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A II. világháború után a Marshall-tervvel az Egyesült  
Államok megkezdte az európai államok gazdaságának 
bekebelezését. Az északi, nyugati és déli országok újjá-
építéséhez nyújtott kölcsönnel befolyást szereztek a na-
gyobb nemzeti gazdaságokban, az Egyesült Királyság 
és Franciaország is elképesztő mértékben adósodott el.  

A német újraegyesítés előtti NSZK-nak miután leépítették 
hadseregét megtiltottak mindenféle haderőfejlesztést, a 
nagyobb európai államok mind a hitelekben vergődtek, 
védelmi képességük jelentéktelenné vált. A cél továbbra 
is az oroszok Európán kívül tartása volt ezért a rendszer-
váltást követően az 1990-es 2000-es években a NATO égi-
sze alatt az amerikaiak „Európa érdekében”, hozzákezd-
tek a rakétarendszerek telepítéséhez és katonák érkeztek 
a Baltikumba is. 1999-ben amerikai csapatok avatkoztak 
be a Koszovói konfliktusba, az európai hatalmak katonai 
ereje arra sem volt alkalmas, hogy érdemben részt ve-
gyen a békefenntartásban. Mindeközben az energiapi-
acon a hitelből kényelmessé váló Európa elfogadta az 
Oroszország kínálta olcsó lehetőséget, az utóbbi két év-
tizedben beengedte az egyre erősödő kínai-ázsiai tőkét. 
Kritikus függőségbe került az ásvány, a fém, az elektro-
nikai, a gyógyszeripari termékek meghatározó területe-
in azzal az „Európán kívüli világgal”, ami nem amerikai 
befolyás alatt áll. Hozzá kell még tenni az erősödő indiai 
és mindig jelen lévő arab befolyást is és világossá válik, 
hogy 

az orosz-ukrán háborúval és a gazdasági válságot 
tévesen, egyre inkább úgy tűnik szándékosan  

rosszul kezelő brüsszeli vezetés miatt az öreg konti-
nens kiszolgáltatott helyzetbe navigálta magát.

Magyarország folyamatosan jelzi és képviseli azt az ál-
láspontot, hogy a sajnálatos és minden tekintetben el-
ítélendő oroszok által indított háború árát nem Európa 
népeinek kell megfizetnie, és főleg nem nekünk kell fi-
nanszírozni, mert nem vagyunk okozói a konfliktusnak.  

Ettől függetlenül mindent meg kell és megteszünk a baj-
ba kerültek megsegítése érdekében, de politikai szinten 
ki kellene erőszakolni a béketárgyalást. Hangoztatjuk, 
szinte már mindenki betéve tudja, az uniós tagállamok 
vezetői ennek ellenére nem reagálnak arra, hogy a 
büntetésnek szánt szankciókkal nem gyengítjük orosz 
gazdaságot és a gigantikus méreteket öltött segélyek-
kel és támogatásokkal nem segítjük az ukrán népet.  
Az is világossá vált, már az amerikai kézben tarott világ-
sajtó sem tudja véka alá rejteni, hogy az amerikai gazda-
ság óriási hasznot húz a háborúból. Maga Joe Biden el-
nök a napokban vetett ki extraprofit adókat az amerikai 
olajexportáló cégekre, mert „elfogadhatatlan mértékű 
profitot” szereznek folyamatosan a háború ideje alatt, 
ami tovább növekedhet, ha az uniós vezetőkkel teljesen 
leállítattják az egyben Európa gazdaságának végét je-
lentő orosz energiaszolgáltatást. Amerika olyan többmilli-
árd dolláros kölcsönökkel és támogatásokkal is „segíti” az 
ukrán háborút, melyekből konkrétan csak amerikai fegy-
vereket lehet vásárolni, ugyanis az USA fennállása óta a 
háborúkra és a kiszolgáló ágazatokra építette gazdasá-
gának növekedését. 

A Szovjetunió felbomlásakor a békés átmenetet a NATO 
és a legnagyobb utódállam közötti megállapodások 
között kiemelt jelentőséggel bíró paktum garantálta, 
hogy Ukrajna nem lehet tagja az észak-atlanti kato-
nai szövetségnek, vagyis a NATO-nak. A 2014-es orosz 
Krími bevonulás az annektált területre állítólagosan a  
66 %-ban élő orosz és 25 %-ban élő tatár lakosokat ért  
Kijevből generált atrocitások miatt történt. A 2015-ös bé-
kéltető-tárgyalásokon az európai nagyhatalmak konk-
rétan Franciaország és Németország vállalt garanciát 
a probléma gerjedésének megakadályozására, illetve 
megerősítést nyert, hogy Ukrajna nem lesz NATO tag. Lát-
hatóan a garanciák nem működtek, a nyugalom nem 
állt helyre, mert a másodosztályú színészből államelnöki 
szerepbe navigált vezető a világuralomra törő tengeren-
túli tőkebirodalmak kiszolgálója lett. 
Az elmúlt húsz évben és a közelmúltban Lengyelország-
ba, Szlovákiába és Romániába telepített amerikai „vé-
delmi” rakétarendszerek világossá tették, az USA = NATO 
nem tartja be az európai rendszerváltáskor tett ígéreteit, 
le akarják játszani a hidegháború befejezése után fenn-
maradt patthelyzetet. Bizonyára többen tudják, hogy az 
Észak-Atlanti Szerződés alapszabálya szerint az ország, 
amely területén háborús műveletek zajlanak nem lehet 
tagja a NATO-nak, ezért legalább két ország nem érde-
kelt abban, hogy a hirtelen befejeződjön az orosz-ukrán 
háború. Oroszország azért, mert így nem lehet a NATO 
tagja Ukrajna, így a katonai szövetség nem léphet be a 
háborúba, nem telepíthetnek a közvetlen szomszédságá-
ba amerikai rakétákat. 

