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Jó együttműködésben, egymást megbecsülve  
dolgozunk

„Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt évben, a következő-
ben azonban még többet fogunk.” Már-már ez lett az év 
végi mottónk a kollégáimmal a vármegye önkormányza-
tánál. Rendkívül mozgalmas és igen eredményes év van 
mögöttünk. Újévi jelmondatunk még nem született, de 
bizton állíthatom, terveink alap-
ján hasonlóan aktív időszakot 
célzunk meg. A közigazgatási szü-
net sem vetett vissza minket, sőt, 
mondhatni újult lendülettel vetet-
tük bele magunkat a munkába. 
A 2022-es évben jó alapokat 
teremtettünk elképzeléseink-
hez. Nyertes projektjeinknek kö-
szönhetően igencsak változatos 
programkínálattal szolgáltunk a 
vármegyei lakosok felé, és nagy-
szabású közösségi rendezvénye-
inkre láthatóan hatalmas igény 
volt a Covid-járvány után. 
Sportágválasztó napokat is szer-
veztünk, melyen több, mint ezren 
vettek részt, de sikeresek voltak a 
vármegyeszerte megrendezett 
komplex egészségügyi szűrések 
is, melyeken a szokásos vércukor- 
és vérnyomásmérés mellett, a lá-
tás- és hallásvizsgálaton túl már 
specifikus élettani vizsgálatokon is 
részt lehetett venni, mint pl. alvás-
minőség-ellenőrzés vagy az agy 
relaxációs képességének felmé-
rése. 
„Mozgásban a megye” cím-
mel iskolai közösségek számára 
ügyességi csapatversenyeket bonyolítottunk le, és tavaly 
is meghirdettük a „Maradj Hajdú-Biharban” elnevezésű 
ösztöndíjprogramunkat, melyre három év alatt már több, 
mint 1400 fiatalnak biztosíthattunk támogatást. 
Színes programpalettánkon pedig vándorkiállítások, 
alkotótáborok, valamint grafikai, kerámia- és kézmű-
vestáborok is szerepeltek, továbbá ingyenes belépési 
lehetőséget biztosítottunk az Agóra Tudományos Élmény-
központba a hajdú-bihari lakcímmel rendelkező látoga-
tóknak; ez a lehetőség egyébként továbbra is él. 
Mindemellett a kultúrakedvelő közönségre is gondoltunk, 
így folytattuk színházi programsorozatunkat is annak ér-
dekében, hogy a kisebb településeken élőkhöz köze-
lebb vigyük a kultúrát. 2022-ben 22 helyszínen több, mint 
hatezer látogató nézhette meg az ingyenes, kihelyezett  

előadásokat, de ezek mellett a nemrég nyílt  
Csokonai Fórum előadásaira volt lehetőség díjmentes 
látogatásokat szervezni. Ennek keretében a hajdú-bihari 
mentőknek, a vármegyei nyugdíjas szervezeteknek, va-
lamint a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgo-
zóknak biztosítottunk már lehetőséget ingyenes előadá-
sok megtekintésére, de a tervek szerint lesz még alkalom  
hasonló programok szervezésére a vármegyében élők 
számára. 

A vizuális élményekhez tar-
tozik az is, hogy tovább bőví-
tettük Youtube-csatornánkat, 
a Hajdú-Bihar Megyei Vide-
ótárban így már a várme-
gyei identitástudatot erősítő,  
„Legendárium” tematikájú 
kisfilmeket is láthatunk. 
Az összetartozás érzésének 
erősítéseképpen folytattuk a 
Bocskai-szablya átadását is; 
a relikviát már több, mint 70 
település átvehette egy-egy 
kiemelt esemény keretében. 
Elkészült tavaly a vármegye 
fakirakója is, mely szintén 
az egységet szimbolizálja,  
hiszen, ha egyetlen település 
is hiányzik a puzzle-ből, már 
nem lehet teljes. A jelképek 
sorát bővítik a vármegyei 
önkormányzat által meg-
jelentetett kiadványok is:  
a „Reformátusok Hajdú-Bihar 
megyében”, a „Görögkato-
likusok Hajdú-Bihar megyé-
ben”, a „Római katolikusok  
Hajdú-Bihar megyében”,  
valamint a „Hajdú-Bihar  
Megye Legendáriuma”. 

