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Az Eurázsiai kontinens gazdasági megerősödése évtize-
dek óta zajlik, az orosz, kínai, koreai, sőt egyre jelentő-
sebb indiai tőkebefektetésekkel erős szárazföldi szövet-
ség kezdett kialakulni. Korábban előkészítője voltam és 
Pekingben Szijjártó Péter miniszter úrral 2016 decemberé-
ben együtt voltunk előkészíteni az „Egy út – Egy övezet” 
nagyszabású, később megrendezett, a korábbi Selyemút 
országainak részvételével rendezett gazdasági konferen-
ciát. 
A hatalmas kontinens Afrika, valamint India népessé-
gének növekedése tovább bővítette a felvevő piacot,  
fizikai közelségük egy-
aránt jelent előnyt és 
tapasztalhatjuk, hogy 
ugyanakkor hátrány is a 
tradicionális gazdasági 
szerkezetre. Európa gaz-
dasága már korábban 
lelassult volna, ha nem 
érkezik ázsiai tőke a vi-
lág gazdaságának alig 
20 %-át jelentené nap-
jainkban. Mindezek mel-
lett Szaúd-Arábia, Irán, 
Irak, Kuvait, az Egyesü-
let Arab-Emírségek és  
Líbia a világ olajkészleté-
nek közel 2/3-át birtokol-
va érthetően erős befo-
lyással van valamennyi 
gazdasági folyamatra, 
így az amerikai tőzsde 
farkasainak étvágyát 
egyre nehezebben tudta kielégíteni a fegyver és „de-
mokrácia-exportra” berendezkedett USA. Már régen ke-
resik a fogást az orosz és a kínai gazdaságon, hogy leté-
rítsék az európai együttműködés útjáról, de utóbbin azért 
sem tudják sarokba szorítani, mert a készpénzforgalmuk 
több, mint 60 %-át a kínai bankok biztosítják(!). Oroszor-
szággal, mint a NATO vezető állama és sajnos, vagy sze-
rencsére egyetlen értelmezhető katonai ereje megálla-
podásokat kötöttek, melyek egyik eleme konkrétan az 
volt, hogy Ukrajna nem lehet az Észak-atlanti Szövetség 
tagja és támadó fegyvereket nem telepítenek a meglévő 
bázisokon túl újabb szomszédos országba. Ehhez képest 
a lengyel, szlovák és román parlamentek is hozzájárul-
tak „védelmi” rakétarendszerek telepítéséhez, továbbá a 
2014-es népírtásnak/inváziónak nevezett konfliktust lezáró 
2015-ös Minszki megállapodást, aminek betartását Né-
metország és Franciaország garantálta volna, nem tartot-
ták be. Előzőek egy-egy állomását jelenthették annak a 
folyamatnak, ami a jelenleg is tartó orosz-ukrán háborús 
konfliktust létrehozhatták. 

Nem a kormánypártok hivatalos álláspontját fejtem ki 
ebben az írásomban, hanem a megjelent tudósítások, 
írások, vélemények alapján rendelkezésre álló informáci-
ókat összegzem annak érdekében, hogy láthatóbbá vál-
jon az egyre jobban aggasztó gazdasági helyzet környe-
zete, amit az orosz invázió utáni beavatkozások okoztak.

A fent említett Eurázsiai gazdasági együttállás erősödé-
se és a folyamatot megállítani szándékozó amerikai be-
avatkozás az európai gazdaság gyengülő versenyhelyze-
tének lerombolását, az orosz gazdasági befolyás helyett 

a korábbi amerikai füg-
gőhelyzet visszaállítását 
célozza, aminek legfon-
tosabb eszköze a sajná-
latos háború szándékos 
időbeli elhúzása. 
Mint kiderült a katonai 
konfliktus elhúzódása 
első helyen Európa lakos-
ságának és gazdaságá-
nak energiaellátását, en-
nek következményeként 
a mindennapi élet és lét-
biztonságát veszélyezteti, 
nem Oroszországot sújtja. 
Akadályozhatja a vi-
lág élelmiszerellátá-
sának biztonságát is, 
ugyanis Ukrajna az 5. 
legnagyobb búzater-
melő a világon és Orosz-
országgal együtt az 

összes termelés negyedét adják! (Oroszország, USA és  
Kanada a világ gabonatermelésének a felét adja)

Már korábban is hírt adtak róla, hogy az amerikai elnök 
fiának is érdekeltségei vannak azokban az ukrán cégek-
ben, amelyek a gabonaföldeket birtokolják, illetve vala-
mennyi jelentős ukrán vállalat az offshore paradicsomok-
ban Luxemburgban, illetve Ciprusban bejegyzettek. 

A legnagyobb tulajdonosok egyike a lengyel Régiók 
Pártjának politikusa és egy floridai befektetési alap, akik 
a lengyel tőzsdén kereskednek. A második egy ukrán ol-
igarcha, aki ellen elfogatóparancs van, a harmadik leg-
nagyobb kapja az összes állami támogatás 30 %-át (!) 
Ukrajnában és a parlementjük tagja. A negyedik legna-
gyobb gabonaföldtulajdonos tisztán amerikai tulajdon-
ban van, az ötödik egy Varsóban bejegyzett részvény-
társaság, ahol lengyel, kanadai és amerikai befektetők a 
tulajdonosok.

EURÓPA CSAPDÁBAN



Ettől többet talán nem fontos írni ezekről a tényekről, nem 
kell különösen nagy kombinációs készség annak megfej-
téséhez, miért is fontos mások mellett az amerikaiaknak 
és egyre inkább a korábbi „kétjóbarát” egyikének a len-
gyeleknek az orosz-ukrán háború kimenetele és elhúzó-
dása.