EURÓPA KISZOLGÁLTATOTT HELYZETBEN



Tisztelt Emlékező Közösség!

A történelem időről időre ismétli önmagát. Látjuk, tapasz-
taljuk, hogy ez nem csak egy szólás, hanem a valóság.  
A háború, és a békés – boldogabb időszakok, a gazda-
sági fellendülések, és a válságok, diktatúrák és demok-

ratikus államrendszerek, nagy felfedezések és visszaesé-
sek mindig ismétlődnek, egyszer fent egyszer lent – és az 
emberiség nem tanul a hibáiból, sőt sokszor nem látja a  
kiutat, a megoldást, ha nehézségek jönnek.

Pedig minden felhő felett süt a nap.

Persze szenvedünk ezektől a felhőktől, összeszorul a  
szívünk a háborús híradásoktól, fáj a veszteség, a hábo-
rúban elesett minden egyes áldozat vesztesége. És ösz-
szeszorul a szívünk, s talán a kezünk, is amikor halljuk, 
hogy testvérvárosunkban is meghalt egy fiatal magyar 
fiú az orosz-ukrán háborúban. Őszinte részvétünk a csa-
ládnak, és testvérvárosunknak.

66 évvel ezelőtt az október 23-i felkelők elsöpörték a  
Rákosi-diktatúrát, szembe fordultak a szovjet megszál-
lással, életüket áldozták a magyar szabadságért. Ők a 
mi jövőnkért is harcoltak. Tudjuk, hogy itt Tégláson is vol-
tak áldozatai a forradalomnak. Tudjuk, hogy azokat az  
embereket, akik leverték a Hajdúsági Iparművek homlok-
zatáról a vörös csillagot és hangosan szavalták a szóza-
tot, az ÁVÓsok gyorsan utolérték. Tudjuk, hogy ezeket az  
embereket félholtra verve dobták vissza, és egész éle-
tükben megfigyelték – mert itt is voltak besúgok, önkétes  
III/III-as jelentők. 
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Emlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra

Az USA pedig azért, mert soha nem látott mértékű gaz-
dasági növekedést ér el a konfliktussal, lendületet kapott 
a hadiipara és a kiszolgáló ágazatai és az olcsó orosz gáz 
és olaj helyett többszörös áron hozhatja a cseppfolyós 
gázt, a nála negyedébe kerülő olaját, kiszoríthatja az eu-
rópai gazdasági erőtérből az orosz és ázsiai tőkét.

Sakk-matt pillanatnyilag, de ebbe nem szabad Európá-
nak beletörődni. Az Egyesült Királyság és Franciaország 
már szóvá tette, hogy az amerikai energia „nem baráti”, 
indokolatlanul drága, a kontinens lakossága rövid időn 
belül nem lesz képes teljesen nélkülözni az orosz energiát 
és kapcsolódó importot. A brutális áremelkedéseket oko-
zó értelmetlen szankciók hatása egyre nehezebben visel-
hető, itthon pedig húsbavágó az infláció, ami láthatóan 
már nagyobb részben indokolatlan és elkerülhető lenne. 
A költségvetés teherbíróképessége nagyon lekorlátozó-
dott rendkívül nehéz időszakot kell átvészelnünk, amit a 

hibás és káros brüsszeli szankciók tárgyilagos bírálata, 
valamint a hazai ellenzék elfogadhatatlan ármánykodá-
sa miatt visszatartott, az Európai Unió 27 tagállamának, 
benne Magyarország szavazatával is meghozott egy-
hangú döntésével közösen felvett uniós kölcsön hazánk-
ra eső részének bojkottálása okoz. 
Ez az úgynevezett RRF (Recovery and Resilience Facility 
= Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) egy európai 
gazdasági helyreállítási alap, ami egy kollektív kölcsön 
a COVID okozta gazdasági problémák ellensúlyozására. 
Az Európai Unió csak egyhangú szavazattal vehette fel a 
kölcsönt, amit megszavaztunk, de miután ez megtörtént 
minden országnak odaadták a rá eső részét csak nekünk 
nem, hanem folytatják a már többször elindított álságos, 
a „jogállamisági kifogásokról” szóló vitát. 

Előzőekben vázolt körülmények nagyban nehezítik az or-
szág működésének biztonságát, ami a háború kitörése 
előtt még elismerten az egyik legstabilabb volt Európá-
ban. 

