabadultan ünnepelhetünk. Valóban 
jó lenne most a szépről beszélni, jó lenne, ha most is csupa 
jóról tudnék beszélni. De nem tudok.

Most ennek nincs helye  
a gondolataimban, hiszen a 
szomszédos országban ép-
pen háború van. Attól tar-
tok, fel kell készülnünk, hogy 
egyhamar nem is lesznek 
felhőtlenül vidám gondola-
taink. Sőt. Még jobban érez-
ni fogjuk a háború jelenlétét 
a szomszédos országban, 
méginkább a segítségnyúj-
tásra, az összefogásra, a 
problémák közös megoldá-
sára kell összpontosítanunk. 

Látnunk kell, hogy a körülöt-
tünk zajló események milyen 
összefüggésben működnek, 
és okosan, higgadtan, jól 
mérlegelve idejében vála-
szolnunk kell az események-
re. 

A történelem világosan 
megmutatta már néhány-
szor, hogy az Orosz Biroda-
lom a múltban és a jelenben 
is meghatározó hatalom. 
Nem érdemes átgondolatla-
nul, hirtelen felindulásból fejjel rohanni a falnak, mert köny-
nyen összetörhetjük magunkat. Ahogyan láttuk az elmúlt 
hetekben a kormány higgadt felelősségteljes magatartá-
sát, úgy kellene a személyes hozzáállásunkat is formálni. 

Mit tudunk tenni itt Tégláson?  Például segítünk: a Kárpát-
aljáról, Ukrajnából  hozzánk érkező embereknek, családok-
nak. 
A háború kitörésekor azonnal összehívtam egy megbe-
szélést, egyeztettük a feladatokat, mindenki számára  

világos, hogy fel kell készülni. 
Csakhogy most, kedves sor-
stársaim, nem elég egyszer 
felkészülnünk, folyamatosan 
készenlétben kell állnunk. 
Olyan gyorsan fog változni 
a napi események függvé-
nyében a mi életünk is, hogy 
azt el sem tudjuk képzelni! 
Így volt ez 174 évvel ezelőtt 
is, ismerjük az eseményeket, 
a következményeit. És tanul-
hatunk a múltunkból, így vá-
lik csak teljesen érvényes és 
értelmes áldozattá elődeink 
vértanúsága. 

Értelmes emberek vagyunk, 
egészséges értékrenddel, 
érett, felnőtt felelősségteljes 
gondolkodással, így együtt 
meg tudjuk oldani az előt-
tünk álló nehézségeket.

Legyen 1848. március 15. 
örök tanulság számunkra!

Szabó Csaba 
polgármester 

Szabó Csaba polgármester ünnepi beszéde

Szolgálatunk adománygyűjtést indított az orosz-ukrán háború következtében 
településünkön tartózkodó, segítséget kérő családok számára.

A gyűjtés helyszínét a Reál élelmiszerbolt ajánlotta fel, melyet ezúton is nagyon szépen 
köszönünk! 
Felajánlásaikat Szolgálatunknál is tudjuk fogadni. 
Szeretnék kérni, ha lehetősége van támogassa a rászorulókat.
 
Köszönjük segítségüket!

Téglási Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat

ADOMÁNYGYŰJTÉS
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Kolompár László alpolgármester Nőnapi beszéde
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, elsősor-
ban a lányokat, nőket, anyákat, nagymamákat.  Ez a nap 
az ő ünnepük. 
Miért is ünnep ez a nap? Tekint-
sünk egy kicsit vissza a múltba. 
Mikor indult és mi volt a célja?
A kezdetek még csak meg sem 
közelítik a mai kedves, tisztelet-
kifejező szokásokat. A gyökere 
ugyanis a nők egyenjogúságá-
ért harcoló mozgalom volt. Egé-
szen pontosan 1857-ben New 
Yorkban, közel negyvenezer tex-
tiliparban dolgozó nő lépett ut-
cára március 8-án a magasabb 
bérekért és az egyenlő bánás-
módért. Több lépést követően, 
évekkel később, 1917. március 
8-án orosz nők szerveztek tünte-
tést a békéért, és kenyérért. Ma-
gyarországon 1948-tól ünnepel-
jük. Az ENSZ 1977-ben ismerte el a 
nőnapot, így az hivatalosan is a 
világnapok közé került. 
Mára már a hölgyek iránti tiszte-
let és megbecsülés jele, elismer-
ve alázatos munkájukat.
 A nő szó hallatán a nő teljessé-
ge, egésze jut eszünkbe. Érzések, 
élmények és gondolatok sokasá-
ga, amely születésünktől fogva tart. A bennünket körülve-
vő nőknek köszönhetően velünk vannak és kísérnek utun-
kon, bárhová is vezet bennünket az élet. 