Az csak egy vitriolos adalék, hogy az írás elején felsorolt 
a világ olajkincsének 2/3-át birtokló 6 országban az el-
múlt negyedszázadban már részesültek az amerikai de-
mokrácia-exportból, de vélhetően többet nem kérnek 
belőle.

A probléma, amit a háború és az elhúzódása okoz azon-
ban itt van a mindennapokban és rendkívül nagy gon-
dot okozhat családok ezreinek a gazdaság egészének. 
A korábban a lakosság érdekben alacsonyan tartott re-
zsiköltségeket, a gazdaság kedvezményes energiaárait 
a költségvetésből finanszírozni a megszokott módon nem 
lehet. Drasztikus a változás akkor is, ha a lakosság jelentős 
hányadának egy ideig még lehet tartani a támogatott 
árakat, illetve egyre csökkenő arányban a felállított ár-
korlátokat és speciális moratóriumot. Az energiafelhasz-
nálás meggyőződésem szerint is 10-15 %-kal csökkenthe-
tő, de az átmenet nélküli díjemelkedés és a nyomában 
keletkező áremelkedések nehézzé, kiszámíthatatlanná 
teszik a következő hónapokat. A rendszerváltoztatás nagy 
vívmányai között tartottuk számon a gázhálózat kiépíté-
sét, az alacsony árak és a bizakodás kidobatták velünk 
a vegyestüzelésű kazánokat, a családi otthont elhagyó 
felnőtté váló gyerekek után nem volt életszerű és logikus 
azon gondolkodni, hogy kisebb lakásra kellene cserélni 
a nehezen felépített meglévőt. A szigetelések, felújítások, 
fűtési módváltások támogatása nem érhetett és nem ér-
het el minden háztartásba, ezért sokan kerülnek remélhe-
tően csak átmenetileg nehéz helyzetbe.

A megoldás csak a béke lehet és Európa ébredése, 
mert csapdába kerültünk. Tévedés azt gondolni, hogy 
világ gazdaságát befolyásolni képes emberek és cégek 
számára az ukrán, orosz, vagy éppen magyar emberek 
fontosak lennének. Legfeljebb a retorika szintjén a kéz-
ben tarott médiagépezettel próbálják árnyalni a valós 
szándékot, ami sok keservet és szenvedést okozott és még 
hozhat a közeljövőben.

Magyarország a saját erejéből nem képes hosszú ideig 
úrrá lenni a kialakult helyzeten, ezért is kiemelten fontos 
a szövetségesi viszony és tagság fenntartása, de vannak 
lépések és még lesznek intézkedések melyekkel enyhíteni 
lehet és kell is a váratlan, előzmények nélküli nehézsége-
ken. 

Azt tartják tudósok, hogy Európa volt az emberiség a 
bölcsője, de az egészen biztos, hogy a kontinens befolyá-
sa jó és rossz értelemben meghatározta egykoron az ál-
talunk ismert világot. Most azonban ki kell navigálni ezt a 
félmilliárdos közösséget abból a csapdából, amit vezetők 
emberi gyengesége és még eddig felfedetlen körülmé-
nyek okoztak. 

Legyen hozzá bátorságunk és legyen szerencsénk, mert 
a szándékunk továbbra is erős nemzetek szövetségében 
haladni a Szent Istváni úton, megvédeni a hazát, otthont, 
családot, egymást és mindent, ami magyar. 

Tasó László 
országgyűlési képviselő
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A XIII. Téglási Gulyásfesztiválon Szabó Csaba  
polgármester ünnepi köszöntőjében elsősorban az  
ünneplő közösséget köszöntötte, majd térségünk 
képviselőit, meghívott vendégeket, külön tisztelettel 
köszöntve testvérvárosunk, a lengyel Ludwin  
polgármesterét és delegációját, kiemelve, hogy  
most a Városok Viadalával együtt került megrendezésre 
a Gulyásfesztivál.
A polgármester a továbbiakban hangsúlyozta, hogy nem 
várt eseményekkel volt terhelt ez az elmúlt két és fél esz-
tendő.
Olyan fordulatokat, eseményeket, helyzeteket kellett 
megoldanunk, amire nem volt gyakorlatunk. Tégláson a 
veszélyhelyzetben résztvevő összes munkatárs a lehető 
legjobb tudása és elszántsága mellett dolgozott azon, 
hogy segítse az itt élők mindennapjait a COVID időszaká-
ban. 
A megpróbáltatások nem értek véget. 
Látjuk milyen szörnyű pusztítást végzett a szárazság, a kö-
nyörtelen hőség, az eső nélküli hónapok. Az aszály mel-
lett a szomszéd országban még mindig háború van. Eu-
rópa és az egész világ egy beláthatatlan energiaválság 
kapujában áll.  
Történelmi időket, de nem példa nélküli időket élünk. 
A közeljövőben gazdaságosabb, ésszerűbb, takaréko-
sabb működésre kell felkészülni a vállalkozásoknak, szol-
gáltatóknak, családoknak egyaránt. 
Városunk gazdálkodásában is új megoldásokat vezetünk 
be a gazdaságosság érdekében. Köznevelési intézmé-
nyeink eddig is korszerűen működtek, ezt teszi még ha-
tékonyabbá az iskolai hőszivattyú és óvodai kibővített 
napelemes rendszer. 

Az állomásnál lévő súlyemelő és műszaki épületünk 
energetikai korszerűsítése hamarosan megkezdődhet.  
A régi módszerek most nem működnek.
 
Ezek mellett Téglás fejlődése nem állt meg. Gazdasági 
programunk, mint rövid, közép és hosszútávú tervek tuda-
tos és felkészült csapatmunka útján valósulnak meg:

- Közvilágítás korszerűsítése már folyamatban van, már 
láthatjuk, hogy látunk: a fele már elkészült.

- Városunk saját gyárat épít, ezzel bevételt és munkahe-
lyet teremtünk.