Nehéz időszak következik Európában, amit lakossága vá-
lasztott vezetőinek köszönhet. Magyarország mások mel-
lett, energiafüggősége miatt kifejezetten nehéz helyzet-
ben van, ettől függetlenül a legfontosabb vállalásainkat, 
az élet valamennyi területének működésben tartását biz-
tosítani tudjuk. 

A közelgő tél minden bizonnyal hatással lesz a hibát hibá-
ra halmozó brüsszeli vezetés intézkedéseire. Eljött az idő a 
kijózanodáshoz, de ha hosszú is lesz a kilábalás, még visz-
szatérhetünk a normális élet szabályaihoz. 

Mindezektől függetlenül az ország és lakóinak biz-
tonságát bármilyen helyzetben garantálni fogjuk, 
mert Magyarország mindenekelőtt.

Tasó László 
országgyűlési képviselő



Meg kell emlékeznünk ’56 téglási hőseiről, és köszönetet 
kell mondanunk nekik, amiért volt hitük szembe 
szállni az elnyomással, az igazságtalansággal,  
és aztán volt bátorságuk és erejük élni a megalázó megfi-
gyelések, ügynökjelentések közepette. 

Tudjuk, hogy itt vonultak  66 évvel ezelőtt a szovjet 
tankok, tudjuk, hogy a hivatal irodáiban vallatták, 
és a pincéjében verték Dobszai Sándor édesapját, 
aki örökül hagyta, hogy ezt soha ne felejtsük el!  
Ma már egyetlen megszálló szovjet sincs az országban, 
ma már szabadon emlékezhetünk, és mondhatjuk ki 
az igazságot. A történelem igazolta ’56 hőseit. 

Sajnos újra nagyon közel vagyunk a fegyveres harcokhoz, 
és pontosan érezzük, mit is jelent a háborútól való féle-
lem. Nap mint nap hálásak lehetünk azért, hogy Magyar-
ország kormánya minden erejével a békéért küzd. 

Október 23-a a szabadság ünnepe, értékeljük és érezzük 
át ennek a szabadságnak a lényegét, érezzük a súlyát és 
benne a mi felelősségünket. 

Merjük a múltunkat feltárni, őrizni, vállalni, mert csak így 
lehet a jövőnk értékes.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Szabó Csaba 
polgármester

Elhangzott 2022. október 23-án a Téglási Görögkatolikus 
templomkertben.
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Tisztelt Lakosság!

Az ebek közterületen való tartózko-
dása (sétáltatása) az alábbiak szerint 
történhet:
• ebet csak pórázon lehet vezetni,
• ebet csak olyan személy vezethet, 
aki az eb irányítására, kezelésére és 
féken tartására képes,
• az eb tulajdonosának biztosítania 
kell, hogy az eb sem más állatot, sem 
embert harapásával ne veszélyeztet-
hessen,
• szájkosarat használni - ha törvény, 
kormányrendelet vagy miniszteri ren-
delet a szájkosár használatát nem írja 
elő - kizárólag az egyed jellemzően 
agresszív magatartásának ismerete 
esetén kell.

A veszélyesnek minősített ebek sétál-
tatására szigorúbb szabályok vonat-
koznak, így veszélyes ebet közterüle-
ten vezetni csak:
• a harapás lehetőségét megakadá-
lyozó, biztonságos szájkosárral és a 
kibújást megakadályozó nyakörvvel, 
• két méternél nem hosszabb, nem 
kihúzható pórázon, 
• a tartási engedélyben megjelölt 
személy felügyeletével szabad. 

A szabálysértési törvény szerint ve-
szélyeztetés kutyával szabálysértést 
követ el az, aki:
• a felügyelete alatt álló kutyát a te-
lepülés belterületén felügyelet nélkül 
bocsátja közterületre, vagy kóborol-
ni hagyja,
• vendéglátó üzlet kivételével élelmi-
szer-elárusító üzletbe, vagy játszótér-
re - segítő kutya kivételével - been-
gedi, illetve beviszi.

A szabálysértési törvény szerint köz-
tisztasági szabálysértést követ el az, 
aki a felügyelete alatt lévő állat által 
a közterületen okozott szennyezés 
megszüntetéséről nem gondoskodik.

A felelős állattartói magatartás elő-
segítése érdekében az önkormány-
zat az alábbi helyekre kutyaürülék 
gyűjtő kukát (fekete színű) helyezett 
ki:
• Dózsa György 1/A. szám alatti tár-
sasházi épület Kossuth utca felőli  
oldalán,
• Fényes utca (Templomkerti) játszó-
tér mellett,
• Böszörményi – Alkotmány utca ke-
reszteződésében az Alkotmány utcai 
buszmegálló mellett.

Kérjük a lakosságot, hogy házi ked-
venceik sétáltatása során a fentiek 
szerint járjanak el.

Szilágyi József László
jegyző

Tájékoztatás a kutyák sétáltatásához kapcsolódó szabályokról
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Jókedv, magyar nóta, cigányzene, 
zsíros kenyér – lilahagyma, és körül-
belül húsz féle kolbász fémjelezte a 
hagyományörző kolbásztöltő napot a 
Polgármesteri Hivatal udvarán. 