Ez által tudjuk milyen az elfogadás az anyai szeretet me-
legsége, a szívünket lángba borító szerelem finomsága és 
ereje. 

Engedjék meg, hogy irodalmi 
múltunkat hívjam segítségül, 
gondolataim kifejezésére: 
A nő a gyötrelem és a szenvedés 
forrása, ugyanakkor az örömé 
és a szépségé is. Ebből követke-
zik, hogy aki megtalálja hozzá a 
kulcsot, sohasem tudja, mit nyit 
ki, a pokol, vagy a mennyország 
kapuját. Hiszen gondoskodóak, 
szeretnek, aggódnak, féltenek, 
ha kell, simogatnak, s ha kell kor-
holnak, vagy éppen hallgatnak. 
Mégis szeretnek, s ezért hálásak 
vagyunk nekik. 
A nő olyan, mint egy virág. Minél 
több gondoskodást és 
törődést kap a párjától, annál 
szebb és sugárzóbb.
A Városi Nőnap alkalmából Tég-
lás valamennyi leányának, asz-
szonyának, nagymamájának kí-
vánok jó egészséget, örömöt, sok 
szeretetet, az élet szebbé tételé-
hez figyelmes társat.

Kolompár László 
alpolgármester

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS ÉS NÉPSZAVAZÁS 2022
A szavazás feltétele
• A választópolgárnak a szavazóhe-
lyiségben igazolnia kell személyazo-
nosságát (érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal, útlevéllel vagy veze-
tői engedéllyel), valamint a lakcímét 
vagy személyi azonosítóját (pl. lakcím-
kártyával). 
• A választópolgár a fentiek után 
megkapja a lebélyegzett szavazóla-
pokat, az átvételt a névjegyzék alá-
írásával igazolja. 

 Érvényes okmányok megléte
• A lejárt érvényességű okmányokkal 
rendelkezők nem szavazhatnak, őket 
a szavazatszámláló bizottság köteles 
visszautasítani. 
• Ezért fontos, hogy a választópolgá-
rok a szavazás napja előtt vizsgálják 
meg okmányaik érvényességét, és 
időben gondoskodjanak az érvényes 
dokumentumok beszerzéséről.
• A veszélyhelyzetre vonatkozó sza-
bályozás szerint, a 2020. március 11. 
napján vagy azt követően lejárt, vagy 
lejáró személyazonosító igazolvány, 
vezetői engedély és útlevél a szava-
zás napján érvényes.

Szavazás ideje és helye
• Szavazni április 3-án reggel 6 és este 
19 óra között lehet.

• A szavazóhelyiségek a II. Rákó-
czi Ferenc Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Baptista Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, 4243 
Téglás, Fényes utca 2-8. szám alatti 
épülete földszintjén, a földszinti négy 
tanteremben és az aulában kerülnek 
kialakításra.

Szavazás módja
• Érvényesen szavazni csak a szavazó-
lapon szereplő jelöltre, listára lehet.
• A felsorolt jelöltek, listák közül csak 
egyet lehet választani, több választás 
esetén a szavazat érvénytelen lesz.
• Érvényesen szavazni a jelölt neve 
melletti, illetve a lista neve feletti kör-
be tollal írt két, egymást metsző vo-
nallal lehet (X vagy +).
• A szavazólapot a kitöltést követően 
borítékba kell helyezni, és a borítékot 
a szavazóurnába kell dobni. A szava-
zólap borítékba tétele belföldi szava-
zásnál – az átjelentkezés kivételével – 
nem kötelező. 