- Sportpályánkon elkészült a bringapark, felújítottuk a 
bowlinpályát, világítást építettünk ki és várhatóan a mű-
füves pálya is megújul.

- Téglást elkerülő gyorsforgalmi utat elkezdték tervezni.

- Beadtuk a pályázatot a hivatal mozi összekötésére egy 
szolgáltató közösségi épületre.

- Megkezdődött a település belvíz elvezetési program-
jának a kivitelezése, ez ebben a száraz időszakban nem 
tűnik fontosnak. Azonban a 2010-es nagy belvízhelyzetre 
gondolunk ennek jelentősége felértékelődik. 
E program keretében újra lesz tavunk a Kisréten. 

- Ahol lehetséges szilárd útburkolat, oda elkészültek és 
készülnek a tervek öt út pályázati beadása megtörtént.

TÖRTÉNELMI IDŐKET ÉLÜNK



Átadtuk a Városháza utca és a Tavasz utca egy-egy szakaszát:  
az itt élők örömére elkészülve a szilárd útburkolati és csapadékvíz-el-
vezetési munkálatokkal, sőt a közvilágítás korszerűsítése is befejeződött 
ezen a héten. 
A szalag ünnepélyes átvágását követően, utcabállal folytatódott a 
rendezvény.

Használjuk egészséggel legújabb fejlesztéseinket, vigyázzunk  
egymásra!
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- Városmartketingünk révén belekerültünk a megye vér-
keringésébe. 
Rendezvényeink, programjaink megyei szinten ismertek 
és elismertek. A karácsonyi díszkivilágításunk által orszá-
gos elismertséget is 
szereztünk. 

- Védjük, óvjuk és 
tudatosan feltárjuk 
Téglás múltját és tör-
téneti értékeit. Így 
kerülhetett megmen-
tésre a Csécsi-fé-
le ház, mint Téglás 
egyik utolsó polgári 
épülete. Történel-
münk feltárása fontos 
számunkra okirattal 
bizonyíthatóan hajdú 
település vagyunk 
mi is. Hozzákezdtünk 
Téglás történetének 
könyvben történő 
bemutatására. 

- Az állomás környé-
kének rendbetétele 
egy hosszú folyamat, melynek a kezdetén vagyunk, meg-
kezdődött a tervezése. A megvalósítás több éves folya-
mat lesz. Végre hosszú évtizedek után már vannak konk-
rét egyeztetések. Kialakításra fog kerülni a buszforduló, 
parkolók és az illemhely.

- Biztonsági kamerák kerültek elhelyezésre a teljes tele-
pülésen, ez segít a bűnmegelőzésben, és a balesetek 
helyszínelésénél is. Mindannyian biztonságban érezhetjük 
magunkat. 

- A lakosság és az Önkormányzat közötti kapcsolattartás 
nemcsak a hagyományos formában történik, hanem a 
fontosabb kérdésekről az érintetteket kérdőív formájában 
kérdezzük meg. 

- Városunk rendezettsége példaértékű, gondolok itt a 
kertészetünkre, intézményeinkre, városközpontunkra, te-
metőnkre és a nyári időszakban a teljes településen lévő 
folyamatos parlagfű irtásra. Környezettudatos gondolko-
dásunkban hangsúlyt helyezünk a fásításra, virágosítás-
ra, a tiszta és rendezett környezetünk fenntartására. 
Ez ilyen szárazságban nehéz feladat.

- Vállalkozásbarát az önkormányzat, hiszen az utóbbi idő-
szakban, sorra létesültek étkezdék, autómosók, kondite-
rem és szórakozási lehetőségek. 

Segítjük a helyi vállalkozásokat, lehetőséget teremtünk 
arra, hogy működésük hosszútávú legyen, kérjük és várjuk 
a közös együttműködést. Partnerként tekintünk a vállalko-
zásokra, a vállalkozókra.

A kastély, a horgász-
tó a gokart pálya 
mind olyan lehető-
ségek, ahol már a 
külföldről érkező ven-
dégek is jól érzik ma-
gukat.  Beindult az 
idegenforgalom tele-
pülésünkön.
- Egyesületeink tá-
mogatásait növeltük, 
mind önkormányzati 
forrással, mind pá-
lyázatokkal. Így mű-
ködésük biztonságos. 
Szélesebb körben 
dolgozunk együtt a 
városi programok-
ban, rendezvények-
ben vagy a városunk 
marketing tevékeny-
ségében.

- A 4-es számú főút melletti földterület vásárlással ipa-
ri park létesítését kezdtük meg. Ez nagy lehetőség szá-
munkra. 

- Elkészültek Téglás utcanév táblái. A veszélyes útkeresz-
teződésekbe tükrök kerültek ki. A Dózsa György utcán 
30-as korlátozás lépett életbe, így téve biztonságosabbá 
Téglás központjában a közlekedést. Azóta koccanás sem 
történt.

- Az uszoda megvalósításáról nem mondunk le, nemcsak 
én, hanem képviselő úr is a szívügyének tekinti a téglási 
uszodát.  

Szabó Csaba polgármester kiemelte, hogy büszke  
Téglás értékeire, az itt élő emberek szorgalmára és 
munkájára, és megköszönte, hogy meglátogatták a  
XIII. Téglási Gulyásfesztivált. A polgármester végezetül 
megköszönte a szervezésben résztvevők munkáját, a főző 
csapatok lelkesedését. 

ÚTÁTADÓ
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Tájékoztatás a családi földgázfogyasztói közösségekre  
vonatkozó kedvezmény igénybevételéről

Tájékoztatás a házszámtáblák kihelyezéséről

Tisztelt Lakosság!