Ez a nap nem a versenyről szólt, ha-
nem arról, hogy jól érezzük magunkat, 
megosszuk a kolbásztöltési ismerete-
inket, elmondjuk a fiataloknak, hogy 
készítették a nagyszüleink a kolbászt, 
hogy milyen volt gyerekkorunkban a 
kolbásztöltés. Nevettünk, beszélget-
tünk, és megkóstoltuk, ki mit tett az 
asztalra.

Kisebb nagyobb közösségek és ge-
nerációk, receptek és hagyományok 
találkozása volt ennek a napnak az 
egyik legfontosabb üzenete. 

A téglási egyesületek, civil szervezetek, 
baráti társaságok szervezetten jelen-
tek meg, ruházatukban, eszköztáruk-
ban is a hagyományőrzést képviselték.  
A csapatok odafigyeltek a díszítésre, 
a megjelenésre, sőt a játékosságra is.  
A reggeli készülődés perceibe az 
egész országot betekinthetett az M1 
televízió élő közvetítése által. A me-
gyei értékőrzésről pedig a dehir és 
haon is tudósított több fórumon. 

Nemzedékről nemzedékre öröklődött 
és reményélhetőleg öröklődik a kol-
bászkészítés tudománya. 

Mi itt Tégláson magyaros ízesítésű 
kolbászt töltünk általában, azonban 
ennek is van számtalan változata, 
a fűszerezés arányainak, fűszerhasz-
nálatnak, hús és zsiradékösszetevők 
variációinak tükrében. Mindemel-
lett kísérletezhettünk új receptekkel, 
új hozzávalókkal is, és végül meg-
kóstolhattuk a végeredményt,  
vajon mennyire tér el a megszokott  
ízvilágtól. 

A programot támogatta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. A rendezvény a Nyugattól Keletre Egyesület szervezésé-
ben és Téglás Város Önkormányzata támogatásával valósult meg. A projekt száma: EMT-E-CIVIL-21-0065
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ORSZÁGOS HÍRŰVÉ VÁLT A TÉGLÁSI KOLBÁSZTÖLTŐ NAP

Láthatatlan Angyal adománygyűjtés 
A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat hagyományosan több éve szervezi  
a „Láthatatlan Angyal” elnevezésű adománygyűjtést, amely a település „Láthatatlan Angyalai”   
közreműködésével valósul meg. Ők névtelenül támogatják a településen 
nehezebb körülmények között élőket. 

Az adománygyűjtés keretében fogadunk tartós élelmiszert,  
édességet, mesekönyvet, játékot, tisztító- és tisztálkodási szert.

Az idei évben 2022. november 16 - 2022. december 7-ig  
fogadjuk felajánlásaikat.

Az összegyűjtött adományokat a Szolgálat munkatársai  
személyesen közvetítik a rászoruló gyerekeknek, családoknak. 

Köszönetet mondunk a gyermekek és családok nevében  
mindazoknak, akik szívügyüknek tekintik az embertársaikon való  

segítségnyújtást. 

Minden felajánlás hozzájárul ahhoz, hogy segíthessünk!
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EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
Nagy sikerrel zárult idén is az Európai 
mobilitási hét Tégláson.
A Technológiai és Ipari Minisztérium 
az Európai mobilitási héthez, illetve az 
autómentes naphoz kapcsolódó tu-
dás-élmény alapú programok, akci-
ók, versenyek megrendezését idén is 
pályázattal segítette. Városunk ismét 
sikeresen csatlakozott a felhíváshoz, a 
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház által benyújtott pályázat az idén 
újra nyert. 

A résztvevők számát tekintve Magyar-
ország az előkelő ötödik helyen áll a 
2022-es évben. Évről évre egyre na-
gyobb érdeklődés kíséri Tégláson is Eu-
rópa legnagyobb közlekedéssel össze-
függő környezetvédelmi kampányát. 

A település lakói egyre nyitottabbak a 
környezetkímélő közlekedést népsze-
rűsítő, az egészség megóvására ösz-
tönző programok iránt. 
A Téglási Városi Könyvtár és Művelődé-
si Ház szervezésében, szoros együttmű-
ködésben csatlakoznak az esemény 
színes akcióihoz városunk intézményei, 
szervezetei.

Az eseménysorozatba szívesen be-
kapcsolódott Téglás Város Ön-
kormányzata, a Téglási Bölcsőde,  
a Bárczay Anna Városi Óvoda, a  
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Baptista Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola és Tég-
lás Város Polgárőr Szervezete. 
A szervezőknek szeptember 16-tól 21-
ig, öt nap alatt összesen kilenc ingye-
nes programot sikerült megvalósítani. 
Többek között volt aszfaltkréta rajzver-
seny, járgánykészítő akció, kerékpár 
szépségverseny, bringásreggeli vagy 
baby motoros felvonulás. Köszönjük 
mindenkinek, aki segítette rendez-
vénysorozatunk sikerességét! 

Pánya Kitti
intézményvezető

Téglási  KRÓNIKA   

KERTÉSZET
Az őszi munkák javában zajlanak a  
városi kertészetben az elmúlt hetek-
ben a betakarításé volt a főszerep, 
a napraforgó az aszály ellenére a ta-
valyival azonos szántóföldi bevételt  
hozott, a környék idei átlagának  
háromszorosát. 