Mozgóurnás szavazás
• A mozgóurna iránti kérelmet a sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásában egészségi állapota 
vagy fogyatékossága miatt gátolt vá-
lasztópolgár nyújthatja be.
• A kérelemben feltüntetett adata-

inak meg kell egyezniük a lakcímkár-
tyán feltüntetett adatokkal, ellenkező 
esetben a helyi választási iroda a ké-
relmet elutasítja.
• A kérelemnek tartalmaznia kell a 
mozgóurna-igénylés okát, valamint, 
ha nem a lakcímére kéri, akkor a pon-
tos címet is, ahova a mozgóurna kivi-
telét kéri. 
• Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a 
szavazókörben „hagyományos mó-
don”, azaz személyesen nem szavaz-
hat.
• Mozgóurnát igényelni levélben, 
elektronikus úton (a valasztas.hu ol-
dalon, vagy ügyfélkapun keresztül), 
személyesen vagy meghatalmazott 
útján lehet. Mozgóurna iránti kérelem 
legkésőbb a szavazás napján 12.00 
óráig nyújtható be, a helyi választá-
si irodához vagy a szavazatszámláló  
bizottsághoz.
• Kérjük jelezni azt, ha a mozgóurna 
iránti kérelem benyújtására COVID 
fertőzés miatt került sor! 

Szilágyi József László
jegyző 
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TÉLŰZÉS AZ ÓVODÁBAN

NAGYBÖJT A HÁBORÚ ÁRNYÉKÁBAN
A kereszténység számára a húsvét 
misztériuma a legnagyobb ünnep hi-
szen a mi Urunk Jézus Krisztus szen-
vedését, megváltó kereszt halálát és 
feltámadását ünnepeljük. 

Az ünnepet a 40 napos nagyböjt előzi 
meg, amely azt a célt szolgálja, hogy 
a hívő ember testileg és lelkileg egya-
ránt felkészüljön rá.

Hamvazószerdával kezdődik e ke-
gyelmi idő, a szentelt hamu, amelyet 
az egyház papjai a hívek homlokára 
hintenek s mondják: „Ember emlé-
kezz, mert porból vagy és porrá le-
szel.”  A Teremtés könyve 3. fejeze-
tében, a bűnbeesés története után 
olvashatjuk először ezt a gondolatot: 
az ember halála után visszatér a föld-
be, amelyből vétetett, amikor az Isten 
megteremtette majd belé lehelte az 
éltető lelket. 

Az elmúlt mintegy 2 évben a korona-
vírus okozta korlátozások, félelmek 
és megbetegedés v. oltás utáni mel-
lékhatások éreztették velünk e fenti 
mondat igazságát: mennyire hajszá-
lon múlik az életünk.

Most, hogy a járvány hullámai elcsi-
tultak (vagy legalább is nem szól róluk 
oly intenzíven a média, mint eddig) 
egy újabb s még veszélyesebb jár-
vány: a háború vírusa ütötte fel a fejét 
a szomszédos Ukrajnában. 

A hetek óta tartó háborúnak is van-
nak áldozatai éppúgy, mint a koro-
na vírusnak: sokan meghaltak, sokan 
„csak” megsérültek, rengetegen el-
menekültek 1-2 táskával és mindenü-
ket maguk mögött hagyva mentik az 
életüket. Ugyanakkor az épületek, inf-
rastruktúrák, anyagi értékek is pusztul-
nak ezerszám. 