Településünkön esetenként tapasztal-
ható, hogy a házszámok egyáltalán 
nem vagy nem megfelelő módon 
kerülnek kihelyezésre, ami rendkívüli 
módon megnehezíti a betegszállítók, 
a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a ren-
dőrség, a postai szolgálat, valamint a 
közüzemi szolgáltatók munkáját.

Téglás Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a közterületek elne-
vezéséről és a házszám-megállapítás 
szabályairól szóló 15/2014. (IX.11.) 
önkormányzati rendelete 14. § (1)-(2) 

bekezdései szerint, a házszámot jelző 
táblát az ingatlan utcafronti kerítésére 
vagy házfalára, az utcáról jól látható 
módon kell az ingatlan használójá-
nak, kezelőjének, ennek hiányában a 
tulajdonosának elhelyezni.
A házszámtábla beszerzéséről, kihe-
lyezéséről, olvasható állapotban tar-
tásáról, szükség szerint cseréjéről, pót-
lásáról, a házszámtábla elhelyezésére 
kötelezett személynek kell gondos-
kodnia, saját költségén.

Téglás Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 6. § b) pontja szerint, a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást tanúsít az az ingat-
lan használó, kezelő, ennek hiányá-
ban az az ingatlantulajdonos, aki a 
házszámtábla beszerzéséről, kihelye-
zéséről, olvasható állapotban tartásá-
ról, szükség szerint cseréjéről, pótlásá-
ról nem gondoskodik.

A kötelezettségét elmulasztó sze-
méllyel szemben figyelmeztetésnek, 
vagy természetes személyek esetén 
ötvenezer forintig, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek esetén ötszázezer forintig 
terjedő közigazgatási bírság kiszabá-
sának van helye.

Figyelemmel arra, hogy Téglás Város 
Önkormányzata 2022. évben gondos-
kodott az utcanév táblák kihelyezé-
séről, kérem az ingatlanhasználókat, 
hogy legkésőbb 2022. október 31. 
napjáig gondoskodjanak a házszám-
tábla fentiek szerinti kihelyezéséről, 
cseréjéről, pótlásáról.

Szilágyi József László
 jegyző

Tisztelt Lakosság!

Az egyes egyetemes szolgáltatási 
árszabások meghatározásáról szó-
ló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
7/A. § (1) bekezdése szerint, ha a tár-
sasháznak, lakásszövetkezetnek nem 
minősülő ingatlanon belül több, de 
legfeljebb négy önálló, az országos 
településrendezési és építési követel-
ményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 105.  §-a szerinti lakás 
rendeltetési egység található, a tele-
pülési önkormányzat jegyzője kére-
lemre hatósági bizonyítványt állít ki a 
lakás rendeltetési egységek számáról. 

A lakossági fogyasztó a hatósági áron 
igénybe vehető mennyiség és az in-
gatlan lakás rendeltetési egységei 
számának szorzata alapján számított 
mennyiség vonatkozásában jogosult 
kedvezményes áron földgázt vételez-
ni. 

A hatósági bizonyítvány csak a föld-
gáz kedvezmény igénybevétele cél-
jából használható fel. 
A lakossági fogyasztó a kedvezmé-
nyes többletmennyiség igénybevéte-
le céljából – büntetőjogi és kártérítési 
felelőssége vállalásával – benyújtja a 
jegyző által kiadott hatósági bizonyít-
ványt az egyetemes szolgáltató részé-
re. 
Az egyetemes szolgáltató az így meg-
határozott kedvezményes mennyisé-
get a nyilatkozat benyújtását követő 
hónap elsejétől alkalmazza.

Ha a hatósági bizonyítványban foglalt-
nál kisebb számú, ténylegesen kiala-
kult lakás rendeltetési egység találha-
tó az ingatlanon belül, az egyetemes 
szolgáltató megállapítja, hogy a fel-
használó jogosulatlanul vette igénybe 
a kedvezményes többletmennyiséget.  
Ebben az esetben a jogosulatlanul 
igénybe vett kedvezménnyel elszá-
molt földgáz mennyiséget, a verseny-
piaci költségeket tükröző ár másfél-
szeresének megfelelő egységáron 
kell a felhasználóval elszámolni.

A kérelem írásban nyújtható be Tég-
lási Polgármesteri Hivatal (4243 Téglás, 
Kossuth Lajos utca 61.) épületén lévő 
postaládába való helyezéssel, e-mail 
útján (teglasph@teglas.hu) , valamint 
e-papíron is.

A hatósági bizonyítvány igénylésé-
re vonatkozó kérelem nyomtatvány 
az önkormányzat honlapján (teglas.
hu) a Polgármesteri Hivatal/Ügyinté-
zési adattár és segédletek/Hatósági 
bizonyítvány kiállítása menüpontban 
érhető el, vagy beszerezhető a Téglási 
Polgármesteri Hivatal 8. számú irodá-
jában.
A kérelem nyomtatvány használata 
nem kötelező, de az abban szereplő 
adatokat a kérelemnek tartalmaznia 
kell.

A kérelem elbírálását helyszíni 
szemle előzi meg, melyet követő-
en – a kérelem benyújtásától szá-
mított 8 napon belül – a hatósági 
bizonyítvány kiállításra kerül, ameny-
nyiben az ingatlanban lévő lakóegy-
ségek külön-külön megfelelnek az 
önálló lakás rendeltetési egységre  
vonatkozó jogszabályi feltételeknek.  

Szilágyi József László
 jegyző
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OÁZIS AZ ASZÁLYBAN
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ANGOL NYELVI SZAKMAI NAP ISKOLÁNKBAN

Javában benne vagyunk a betakarí-
tásban, így lassan egy előzetes szám-
vetést is lehet készítenünk a 2022-es 
évről. Az idei év legnagyobb kihívása 
egyértelműen az aszály. Az áprilistól 
szeptemberig tartó, mintegy fél éves 
tenyészidőszakban összesen csak 126 
mm eső esett a Szénaréten. A téli csa-
padékhiány után ez sok helyen meg-
adta a kegyelemdöfést a szántóföldi 
növényeknek térségünkben. 