A cékla az idén kiemelkedően jó 
mennyiségben és minőségben ter-
mett, találtunk köztük 6 kg fölötti pél-
dányokat is. 

A petrezselyem és a sárgarépa rend-
kívül jó minőségben termett a tavalyi 
mennyiség közel dupláját takarítjuk 
be, köszönhetően az ágyásos termesz-
tésnek és a csepegtető öntözésnek.

A kelkáposzta és a karfiol szedése fo-
lyamatos, a zeller pedig már a tárolók-
ban van. A tökföldünkön a dísz- és a 
sütőtök érése az utolsó fázisban van, 
a szárazság miatt kisebbek lesznek a 
termések mint tavaly, de a kellő meny-
nyiség rendelkezésre áll.

A learatott területek altalajlazítása 
megtörtént, a szármaradványokat tár-
csázással bedolgoztuk, az őszi szántás 
nagyrészt kész van. 

A várható fejlesztések miatt az egyik 
fóliasátrunkat áttelepítettük, egyúttal 
az elöregedett fóliapalástot is lecse-
réltük, már a retek és az újhagyma nő 
benne. 

A továbbiakban a gépeket készítjük 
elő a téli tárolásra; az öntöző és per-
metező gépeket víztelenítjük, a talaj-
művelő gépek konzerválása, zsírozása 
is sorra kerül. 

Szegedi Attila
alpolgármester
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KONCERT A ZENE VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

A Zene Világnapját minden évben 
megünnepeljük. Folytattuk e hagyo-
mányt, és 2022. október 3-án koncer-
tet adtak zenei tanszakos tanulóink és 
iskolánk énekkara. 
A hangversenyen közreműködtek 
a szatmárnémeti testvériskola taná-
rai és tanulói valamint az Újfehértói 
művészeti iskola diákja is. A külföldről 
érkezett delegációt Mircea Deac a 
Szatmárnémeti Művészeti Iskola igaz-
gatója kísérté el. 

Rendezvényünkön részt vett Szabó 
Csaba a Baptista Szeretetszolgálat 
Oktatási Főigazgatója és Szabó Csa-
ba Polgármester úr is.

A szatmárnémeti művészeti iskolával 
2007 óta tartunk fönn szakmai – ba-
ráti kapcsolatot, melynek célja ha-
táron átívelő kulturális rendezvények 
szervezése és lebonyolítása. Immár 15 
éve tart ez a szakmai együttműködés. 
Ezen alkalomból Szabó Csaba Polgár-
mester úr ajándékkal köszöntötte a 
vendégeket. 

A partneriskola megfogalmazása sze-
rint:
„Nagyszerű érzés, hogy az iskoláink kö-
zötti kapcsolat idén már a 15-ik évébe 
lépett. Megszakítás nélkül, egymás-
ra figyelve ünnepeltünk évről-évre, 
tanulóinknak lehetőséget biztosítva, 
hogy egymást megismerjék, értékeljék 
és bemutatkozó előadásaikat bízta-
tó örömmel, elismerve tehetségüket, 
megtapsolhassák.”

A koncertünk egyben kiállítás is volt. 
A képeket iskolánk grafika tanszakos 
tanulói készítették Szabó-Kiss Szabina 
tanárnő szakmai vezetésével. 

Szilágyiné Bodnár Erzsébet
intézményvezető

MOBILITÁSI HÉT AZ ISKOLÁBAN
Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap kampány 
1998 óta Európa országaiban megtartott rendezvénysoro-
zat. A rendezvény egyik hosszú távú célkitűzése az, hogy 
rávegye a rendszerint autóval munkába, iskolába vagy ki-
kapcsolódni járó polgárokat, hogy az utazáshoz fenntart-
ható alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe.

Iskolánk az idei tanévben is csatlakozott az Európai Mo-
bilitási Hét nevű kezdeményezéshez. Rengeteg színes 
programmal vártuk a gyerekeket, amelyeket   a Városi 
Könyvtárral együttműködésben, és Téglás Város Polgárőr 
Szervezetének segítségével bonyolítottunk le. 
Munkájukat ezúton is köszönjük!

Az aszfaltrajzversenyen gyönyörű rajzok készültek a környe-
zetvédelem témakörében. Részt vehettek a gyerekek egy 
kerékpártúrán a városban. Kerékpáros ügyességi verse-
nyen is megmérethették a tudásukat, a kreatívabbak pe-
dig feldíszíthették a bringáikat a kerékpár szépségverseny-
re. A legügyesebbeket minden versenyszám végén értékes 
ajándékokkal jutalmazta a zsűri.
Az autómentes napon iskolánk dolgozói is kerékpárral  
érkeztek a munkába.