Az összetartozás gondolata egyébként az egyik projek-
tünk központi eleme is. Az Oxenweg, hivatalos nevén a 
„Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Haj-
dú-Bihar megyében” elnevezésű turisztikai projekt 8, ha-
sonló fejlesztésekben gondolkodó település bevonásával 
jön létre és már most látható, nagy sikerrel. Már megva-
lósult ugyanis Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúböször-
mény, Nádudvar, Nagyhegyes, Balmazújváros projektje, 
mi egy applikációt hoztunk létre és terminálokat helyez-
tünk ki a helyszínekre, ami pedig hátravan még, az Horto-
bágy vízi színpada. 
Összességében is elmondható, hogy eredményes évet 
tudhatnak maguk mögött a hajdú-bihari települések. 
Jó együttműködésben, egymás munkáját megbecsülve 
dolgozunk, csak így lehet sikereket elérni. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS, MEGBECSÜLÉS
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Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy 
az éves adót két részletben teljesíthe-
tik az alábbi időpontokig:

I. féléves adó fizetési határideje:  
2023. március 16.

II. féléves adó fizetési határideje:  
2023. szeptember 15. 

Az adó késedelmes megfizetése ese-
tén az esedékesség napjától a fizeten-
dő adó összege után késedelmi pót-
lékot is kell fizetni. A késedelmi pótlék 
mértéke minden naptári nap után a 
késedelem, illetve az esedékesség 
előtti igénybevétel (felszámítás) idő-
pontjában érvényes jegybanki alap-
kamat 5 százalékponttal növelt mér-
tékének háromszázhatvanötöd része.
 
A fizetési kötelezettséget a pénzforgal-
mi számlanyitására kötelezett adózó-
nak belföldi pénzforgalmi számlájáról 
történő átutalással, míg más adózó-

nak belföldi fizetési számlájáról átuta-
lással vagy készpénzátutalási megbí-
zással (csekken) kell teljesítenie.

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink 
az E-Önkormányzat Portál (OHP) web-
oldalon is teljesíthetik befizetéseiket 
bankkártyájuk segítségével.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény alap-
ján a gazdálkodó szervezetek (a pol-
gári perrendtartásról szóló törvényben 
meghatározott belföldi székhellyel 
meghatározott gazdálkodó szerve-
zet) számára 2018. 01. 01-től kötelező 
az elektronikus ügyintézés. Az egyéni 
vállalkozóknak, vállalkozásoknak az 
adószámla egyenleget elektronikus 
úton, cégkapura, ügyfélkapura küld-
jük meg. 
A befizetéshez, utaláshoz szükséges 

azonosítót, mutatót, számlaszámot 
a kiküldésre kerülő értesítők fogják 
tartalmazni. A befizetés, utalás során 
valamely egyedi azonosítót (adóazo-
nosító, mutató, azonosító, adószám) 
feltüntetni mindenképpen szükséges 
a befizetés beazonosítása érdekében.

Adófizetéssel kapcsolatban bármilyen 
kérdése van, munkatársaink ügyfél-
fogadási időben készséggel állnak 
rendelkezésére a Téglási Polgármes-
teri Hivatal 6-os irodájában, a helyi-
ado@teglas.hu e-mail címen vagy a  
06-20-484 8615 telefonszámon.

Téglás, 2023. 01. 10.

     
Szilágyi József László

jegyző

TÁJÉKOZTATÁS HELYI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Téglási  KRÓNIKA   
A 2014/20-as európai uniós ciklus forrásainak felhaszná-
lása lassan befejeződik, a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósult beruházá-
sok kapcsán számos átadó ünnepség volt tavaly. A jö-
vőt illetően is bizakodva nézünk előre, hiszen a mostani,  
2021/27-es időszakban az ország vármegyéi közül 
Hajdú-Bihar a negyedik legtöbb forrással rendelke-
ző közigazgatási egység: a felhasználható forráskeret  
127 milliárd forint. 2022-ben – pályázataik pozitív elbírá-
lásának igazolásaként - már összesen 59 milliárd forintnyi 
támogatásról szóló tanúsítványt nyújthattunk át a tele-
püléseknek, amiből egyértelműen következik, hogy a  
fejlődés nem áll meg – Tégláson sem, a település a TOP 
Plusz keretében csaknem 860 millió forint támogatást ka-
pott. 
Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata is számos tervvel 
rendelkezik a 2023-as esztendőre nézve. 