Az eső utáni reményteli várakozás 
mellett igyekeztünk a szántóföldi tech-
nológiánkat az aszályhoz igazítani: az 
öntözés nélkül termesztett naprafor-
gónknak többszöri sorközműveléssel 
és nitrogén valamint bór tápelemek 
pótlásával igyekeztünk elviselhetővé 
tenni a nyarat. Az előzetes mintavéte-
lek alapján térségünkben kimagasló 
termésátlagot várunk.

Az elmúlt évek fejlesztésének kö-
szönhetően megtapasztalhattuk az 
ágyásos termesztés és a csepegtető 
öntözés előnyeit, az ezzel elérhető ter-
mésbiztonságot. Öntözőrendszereink 
üzembiztosan működtek, pedig má-
justól augusztusig gyakorlatilag szü-
net nélkül működött a búvárszivattyú: 
nappal a sátrak és a kinti ágyások cse-
pegtetése ment, a burgonyát pedig 
szakaszonként minden éjjel öntöztük a 
csévélődobos géppel. 

A burgonyát is extra töltögetéssel és 
nitrogénpótlással készítettük fel az 
aszályra, de a 40 fok közeli hőmér-
sékletek nem múltak el nyom nélkül. 
A jó minőségű vetőgumónak, és erő-
feszítéseinknek köszönhetően a korai 
fajták közepesen a későbbi fajták jól 
teremtek. Mintegy 500 zsák burgo-
nya és közel 3 tonna jó minőségű vö-
röshagyma betakarításával zártunk. 

A sátorban termesztett paprika para-
dicsom és uborka esetében biztosítot-
tuk a Városi Konyha, az intézmények, 
és rendezvényeink folyamatos ellátá-
sát. 
A káposztafélék sikeres tavaszi (sá-
torban) termesztése után az őszi sza-

badföldi állományt a magas hőösszeg 
miatt 2-3 héttel hamarabb lehet be-
takarítani. A Városi Konyha fagyasztói 
megteltek zsenge karalábéval, és az 
egyébként szeptember végére terve-
zett fejes káposzták is jól jöttek a fesz-
tiválokon. 

Cékla termésünk mennyiségben és 
minőségben is kiemelkedő lesz, 2 kg 
fölötti súlyú példányokat küldtünk a 
zöldségkiállításra is. 
Sárgarépából és petrezselyemből 
jó, zellerből közepes termést várunk.  

A gyökérzöldségeket már július köze-
pétől biztosítottuk a konyha számára. 
Az idei év is bebizonyította, hogy a 
profi hibrid vetőmagok ára, és a fe-
gyelmezetten betartott technológia 
termésbiztonságban, és termésmeny-
nyiségben is megtérül.

A kertészet indításakor kitűzött cél 
megvalósítása, hogy a közétkezte-
tés költségeit csökkentsük, a mai vi-
szonyok mellett még fontosabb lett.  
Jó minőséget biztosítani, frisset és 
mindezt hatékonyan. 

Szegedi Attila
alpolgármester

Sikeres szakmai napot bonyolított le 
iskolánk angol nyelvi munkaközössé-
ge 2022. augusztus 31-én. 

A szakmai megbeszélésre a nyíracsádi 
két tanítási nyelvű iskola pedagógusai 
érkeztek, valamint Lugosi Mónika szak-
értő, aki bemutatta az újonnan beve-
zetésre kerülő angol nyelvi környezetis-
meret tankönyvet. 
Az idegen nyelvet oktató kollégák 
lelkesen készültek az új tanévre, és 
nagyon várták már, hogy újabb isme-
retekkel láthassák el a tudásra vágyó 
diákokat.

Kissné Lesnyák Beáta  
munkaközösség vezető
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2022. szeptemberétől iskolánk bekap-
csolódott az „Aktív iskola”- program-
ba, melynek keretén belül számos 
sportprogrammal bővítjük a tanórán 
kívüli tevékenységeket. 

Iskolánk csatlakozott az Újfehértói Hon-
védelmi Sportközpont felhívásához és 
a mindennapos testnevelés órák ke-
retén belül a hetedik és a nyolcadik 
évfolyamon tanuló diákjaink lövészet, 
íjászat valamint kempó foglalkozáso-
kon vesznek részt az idei tanévben. 
Előadásokat hallgatnak meg, ame-
lyek folyamán honvédelmi ismeretek-
re tehetnek szert. A tanulókat ingye-
nesen szállítják át a sportközpontba, 
ahol szakemberek tartanak számukra 
sportfoglalkozásokat.

A programba már eddig bekapcsoló-
dott tanulók lelkesen számoltak be az 
ott szerzett élményekről.  

Iskolánkban a hagyományosan mű-
ködő labdarúgás edzések is időben 
beindultak a Városi Sportegyesület 
szervezésében.

   
Intézményünk alsó tagozatán a har-
madik és a negyedik évfolyam, a felső 
tagozatán pedig az ötödik és a hato-
dik évfolyam számára kezdődtek meg 
az úszás foglalkozások az újfehértói 
uszodában. 

Ebben a tanévben is szeretnénk meg-
mozgatni minden gyereket és élmény-
szerű sportprogramokat kínálni szá-
mukra.

      
 

Szilágyiné Bodnár Erzsébet 
intézményvezető

AKTÍV ISKOLA

2022. szeptember 8-án Madar Sándor őrmester iskolánk „sulirendőre” a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés szabályairól tartott vetítéssel egybekötött rövid, de tartalmas 
előadást a felső tagozat diákjainak. 

Előadásában kitért a dohányzás veszélyeire és az iskolában 
elkövetett szabálysértések következményeire is.
A biztonságos közlekedés szabályaival megismerteti az aló 
tagozat tanulóit is.
        