Szilágyiné Bodnár Erzsébet
intézményvezető

Téglási  KRÓNIKA   
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SZÜRET AZ ALSÓ TAGOZATON

Hagyományainkhoz hűen került megrendezésre 2022. szeptember 30-án a Szüreti mulatság az alsó tagozaton. 
Táncházzal, préseléssel, szüreti felvonulással elevenítettük fel a népi hagyományokat.
A gyerekek kipróbálhatták a kukoricamorzsolást, megtapasztalva annak nehézségeit, valamint részt vehettek izgalmas 
sorversenyeken, és arcfestésen is. 

Rendezvényünket a Bek Pál Kertbarátkör segítette. Köszönjük munkájukat!
Kukucska Jánosné

napközis mkv.

TEREMDEKORÁCIÓS VERSENY

Iskolánk felső tagozatán 2022. október 11-én kedden ke-
rült sor a teremdekorációk zsűrizésére. Az idei év témája az 
„Aktív Élet” volt. Láthatóan hálás feladatnak bizonyult ez a 
tanulók számára. 
A tantermek dekorációja a sportok világába kalauzolt 
bennünket: voltak sportmezek, táncruhák, érmek, kupák, 
kapuháló a plafonra rögzítve és minden, ami az aktív és 
egészséges életet jellemzi.
Az eredményhirdetésre iskolagyűlés keretében került sor.  
A diákönkormányzat jutalomban részesítette a legkreatí-
vabb dekorációkat készítő osztályokat. 

A képzeletbeli dobogó tetejére az 5.a és 7.a osztály állha-
tott fel, második helyezett lett a 8.a és a harmadik helyen 
az 5.b osztály végzett.

Gratulálunk minden osztálynak az ötleteik megvalósításá-
hoz!

Fábiánné Gál Andrea
Dök segítő pedagógus

KISGÓLYA AVATÓ

Iskolánkban már hagyomány, hogy 
ötödikes tanulóinkat a felsőbb évesek 
ünnepélyes keretek között fogadják 
be a felső tagozat diákközösségébe. 

Az idei tanévben 2022. október 21-én /
pénteken/ került sor a „Kisgólya”-ava-
tóra a DÖK szervezésében. 

Az ötödikesek prózai, zenés és táncos 
produkciókkal mutatkoztak be, ezt kö-
vetően játékos versenyfeladatokban 
mérhették össze ügyességüket, kreati-
vitásukat. Az osztályok letették a „Kis-
gólya”-esküt, az esemény záróakkord-
jaként a diákönkormányzat egy-egy 
ízletes tortával ajándékozta meg őket. 
A napot disco-val zártuk, ahol a felsza-
badult bulihangulathoz minden adott 
volt.

 

Fábiánné Gál Andrea
Dök segítő pedagógus

Téglási  KRÓNIKA   
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ÓVODAI HÍREK

Téglási  KRÓNIKA   

Az Állatvédelem gyerekeknek szer-
kesztőbizottsága az Állatorvostudo-
mányi Egyetem Állatvédelmi, Jogi, 
Elemző-és Módszertani központjának 
szakmai támogatásával meghirdetett 
pályázatán óvodánk második alka-
lommal nyerte el az „Állatbarát Óvo-
da” elismerést. 

Fontos téma ez óvodánkban, hiszen 
mindennapjainkban jelen van az ál-
latok és a környezet szeretetére neve-
lés, mely elősegíti a gyermekekben az 
érzelmi intelligenciájuknak, empatikus 
készségeiknek a fejlődését, ami meg-
alapozza a későbbi felelős állattartás 
alapjait is. 

Október utolsó hetében a tököké volt 
a „főszerep” az óvodai csoportokban. 
A változatos tevékenységek mellet a 
szülőket is sikerült bevonni a téma he-
tünk gazdagításába. 
Gyönyörű töklámpásokat faragtak, 
melyekkel udvarunk előkertjét díszítet-
tük. 
Nagyon szépen köszönjük a szülőknek 
az ötletesebbnél ötletesebb alkotáso-
kat.

                                                                        
Veresné Hevesi Zsuzsánna                        

óvodavezető

5 Arany ,1 Ezüst érmet szereztek. 
Korosztály legjobbjai: Kölyök Leány. Tóth Emili
Kölyök Fiú. Istenes József
Lány. Németh Kloé
Serdülő Fiú. Németh Szabolcs 

Téglás versenyzőinek eredményei:
Kölyök Leány - 45.kg:  1. hely Tóth Emili
Kölyök Fiú - 81 kg: 1. hely Istenes József
Lány - 55 kg: 1.hely Németh Kloé
73 kg: 1.hely Virágos Zalán
Serdülő +96.kg 1.hely Németh Szabolcs
+96.kg 2.hely Zeke Adrián.

Edzőjük Nagy László.
GRATULÁLUNK!

SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY HÍREI

A téglási súlyemelők 2 arany és 2 ezüst érmet hoztak el, továbbá  
5. és 6. helyen végeztek. Istenes József, a „kölyök korosztály” legjobb-
ja címet is begyűjtötte. 
A megmérettetésen a következő egyesületek vettek részt: Békéscsa-
ba, Szerencs, Fiszej SE, Kecskemét, Kazincbarcika, Kisújszállás, Bihar-
nagybajom, Ózd, Nyíregyháza, Téglás Városi Sportegyesület.