Mennyire hálásnak kell lennünk, hogy 
mi ― kicsiny hazánkban ― békében  
élhetjük meg ezt a nagyböjti idő-
szakot. S ha valamikor, akkor most 
nagyon aktuális az egyik nagy-
böjti énekünk szövege: „Itt az al-
kalmas szentidő, az üdvösségnek 
napjai.”  Igyekezzünk a nagyböjt lelkü-
letét magunkra ölteni, s míg a harco-
ló államokhoz önkéntesen fegyveres  
szolgálatot vállaló emberek ezrei 
csatlakoznak, így mi is legyünk a béke 
előmozdításának önkéntesei, amely 
nagyböjtben az imádság, a böjt 
(nemcsak étel, hanem általában az 
önmegtagadás lehetőségét kínál-
ja fel számunkra), a bűnbánat és az  
irgalmasság testi és lelki cselekedetei-
nek gyakorlása által válhat egyéni és 
közösségi életünkben sok-sok lelki gyü-
mölcsöt hozó ünneppé.

Kívánok a nagyböjti időt e szellemben 
megélőknek bőséges kegyelmeket és 
a feltámadt Krisztus áldását!  

Juhász Imre 
plébános

A 2022.  március 2-án megrendezésre került óvodánk-
ban a télűzés. A Csibe csoport készített egy bábot, az 
úgynevezett kiszebábot, melyet az óvoda udvarán he-
lyeztek el. 

Az óvoda többi csoportja, pedig az általuk 
és a szülők által készített zajkeltő eszközök 
hangoztatásával vonultak le az udvarra. Ezután a Csi-
be csoport tavaszköszöntő dalokkal és népi rigmusok 
éneklésével segített elűzni a telet. 

A kis műsor után minden csoport egy szalagot kötött a 
kiszebábra. Ezek után került sor a kiszebáb meggyújtá-
sára és elégetésére. A gyerekek csodálkozó szemekkel 
figyelték, hogyan hamvad el végre a tél, s vele együtt 
a rosszaság és a betegségek is. 

Ezzel a népszokással varázsoljuk be a tavaszt, s kíván-
juk, hogy mindnyájan jó egészségnek örvendhessünk! 
A bábu elhamvadásával a téli ünnepkört is lezártuk az 
óvodában.

Veresné Hevesi Zsuzsánna
óvodavezető
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Március 8-án óvodánk Pindúr-Pandúr Közlekedési 
Tehetségműhelyébe járó gyerekek ellátogattak a 
Városi Könyvtár és Művelődési Házba. 
Madar Sándor rendőrőrmester a gyerekeknek már 
a forgalmas útkereszteződésnél segített átkelni az 
úttesten, miközben elmondta, hogy mire és kikre 
kell figyelni az átkelés során. Ezután a könyvtárban 
a kisiskolás Pindúr-Pandúr Tehetségműhely tagjai-
val együtt a rendőrőrmester képekkel szemléltetett 

előadást tartott a gyalogos 
és kerékpáros közlekedés 
szabályairól. A közlekedési 
lámpák, táblák, s eszközök 
ismeretére is kitért az őr-
mester, amit érdeklődve 
hallgattak a gyerekek! 
Az előadás során lehető-
ségünk nyílt felpróbálni pár 
kiegészítő rendőri ruháza-
tot, eszközt!
Hasznos információkkal, 
s ajándékokkal gazda-
gabban tértünk vissza 
óvodánkba, ahol majd a 
gyakorlatban is alkalmazni 
fogjuk a tanultakat!
A közlekedésre nevelés az 
életre való felkészítés egyik 
fontos lépcsője!

Köszönjük a lehetőséget!

Dudásné Vass Zsuzsanna 
óvodapedagógus

Pindúr-Pandúr Tehetségműhely vezető

NYITOTT ÓVODAI NAPOK

A Bárczay Anna Városi Óvoda kollektívája
szeretettel várja a leendő óvodásokat és szüleiket 

NYITOTT ÓVODAI NAPOKRA 
2022. március 24-én csütörtökön és március 25-én pénteken

az óvoda csoportjaiba.

A nyitott óvodai napokon való részvétel regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a következő e-mail címen lehet: ovoda.teglas@gmail.com   
2022. március 23-ig. 
Kérjük a szülőket, hogy a regisztráció során adják meg nevüket, a gyermek nevét  
valamint azt, hogy melyik napon szeretnének az intézménybe jönni. 