Szilágyiné Bodnár Erzsébet 
  intézményvezető

RENDŐRSÉGI BEMUTATÓ

ÓVODAI TANÉVKEZDÉS
Az előző nevelési évhez kap-
csolódva június 20-án a le-
endő óvodások szüleinek 0. 
szülői értekezletet tartottunk.  
A szülői értekezleten a szülők 
megismerték az óvodában dol-
gozó alkalmazottakat majd a 
Pedagógiai Programunkról, az 
intézmény Házirendjéről is kap-
tak egy átfogó rövid ismertetőt. 
Augusztus 22-26 között megtar-
tottuk az iskolára hangoló he-
tünket, melynek már többéves 
hagyománya van az óvodá-
ban. Ezekben a napokban az 

iskolát kezdő gyerekek az osztályokba kerülésük alapján 
alkottak egy csoportot. Ez a hét lehetőséget adott a gye-
rekeknek, és a tanító néniknek is az egymással való ismer-
kedésre.
A Bárczay Anna Városi Óvodában, szeptemberben 260 
gyermek kezdte meg a 2022-2023-as nevelési évet. 

Örömmel vártuk vissza óvodásainkat és érdeklődve fogad-
tuk az újonnan érkező gyerekeket. A bölcsődéből érkezők 
már az első naptól kezdve itt aludtak, az otthonról érkező 
gyermekek számára a fokozatos anyás befogadást bizto-
sítottuk, a gyermekek igényéhez igazítottan. Ez úgy való-
sult meg, hogy naponta egyre hosszabb időt töltöttek el a 
csoportban az anyuka nélkül a gyermekek, ezzel is segítve, 
beilleszkedésüket a kis közösségbe. 
Az óvodába már járt gyerekek magabiztosan örömmel 
vették birtokukba a csoportszobákat, játékokat és örültek 
a rég nem látott barátoknak. 

Óvodánk aulája 2022. szeptember 2-3-án helyett adott a 
Bek Pál Kertbarátkör zöldség és gyümölcs kiállításának. 
Hétfőn az óvodás gyermekek is megcsodálták a szebbnél 
szebb gyümölcsöket és zöldségféléket, amiből kóstolót is 
kaptak, amit örömmel el is fogyasztottak.  

Veresné Hevesi Zsuzsánna  
óvodavezető
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Bölcsődénkben 31 kisgyermek adap-
tációja (beszoktatása) történik a 
2022/2023-as nevelési év alatt.

Intézményünk a szülővel történő foko-
zatos beszoktatás módszerét alkalmaz-
za, mely a családokkal való együtt-
működést helyezi előtérbe. Az anya 
vagy az apa jelenléte biztonságot ad, 
segíti a kötődés kialakulását, elősegíti, 
hogy a szülő fokozatosan adhassa át 
a gyermeke gondozásával kapcsola-
tos feladatokat, miközben megismeri 
a bölcsődei életet, az együttműködés 
tovább erősödik a bölcsőde és a csa-
lád között. Minden kisgyermek egyéni 
igényeit figyelembe véve alkalmazzuk 
a beszoktatást. 

A fokozatos beszoktatás módszeré-
nek alkalmazása nagyon fontos, mely 
megkönnyíti az elválást mind a szülő, 
mind a gyermek számára. 
A bölcsőde kollektívája nevében kö-
szönetemet fejezem ki azoknak a szü-
lőknek akik megtiszteltek bizalmukkal 
és intézményünket választották.

Csobán Csilla Melinda
bölcsődevezető

BESZOKTATÁS A BÖLCSŐDÉBE

„Lakodalom van a mi utcánkba....”

Örömmel és lelkesen készültünk a  
13. Gulyásfesztiválra. Megtartva az 
előző évek hagyományait, olyan étel 
készítésére esett a választásunk, amely 
a régebbi idők lakodalmi menüjében 
elmaradhatatlan volt.
Az igazi hangulat megteremtése ér-
dekében sátrunkat régi esküvői fény-
képekkel, vőfély-rigmusok kiírásával 
színesítettük. A hagyományok felele-
venítéséhez használtuk Nagy Ferenc-
né Nusika néni gyűjtéseiből összeállí-
tott írását.

Tudnunk kell, hogy az igazi lakodalmi 
káposzta mérete nem lehet nagyobb 
5-6 cm-nél, ezért igyekeztünk erre is 
figyelni. A rendezvényt megelőző na-
pon Kocsis Jánosné és Lovas János-
né „Bözsi mamák” irányításával közel 
1.500 db lakodalmi töltött-káposztát 
készítettünk el. A nagy napon vas-
konyhán, négy lábasban főtt a finom-
ság, majd plédekbe csomagolva pi-
hent a kínálásig.
Az Idősek Klubjának tagjai kihasznál-
va a vaskonyha kínálta lehetőséget, 
ízletes krumplilángost sütöttek annak 
tetején.

Nagyszerű hangulatban kínáltunk 
meg jó néhány vendéget, akik ellá-
togattak a sátrunkhoz és örömünkre 
szolgált, hogy a sok dicsérő szót meg-
erősítette a zsűri, hiszen különdíjjal ju-
talmazta a csapatot.
Köszönöm az aktív részvételt munka-
társaimnak, a Klub tagjainak, a két 
fáradhatatlan „Bözsi mamának” és a 
hálás kóstoló közönségnek.