A téglási eredmények:
„kölyök” 36 kg, 2. hely: Szegedi Attila
81 kg, 1. hely: Istenes József
Lány 55 kg, 2 hely: Németh Kloé
Fiú 73 kg, 1 hely: Virágos Zalán
Serdülő +96 kg, 5 hely: Németh Szabolcs
6. hely: Zeke Adrián.

Edzőjük Nagy László.
GRATULÁLUNK!

Szeptember utolsó hétvégéjén a Téglás Városi Sportegyesület súlyemelői Tini Országos Bajnokságon vettek részt  
Biharnagybajomban.

A Téglás Városi Sportegyesület súlyemelői Területi minősítő versenyen vettek részt Nyíregyházán 2022. október 2-án.



Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium  
államháztartás finanszírozásáért és 
nemzetközi kapcsolatokért felelős  

államtitkára

Dedéné Novotni Anna, HAJDU  
Cégcsoport alelnöke

(Balról) Novotni István, a HAJDU Zrt. 
vezérigazgatója, Tóth Tibor, a Pénz-
ügyminisztérium államtitkára és Szabó 

Csaba, Téglás Város polgármestere

9

Mostantól napelem park is támogatja 
a HAJDU termékek gyártását.

Fennállásának 70. évfordulóját ünne-
pelve újabb mérföldkőhöz érkezett a 
HAJDU Cégcsoport. A megújuló ener-
gia iránt elkötelezett, épületgépésze-
ti termékeket gyártó társvállalata, a 
HAJDU Zrt. termelését immár helyben 
termelt villamos energia is szolgálja.

A középtávú fejlesztési terv részeként 
megvalósult ipari méretű napelem-
park ünnepélyes átadására 2022. ok-
tóber 25-én került sor. Az eseményt 
megnyitotta Tóth Tibor, a Pénzügymi-
nisztérium államháztartás finanszíro-
zásáért és nemzetközi kapcsolatokért 
felelős államtitkára, aki hangsúlyozta, 
hogy a jelenlegi energia ellátási hely-
zetben még inkább fontosak a meg-
újuló energiát hasznosító fejlesztések. 

„A legfőbb célok ma az energiaellátás 
biztosítása, a munkahelyek védelme 
és a háború okozta káros hatások és a 
szankciós infláció mérséklése.”

Az átadó során Dedéné Novotni 
Anna, a HAJDU Cégcsoport igazga-
tóságának alelnöke kiemelte, hogy az 
elmúlt évek során megvalósult átfogó 
energetikai program keretében teljes 
infrastrukturális hálózatukat korszerű-
sítették. „Ugyanakkor az energiaárak 
drasztikus növekedése miatt a jelen-
legi fejlesztés még inkább felértékelő-
dik számunkra. A megtermelt zöld 
energiának köszönhetően a jövőben 
csökken a HAJDU Zrt. létesítményeinek 
villamos energia költsége, illetve hoz-
zájárul a stabil energiaellátás biztosí-
tásához, a hosszú távú és megbízható 
működést garantálva.”
A 10.000 m2–es területen, talajra  
telepített, 496 kW összteljesítményű 
naperőmű kivitelezése kora tavasszal 

kezdődött, s a munkálatokat közel  
7 hónap alatt, ütemterv szerint megva-
lósították. Az újonnan létesített erőmű 
1280 napelemtáblája éves szinten 
585 ezer kWh energiát állít elő, amely 
a vállalat villamos energia igényének 
mintegy 20%-át fedezi majd.

További információ 
Lupsán-Makszim Kitti – PR menedzser
+36 30 413 2347 • makszim.kitti@haj-
durt.hu

NAPELEM PARK

Ismét rengeteg család és baráti tár-
saság volt kíváncsi a téglási „Bátrak 
Éjszakájára”. 
Az október 31-én megtartott igazán 
sikeres és népszerű rendezvény han-
gulatos, zenés családi tökfaragással 
indult. A töklámpás alapanyagát a 
városi kertészet gondozásában ne-
velt tökök biztosították.  Míg a szülők 
az aprólékos dekoráción dolgoztak a 
gyerekek akár kreatív gyurmázással 
is tölthették az időt, köszönet ezért a 
Bárczay Anna Városi Óvoda Margaré-
ta csoportjának. 

Az elkészült töklámpásokra a Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház közössé-
gi felületén lehet szavazni, a legtöbb 
pozitív reakciót gyűjtő alkotás készítője 
pedig egy „Csupa csoki” ajándékcso-
magot nyer. 

Délután igazán izgalmas élményfutás-
ban vettek részt a bátor jelentkezők, 
a gyerekek három korcsoportban is 
megmérették magukat, a végén pe-
dig mindenki örült az ajándékoknak. 
A Degenfeld-Schomburg Kastélyban 
berendezett „Horror Pince” is hatal-
mas népszerűségnek örvendett ismét. 

Sokan megcsodálták és használták a 
Gab.Andra által tervezett és készített 
látványos fotófalat. Az est folyamán 
felléptek a Nádasdi Éva koreográ-
fus, tánctanár vezette DFDC csoport 
„rémisztő” táncosai és a debreceni 
Lángoló Csigák tűzzsonglőr műsorát is 
megcsodálhatta a közönség. 
Jövőre ismét találkozunk!