Megkérjük a Kedves Szülőket, egy-egy csoportban 20-25 percet töltsenek, aztán vá-
lasszanak másik csoportot az ismerkedésre. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy minden  
gyermek és szülő betekintést nyerjen az óvoda összes csoportjába.

Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető

PINDÚR-PANDÚR KÖZLEKEDÉSI TEHETSÉGMŰHELY
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2022. március 7-én (hétfőn) intézményünk 7.a osztályának tanulói a Lázár Ervin Program keretein belül  
egy rendhagyó tanórán vehettek részt. 

A legyek ura című programot Somogyi Tamás drámapedagógus tartotta a diákoknak. Megvitatták a közösségre jellem-
ző legfontosabb ismérveket, játékos feladatokon keresztül gyakorolták a közösségalkotás módját. 

A foglalkozás rendkívül jó hangulatban telt.

ISKOLAI HIREK

2022. február 25-én (pénteken) került megrendezésre iskolánk mindkét tagozatán a farsangi mulatság.

Az alsó tagozat tanulói osztálykeretben ünnepeltek. A diákönkormányzat ajándékokkal jutalmazta meg a legötlete-
sebb jelmezeket. A felső tagozatban hagyományainkhoz híven a tanulók az idei évben is megválasztották a bál király-
nőjét és királyát. Tóth Noémi Petra 8.b osztályos és Varga Balázs 8.a osztályos tanuló nyitótáncát a diákok évfolyamon-
ként tekintették meg az ebédlőben. A kialakult járványhelyzet miatt a tanulók osztálykeretben adták elő produkcióikat. 
Ezt követően az osztálytermekben folytatódott a mulatság játékos feladatokkal, zenével, tánccal.

2022. március 4-én (pénteken) az iskolánk hatodik évfolyamán tanuló diákok  
a Lázár Ervin Program keretein belül utaztak Budapestre. 

A délelőtt folyamán ellátogattak a Hősök terére, a Városligetbe és megnézték Vajdahunyad várát is. Ezt követően az 
osztályok fakultatív programokon vettek részt. 14:00 órai kezdettel pedig a Fővárosi Nagycirkusz „Tavaszváró Fesztivál”- 
című előadását tekintették meg a tanulók és a kísérő pedagógusok. Rengeteg élménnyel gazdagodva az esti órák-
ban érkeztek haza Téglásra.
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Név:...........................................................cím:...............................................életkor:..........................

 INDA 3. - Információk demenciáról alapfokon
Demencia kialakulásának megelőzé-
se érdekében a „szép-korúak” részére 
indított programunk
 3. játéka következik. 

A Téglási Krónika hasábjain megjele-
nő cikkeket követően   egyre többen 
csatlakoznak a csoportunkhoz, lelke-
sen visszaküldik a feladványokat és 
érdeklődnek a jövőben induló progra-
mokról.
Kedv csináló – hívogatónak engedjék 
meg, hogy bemutassam a kiscsopor-
tos foglalkozások alkalmával végzett 
tevékenységeket, amelyek a memória 
javítását, fejlesztését szolgálják, vala-
mint a finom motoros mozgás készsé-
gének megőrzését is támogatják.

    • közösen végzett torna, tánc
    • éneklés
    • szójátékok, találós kérdések
    • napló vezetés
    • kézműves foglalkozások 
       (gyöngy fűzés, rajzolás, írás)

A legfontosabb azonban az, hogy mi-
közben „játszunk” fergeteges jókedv 
alakul ki, sokat nevetünk mókázunk, 
aminek tudva levő, hogy gyógyító ha-
tása van.
Mielőtt széles körben megkezdjük játé-
kos foglalkozásainkat addig is jöjjön a 
következő feladvány:

Kérem, a kitöltött feladványon tüntes-
sék fel a kitöltő nevét, címét, életkorát. 