Chebliné Kocsis Erzsébet
HHMIT Szoc. Gond. Közp.

intézményvezető

AZ IDŐSEK KLUBJA A 13. GULYÁSFESZTIVÁLON

Meghívó
Szeretettel meghívjuk városunk „Szép-korú” lakosait az

 Idősek Világnapjának közös ünneplésére.
Helye: Multifunkciós Ház (Mozi) és udvara
Időpont: 2022. október 04. Kedd de.: 10 óra
Program: Köszöntő
                 Szabó Csaba polgármester tájékoztatója
                 Meglepetés műsorok
                 Játékos vetélkedők
                 Inda program eredményhirdetése
                 Közös ebéd

Jöjjenek el, töltsünk el közösen egy vidám tartalmas napot!

HHMIT Szoc. Gond. Közp. munkatársai

A részvétel ingyenes!

Részvételi szándékát kérjük előre  

jelezze személyesen az Idősek  

Klubjában, (Téglás, Liget u. 1.)  

telefonon 384-318-as 

telefonszámon.
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Kedves „Szép-korú” lelkes megfejtők!

Rejtvény pályázatunk utolsó feladványához érkeztünk, hiszen hamarosan október lesz az eredményhirdetés 
ideje.

INDA 8.

VERS

Isten veled! - mondtam, s elindultam az úton, 
Lehajtottam fejem, mert könnyem egyre hullott.
Hullottak könnyeim, hullottak a porba, 
S te csak álltál ott árván, elhagyottan.

Dobogott a szívem, gyorsan, mint még soha, 
Úgy éreztem akkor, azonnal szétpattan.
Tombolt bennem a nyomasztó gondolat, 
Meglehet, hogy nem látlak már soha.

Fordulj meg, menj vissza!- szívem dobogta, 
Ne nézz hátra! - eszem ezt sugallta.
Menni előre tovább, egyenesen, 
Nem visszanézni, hogy a búcsú könnyebb legyen!

Könnyben úszó szemmel felnéztem az égre, 
Segítségül hívtam a bárányfelhőket,
Ők nem segítettek, semmit sem szóltak, 
Az ég tengerén lassan tovaúsztak.

A makacs felhők mögül kibújt a fényes nap, 
Vigasztalón simogatta sápadt arcomat.
Zöld levelű nyárfák halkan susogták: 
Ne sírj, tudod a szerelem múló boldogság!

Mentem, mentem lépkedtem szaporán, 
Eszem előre vitt, szívem vissza, hozzád.
Melyikre hallgassak, szívemre, eszemre? 
Hisz te vagy rég zsarnoka testemnek, lelkemnek!

Ha eszemre hallgatok, tán sohasem látlak, 
S szívemre száll majd, a nyomasztó bánat.
Ha szívemet követem talán boldog leszek, 
S hogy így cselekedtem, áldom majd eszem.

Hátam mögött futóléptek zaját hallván, 
Megálltam, hogy szaladjak, repüljek hozzád.
Mire megfordultam te már átöleltél, 
S hideg ajkamra tűzcsókot leheltél.
     Kémeri Éva

Téglási  KRÓNIKA   

Megadunk egy-egy önálló jelentéssel bíró szót. Az első kifejezés utótagot, a második előtagot vár.
Tehát olyan szavakat várunk középre, amelyek az első és a hátsó szóval is összeillenek és értelmes össze-
tett szavakat alkotnak.
Példa: déli -  báb - színház    
A keresett szó a báb volt, mert az első szó után írva délibáb, míg a második elé írva bábszínház szavakat  
adta ki.

  1, kártya …............................................... rom
  2, pók.....................................................szoba
  3, élet..................................................lövölde
  4, gyöngy.....................................................lé
  5, fog...................................................korszak
  6, osztály..................................................jelző
  7, karácsony.......................................csavar
  8, ezüst........................................................fa
  9, iskola.............................................megálló
10, futball...........................................kapitány
11, lég...................................................csavar

Kérem, a kitöltött feladványon tüntessék fel a kitöltő nevét, címét, életkorát.
A visszajuttatási cím: HHMIT Szoc. Gond. Közp. Téglás, Liget u. 1. Postaláda a kiskapu mellett található.

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

Ő és én
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Idén fennállásának 70. évfordulóját 
ünnepli a HAJDU Cégcsoport, így a 
hagyományos Családi Napi rendez-
vényén az ünnepélyes tortavágás 
sem maradhatott el. 2022. szeptember 
10-én családias volt a hangulat a Haj-
du Ipari Parkban.

A téglási munkáltató a jubileumi év-
ben is számos programmal készült ven-
dégei számára, az apróságok egész 
napos szórakozásáról különleges ug-
rálóvárak, trambulin, pónilovaglás, 
óriás raklap labirintus, sportolási lehe-
tőségek, csillámtetoválás, játszótér és 
kézműves foglalkozások sora gondos-
kodott. 

A nagyobbak és a felnőttek kipróbál-
hatták többek között a paintballt, a 
virtuális valóság játékokat, az élőcso-
csót, rodeó bikát és a születésnap al-
kalmából emlékeket is készíthettek a 
fotóbox segítségével. Eközben a szín-
padon táncbemutatók és koncertek 
szórakoztatták a közönséget. A nap 

egyik legnépszerűbb programja a fő-
zőverseny volt, ahol a kollégák csa-
patai csillogtatták meg gasztronómiai 
tudásukat.

„A Családi Nap több mint 15 éve ré-
sze a HAJDU életének, ez az esemény 
mindig jó lehetőséget ad a találkozá-
sokra, baráti beszélgetésekre, a közös-
ségépítésre. 
Ezek pedig mind fontos részei vállalati 
kultúránknak. 
A program kialakításakor alapvető 
szempont, hogy a különböző korosz-
tályok számára egyaránt szórakozta-
tó legyen, és kellemes kikapcsolódást 
biztosítson az egész családnak. 

A tartalmas rendezvény minden év-
ben nagyon népszerű a munkaválla-
lóink körében. Az természetesen külön 
öröm számunkra, hogy idén a HAJDU 
70. évfordulóját közösen is ünnepel-
hettük.” – emelte ki Novotni István, a 
HAJDU Zrt. vezérigazgatója.