Pánya Kitti
intézményvezető

„Tök jó” családi program a téglási „Bátrak Éjszakája”

Téglási  KRÓNIKA   
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Aranyosi Ervin: Amikor megöregede-
nek … (részlet)

„Ne azért, mert elvárható,
ne azért tedd Ővelük.
Csak emlékezz, te rólad szólt
sokáig az életük.

Légy mellettük, ha teheted
kis világuk oly rideg.
Öleld Őket szeretettel,
melegítsen a szíved…”

Kosztolányi Dezső: Intés az öregek tisz-
teletére című versében ezzel a tanács-
csal indít „Bizony hajoljatok meg az 
öregebbek előtt,….” A városunkban 
élő „Szépkorúak” iránti tiszteltünket és 
megbecsülésünket fejezzük ki minden 
évben az Idősek Világnapja megün-
neplésével. Ez a nap alkalmat teremt 
arra, hogy köszönetünket tolmácsoljuk 
valamennyijük felé mindazért, amit 
tettek és tesznek a társadalomért. 
Soha nem felejtkezhetünk meg időse-
inkről, hiszen gyökere nélkül nem élhet 
a fa a virág sem!
Intézményünk már 1987-óta jeles na-
pokat szentelt a „Szépkorúak” számá-
ra, majd 1991-től az ENSZ Közgyűlésé-
nek határozata alapján október 1-én 
az egész világon Őket ünnepeljük.

Ebben az évben is nagyon vártuk az 
alkalmat és készülődéssel teli napok 
után újra találkozhatott közel 160 tég-
lási „Szépkorú”. Talán meghatóbban 
és kedvesebben nem is nyithattuk 
volna meg az ünnepséget, hiszen a 
Bárcay Anna Városi Óvoda óvónői és 
óvodásai az „Összetartozás táncával” 
varázsoltak meghitt hangulatot a hely-
színre.  
 

Szabó Csaba polgármester köszöntöt-
te a vendégeket és külön ajándékkal 
kedveskedett a megjelentek között 
legidősebbeknek. Tartalmas beszá-
molóban tájékoztatta a vendégeket, 
amelyből megismerték a folyamatban 
lévő fejlesztéseket és a jövőre vonat-
kozó terveket. A kvízjátékban feltett 
kérdésekre szívesen válaszoltak. 

A nap további részében értékeltük az 
INDA program hatásait. Intézményünk 
2022. év januárjában csatlakozott a 
Katolikus Szeretetszolgálat által indított 

demencia megelőzését célzó prog-
ramhoz. Pozitív hatásairól beszámoltak 
a klub tagjai és szeretettel invitáltak 
mindenkit a jóhangulatú fizikai és men-
tális egészséget támogató foglalkozá-
sainkra. 
Ebben az évben a prevenciós prog-
ramhoz kapcsolódva a Téglási Krónika 
hasábjain fejtörő feladatokat jelentet-
tünk meg a 60 éven felüliek számára. 
Örömünkre szolgált, hogy közel100 fő 
rendszeresen visszaküldte a megfejté-
seket és közülük 27 fő hibátlanul dol-
gozott. Gratulálunk mindenkinek, aki 
saját mentális egészségéért tenni akar 
és további kitartást, aktív részvételt kí-
vánunk!! 

A délelőtt folyamán játék, móka, ka-
cagás, baráti beszélgetések színesí-
tették a találkozást! Finom ebéddel 
kedveskedtek Bencze Antalné, Lovas 
Jánosné, Kocsis Jánosné, akiknek ez-
úton is köszönjük egész éves önzetlen 
támogatásukat és a két kezükkel-szí-
vükkel-lelkükkel készített finom étele-
ket!

Munkatársaim és magam nevében 
köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisz-
teltek bennünket és mindenkit várunk 
a következő ünnepi alkalmainkra!

                                                                                                      

Chebliné Kocsis Erzsébet
   HHMIT Szoc. Gond. Közp.

intézményvezető

Tégláson 2022. 11. 18-án 8.00 – 16.00 óráig áramszünet 
lesz az alábbi területeken:

Szénarét teljes területe, Szénarét dűlői

Szénarét 60230 – Állomásról ellátott ingatlanok

Szénarét Városgazdálkodási Kertészeti Telephely

Szénarét Állattartó telep, Libatelep és onnan ellá-
tott ingatlanok

Újvárosi utca 1–73-ig és 2–56-ig, valamint a 4240 hrsz-ig 
és 4119 hrsz – 4128 hrsz-ig

Tégláson 2022. 11. 28-án 8.00 – 16.00 óráig áramszünet 
lesz az alábbi területeken:

Stadion utca 2/a–8-ig, 27–61-ig

Stadion utca végén lévő szennyvízátemelő

Dohányos utca 1–27 és 2–32-ig

Tótfalusi utca 1–29 és 2–32-ig

Kender utca 1–5/b-ig és 2–6-ig

Ady Endre utca 18–30-ig és 21–41-ig
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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

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2500 példány-
ban készül, és minden téglási háztartásba eljut.  

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. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:  

06 52/384-312
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