(Felhívom a lelkes visszaküldők figyel-
mét, hogy a kérdőív kitöltését elsősor-
ban 60 év feletti szép korúaktól várjuk) 

A visszajuttatási cím: HHMIT Szoc. 
Gond. Közp. Téglás, Liget u. 1. Postalá-
da a kiskapu mellett található.
A szorgalmasan visszaküldőket 2022. 
októberében az Idősek Világnapján 
jutalmazzuk!!

Chebliné Kocsis Erzsébet 
intézményvezető 

HHMT Szociális Gondozási Központ

A következő népdalok, nóták szövegéből hiányzik a szín! Kérem pótolják és közben dúdolják ezeket a 
szép dalokat, hogy a lelkük is színesedhessen!

1, ….....................van a ….............................van a rácsos kapu festve,

2, ...................................virágzik a repce

3, ..............................lett a pipacs virága, megnősülök én nem sokára

4, ..............................a csikó...........................a nyereg rajta

5,…..............................bort ittam az este, angyalom ragyogóm

6, ....................................rózsák beszélgetnek, bólintgatnak úgy felelnek egymásnak

7, Szép a babám …..........................szeme, rá se tekint soha senkire

8, ….................ibolya búra hajtja a fejét, mert az égből

9, Alma a fa alatt nyári...............................alma

10, Ég a kunyhó, ropog a nád, szorítsd hozzád ezt a …..................................

11, Ezt a kerek erdőt járom én, ezt a …............................ kislányt várom én:

     Ez a ….................................... kislány viola, 

12, Akkor szép az erdő, mikor …..........................., mikor a vadgalamb benne költ.

13, …........................... szárú cseresznye, rabod lettem szép menyecske. 

14, ….................................a kökény, ….............................. a virága 

      Bort iszik a legény, ….................................... az orcája 

15, Arról alól ….................................az ég alja a babámnak nem tudom mi a baja

Kellemes nótázást kívánok!
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KÖNYVAJÁNLÓ

Leiner Laura - Emlékezz rám

Újvári Hanna a tinik megszokott éle-
tét élte egészen egy évvel ezelőttig, 
egy családi tragédia azonban min-
dent megváltoztatott. Most apukájá-
val kettesben tölti a hétköznapokat 
és rég nem a korosztályának átlagos 
problémái foglalkoztatják. Miután át 
veszi a tizenegyedikes bizonyítványát, 
az évzáró után váratlan felkérést kap 
az igazgatótól: részt vehet egy iskolai 
versenyen, ahol kiváló matekosként 
főleg a logikai feladatok megoldásá-
ban számítanak rá. Hanna környezete 
ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a 
megmérettetésre, így a Szirtes Gimná-
zium négy fős csapata elindul az isko-
lák országos versenyére.

Elérkezett az iskolás Országos Ver-
senyének hatodik napja és a piros 
csapat szétesni látszik. A kezdetben 
barátságosnak tűnő megmérettetés 
egyre komolyabbá válik, a feladatok 

egyre megterhelőbbek, egyre fájóbb 
a családtagok hiánya és a négy gyö-
kerekben eltérő személyiségű diáknak 
egyre nehezebb csapatként együtt-
működnie. 

Bizonyos helyzetben még a Szirtes 
gimi páratlan logikájáról és éles eszé-
ről ismert matekosa, Újvári Hanna is 
nehezen bírja.

Vajon a csapat érdekei a fontosab-
bak vagy a verseny iránti kapcsola-
tok? Nem mellesleg okos dolog-e be-
leszeretni, aki az egyik rivális csapat 
öltözékét viseli?

Nagyon tartalmas és élménydús 
könyv. Tele váratlan fordulatokkal és 
kialakult veszekedésekkel, romantiká-
val és viszályokkal. 

Posta Boglárka 
DSZC Péchy Mihály  

Építőipari Technikum
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 HAJDU Cégcsoport 
Egy év alatt harmadával növelte  
árbevételét a hazai gyártó.