Lupsán-Makszim Kitti
PR menedzser

Kerek évfordulót ünnepelt családi napján a HAJDU

Téglás Városi Sportegyesület rendezte hétvégén XIX.  
Narancs Kupa Országos Súlyemelő versenyt.

Induló csapatok: Abaújszántó SE, Biharnagybajom SE, Ani-
ma Core, BKV-Előre, Kisújszállás, Tatabánya, Tiszaújváros, 
Szolnok MÁV, Fiszej SE, Ózd, Téglás VSE.

A verseny egyben a Hajdú-Bihar-i Megyei 
Bajnokság volt. A Téglási emelők 8 arany, 
1 ezüst, és egy bronz érmet gyűjtöttek.

A csapatbajnokságot 23 éve veretlenül 
Téglás nyerte.

Eredmények:
1. Téglás VSE 902,58 pont
2. FISZEJ SE (Debrecen) 770,23 pont
3. Biharnagybajom SE 423,83 pont
Téglási csapat tagjai: Törő András,  
Kovács Ábel, Szegedi Ádám,  
Németh Szabolcs, Zeke Adrián. 

Korosztályok legeredményesebb díját is begyűjtötték:
Kölyök leány: Tóth Emili
Kölyök: Szegedi Attila
Felnőtt: Törő András 

Egyéni eredmények:
Kölyök Leány: 45 kg 1. Hely Tóth Emili
Kölyök: 36 kg 1. Hely Szegedi Attila 
Fiú: 73 kg 1. Hely Virágos Zalán 
Leány: 55 kg 1. Hely Németh Kloé 
Serdülő: +96 kg 3. Hely Németh Szabolcs 
+96 kg 4. Hely Zeke Adrián 
Ifjúsági: +102 kg 2. Hely Kovács Ábel 
Junior: 73 kg 1. Hely Szegedi Ádám 
Női Felnőtt: +87 kg 1. Hely Szegedi Judit 
Felnőtt: 89 kg 1. Hely Törő András 

Edzőjük: Nagy László

GRATULÁLUNK!

XIX. Narancs Kupa Országos Súlyemelő verseny

Téglási  KRÓNIKA   



TÉGLÁSI TEÁTRISTÁK ELISMERÉSE

A Gulyásfesztiválon Téglás Város Polgármestere 
POLGÁRMESTERI DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZOTT a 

TÉGLÁSI TEÁTRISTÁK részére,  
elismerve kiemelkedő kulturális tevékenységüket, mellyel városunk 

hírnevét gazdagítják.

Gratulálunk!
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LILAFÜREDI KIRÁNDULÁS
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar me-
gyei Egyesületének Téglási csoportjá-
val Lillafüreden kirándultunk a nyáron, 
melynek útiköltségét a helyi önkor-
mányzat támogatta.
Korai órákban elindultunk úti célunk 
felé az Északi Középhegységben, itt ta-
lálható Magyarország legmagasabb 
barlangokban bővelkedő karszt hegy-
sége. 
Útközben mindenki elfogyasztotta a 
reggeliét, közben megbeszéltük a 
napi programot. 
Első állomásunk a Szent István csepp-
kőbarlang volt, ahol 10 fokos hőmér-
séklet volt, ami igazán jól esett a kinti 
40 fokhoz képest. 

Nehezen, de mindenki meg tudta te-
kinteni a barlang természeti csodáit. 
Ezután az Anna barlangba látogat-
tunk, ami a Szinva vízesés mellett talál-
ható, a mész tufa barlang is csodála-
tos volt számunkra. 
A vízesés és a Palotaszálló hátterével 
csoport fotót is készítettünk. 
Majd a kisvasútra szállva felmentünk 
Garadnára, hogy útközben megcso-
dálhassuk a meredek hegyoldalakat, 
a völgyben a Hámori tavat a Palota 
szállót, őskohót, számos gyalogos túra 
kiindulópontját. 

Programok után megebédeltünk a 
Szeleta Bisztróban, ahol nagyon fi-
nom meleg házias készítésű ételek 

közül lehetett választani. Ebéd után 
elfogyasztottuk a hideg fagylaltot, ami 
már hazafelé vezető úton volt. Tervez-
tünk még programokat, de már nem 
fért bele az időnkbe, így terveztük a 
következő programokat. 
A Bükk - vidék, Szinva és a Garadna 
patakok folynak csodálatos élmény 
volt számunkra!
Kellemesen elfáradva, de élmények-
ben gazdagon tértünk haza!

Támba Zoltánné
csoportvezető 

Vasútállomás – Tájékoztatás
Téglási vasútállomás, GSM-R2 „Bázisál-
lomás” kivitelezési, szerelési, tesztelési és 
egyéb munkafázisok folyamatban van-
nak, így folyamatosan FESZÜLTSÉG ALATT 
állnak a villamosberendezések, ezért a 
„Bázisállomás” közvetlen, vagy bármely  
tárggyal való megérintése, megközelítése 
életveszélyes és tilos!

A „Bázisállomás” területe továbbra is mun-
katerületnek minősül, így oda jogosultság-
gal nem rendelkezőknek – kijelölt területek, 
útvonalak, állomási előterek, peronok ki-
vételével – belépni és azt megközelíteni, 
anyagokat, kerékpárokat a kerítéshez he-
lyezni, kerítésen átmászva a toronyra fel-
mászni veszélyes és szigorúan tilos!

Téglási  KRÓNIKA   
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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

Téglás, Annakert 22 sz. alatt 720 nm-es  
építési telek ELADÓ!

Érd.: 06-70/57-11-176
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JELENTESSE 

MEG ÖN IS 

HIRDETÉSÉT  

A TÉGLÁSI 

KRÓNIKÁBAN!