A 70 éves HAJDU Cégcsoport nem 
csak kerek évfordulóját, hanem üzleti 
eredményeit is ünnepelheti, hiszen a 
korábbi évek növekedését folytatva, 
2021-ben mintegy 22 Mrd forint árbe-
vételt könyvelt el. A pozitív képet az 
alapanyag- és az energiaárak növe-
kedése, valamint a megfelelő minő-
ségű munkaerő hiánya árnyékolta  
némileg az év során.
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. stabil  
üzleti évet tudhat maga mögött. 
2021-ben 27 %-kal túlszárnyalva ko-
rábbi eredményét 13,7 Mrd forintos 
árbevételt realizált. Az export tekin-
tetében az orosz régió hozott jelen-
tősebb növekedést, míg belföldön 
továbbra is piacvezető az épület-
gépészeti termékeket gyártó vállalat. 
„A tavalyi évet sikeresen zártuk.  
Minden piacunkon növekedni tud-
tunk, ami a kereskedelemben álta-
lánosan jellemző ellátási problémák 
ellenére sikerült a HAJDU Zrt-nek. Ezért 
büszkék lehetünk magunkra mindany-
nyian. Az, hogy folyamatosan tudtuk 
szállítani termékeinket, nagyon sokat 
erősített pozitív megítélésünkön.
Ebben az évben továbbra is azon 
dolgozunk, hogy megbízható part-
nerként kiszámítható áruellátást 

biztosítsunk, az elvárt magas minő-
ségi szinten, és piaci jelenlétünket,  
eredményességünket tovább tudjuk 
fejleszteni.” – összegezte Sztányi Péter, 
a HAJDU Zrt. kereskedelmi igazgatója.
A családok támogatását szolgáló 
kormányzati intézkedések, az ener-
giahatékonysági beruházások és az 
építőipar rekordszintű fellendülése 
egyaránt élénkítik a vállalat belföldi 
eladásait. Ezekkel együtt a kereslet 
folyamatosan nő az innovatív termé-
kek iránt, mint a hőszivattyú vagy az 
egyéb megújuló energiát hasznosító 
készülékek.

A HAJDU Autotechnika Zrt. elmúlt 
évében egy dolog volt állandó, a 
változás, amelyhez kitűnően alkal-
mazkodott a vállalat a jelentős forga-
lomnövekedés mellett. „Az autóipar 
átalakulása, a chiphiány, az átmeneti 
alkatrészhiányok a mi termelésünkre is 
kihatottak, emiatt a volumenek olykor 
hektikusan alakultak, amihez alkal-
mazkodnunk kellett. De megtaláltuk a 
megoldást, hogy mind a rövid, mind 
a hosszú távú működőképességünk 
stabil maradjon és egy óriási, több 
mint 45 százalékos növekedéssel, 8 
Mrd forintos árbevételt értünk el.”  

– emelte ki Dedéné Novotni Anna, 
az autóipari vállalat vezérigazgatója. 
Céljaik elérését új vevői kapcsolatok 
is támogatták és eredményességük 
is javult az év során. Bíznak az autó-
ipar stabilizálódásában, 2022-re 9 Mrd  
forintos árbevételt terveznek. 

A következő időszakban a több mint 
2,4 milliárd forint keretösszegű közép-
távú beruházási csomag megvaló-
sítása lesz a kiemelt projekt a cég-
csoportnál, amely több évet vesz 
igénybe, a tervezett befejezése 2024. 
A komplex beruházás során fejlődik 
a vállalatok informatikai rendszere, 
emellett komoly infrastrukturális és 
technológiai fejlesztéseket tartalmaz. 
A megvalósításhoz a HAJDU Hajdúsá-
gi Ipari Zrt. és a HAJDU Autotechnika 
Zrt. összesen mintegy 1,2 milliárd forint 
vissza nem térítendő állami támoga-
tásban részesült a Pénzügyminisztéri-
um Nagyvállalati Beruházási Támoga-
tási program keretében.

SÚLYEMELÉS
Téglás HAJDU Ipari Városi Sportegyesület súlyemelői XXVII. 
Dóró Antal Emlékversenyen vett részt Tégláson.

Induló egyesületek:
Biharnagybajom, Fiszej SE, NyVSC, Gázláng SE, Anima 
Core, Tiszaújváros SC, Téglás HAJDU Ipari VSE 

A Téglás súlyemelők 10 arany, 1 ezüst érmet szereztek és a 
4 korosztály legeredményesebb versenyzői címeket is  
begyűjtötték.
A téglási versenyzők eredményei:
Leány: 55 kg 1. Hely - Németh Kloé 
Kölyök: 73 kg 1. Hely - Istenes József 
Fiú: 67 kg 1. Hely - Virágos Zalán 
Női Junior: 87 kg - Szegedi Judit 
Serdülő: 73 kg 1. Hely - Tóth Csaba 
96 kg 1. Hely - Németh Szabolcs 
+102 kg 2. Hely - Zeke Adrián 
Ifjúsági: +102 kg 1. Hely - Kovács Ábel 
Junior: 73 kg 1. Hely - Szegedi Ádám 
+109 kg 1. Hely - Kiss János
Felnőtt: 89 kg 1. Hely - Törő András 

Edzőjük: Nagy László

Gratulálunk az elért eredményekhez!
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TÉGLÁS EBOLTÁS 2022

04.07.  CSÜTÖRTÖK 16-17-IG: GÁZCSERETELEP

04.08.  PÉNTEK          16-17-IG: ADY ENDRE U. SAROK
                             
04.09.  SZOMBAT      16-17-IG: VOLT BIKAHÁZ

A 164/2008 (XII.20.) FVM RENDELET ÉRTELMÉBEN MINDEN 
3 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB EB OLTÁSA KÖTELEZŐ.  
AZ ÖSSZEVEZETÉSES OLTÁS ÁRA FÉREGTELENÍTÉSSEL 
EGYÜTT 5000 FT.        
AZ  ÖSSZEVEZETÉSES OLTÁS HELYSZÍNEIN CSAK CHIPPEL 
ELLÁTOTT KUTYA OLTHATÓ BE!
 
AZ OLTÁS ÉS CHIPEZÉS ALÓL SZÁNDÉKOSAN ELVONT EBEK 
TULAJDONOSA ELLEN SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS INDUL.
AZ EBEK TARTÁSI HELYÉN IS LEHETŐSÉG VAN OLTÁSRA 
 / 6000 FT / 

 

TEL.: 06 20/945-5846

Dr. Kecskés Lajos

2022. március 1-től a felnőtt háziorvosok rendelési ideje  
az alábbiak szerint változik:

Dr. Jurás Enikő Dr. Silye Mihály Dr. Tóth László

Hétfő 7.00 ― 12.00 13.00 ― 18.00 8.00 ― 13.00

Kedd 8.00 ― 13.00 7.00 ― 12.00 13.00 ― 18.00

Szerda 13.00 ― 18.00 8.00 ― 13.00 7.00 ― 12.00

Csütörtök 7.00 ― 12.00 8.00 ― 13.00 13.00 ― 18.00

Péntek 8.00 ― 13.00 13.00 ― 18.00  7.00 ― 12.00
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Tisztelt Hirdető Partnereink!

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2500 példányban 
készül, és minden téglási háztartásba eljut.  
Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnereink 
kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 
részletes árakról és felületekről: 
1/1 oldal -   20.000 Ft,  
1/2 oldal -   10.000 Ft,  
1/4 oldal -     6.000 Ft,  
1/8 oldal -     3.000 Ft,  
1/16 oldal -   1.500 Ft. 

Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri 
megjelenésre vonatkoznak. Fizetés: átutalással vagy a 
hivatal pénztárában a hirdetés felvételekor. 
A hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában 
kérjük leadni.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:  
06 52/384-312 

Dr. Nagy Noémi ügyvéd
Ügyfélfogadás: Pénteken 9-17 óra, Szombaton 9-13 óra
Cím: 4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 76/B. épület
Telefonszám: +36-30-37-27-254
E-mail: nagy.noemidr@gmail.com

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