Ennek egyik eleme például a foglalkoztatási 
és gazdaságfejlesztési paktum keretében elnyert újabb 
600 millió forinthoz kapcsolódik, melynek köszön-
hetően több, mint 500 fő részére van lehetőség 
munkaerőpiaci támogatást nyújtani.   
A rendezvények tekintetében pedig folytatjuk nagysza-
bású programsorozatunkat „A hajdú hagyományok nyo-
mában” elnevezésű projekt keretében; őszig mintegy  
300 esemény megvalósítását tervezzük vármegyeszerte. 

A programokra szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
a 2023-as évre pedig ezúton kívánunk mindenkinek jó 
egészséget, sikereket, örömteli élményeket. 

Pajna Zoltán
elnök

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata

ÚJABB FEJLESZTÉSEK – NYERTES PÁLYÁZATOK

Karácsony előtt két egymást követő héten adtunk hírt 
újabb pályázati forrásokról, összesen több mint 751 millió 
forintról.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
keretében 350 millió forint pályázati forrást vett át Téglás 

Város Önkormányzata nevében Szabó Csaba polgár-
mester Pajna Zoltán elnök úrtól december 13-án. A tá-
mogatást a Felszabadulás, Hétvezér, Újvárosi utcák Nyár 
utcáig tartó szakaszainak és a Szegfű utcának a szilárd 
útburkolattal való ellátására és csapadékvizeinek elveze-
tésére fordítjuk.
December 21-én pedig a Polgármesteri Hivatal és a  
Multifunkciós Közösségi Ház közötti terület beépítéséhez 
kaptunk támogatást: 401.434.040 forintot, szintén TOP 
Plusz forrásból, ezen közösségi célokra építendő terek 
megvalósulásával rég szükséges hiánypótló építmény jön 
létre.
Köszönjük a támogatást Magyarország Kormányának, 
Tasó László képviselő úrnak, és Pajna Zoltán elnök úrnak. 
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GRATULÁLUNK A TÉGLÁSI CSALÁDOKNAK!

Téglási  KRÓNIKA   

KÖZLEMÉNY
Takarék Mobil Bankfiók szolgáltatás  

elérhetőségéről

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2022. december 20. nap-
jától az Önök településén is elérhetővé válik a Takarék 
Mobil Bankfiók szolgáltatásunk.
A lakossági és vállalati ügyfelek a következő szolgálta-
tásokat vehetik igénybe az ügyintézőnél:

- Készpénzfelvételi lehetőség ATM-en,
- Lakossági és vállalati forint számlanyitás,  
  számlaműveletek,
- Lakossági fogyasztási hitelek igénylése, kezelése  
  (személyi kölcsön, babaváró hitel, CSOK),
- Lakossági és vállalati forint betétek elhelyezése,  
  megújítása, meghatározott limit alatti betétkifizetés,
- Befektetési szolgáltatások, állampapír-értékesítés,
- Leányvállalati és partneri termékek értékesítése.

Szolgáltatásunk az alábbi helyszínen és időpontban áll 
az ügyfelek rendelkezésére.

Helyszín: 4243 Téglás, Kossuth Lajos u. 61.
Időpont: Kedd, 13.30-15.00 (Minden kedden.)

Pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan,  
biztonságosan és egyszerűen a Takarék Netbankban:
(https://netbank.takarekbank.hu) és annak nyitvatar-
tási idejében a Takarék VideoBankon: (https://takarek-
bank.hu/videobank) keresztül is intézheti.
Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarek-
bank.hu címen vagy keresse telefonos ügyfélszolgála-
tunkat a nap 24 órájában (06-1-311-3110), ahol munka-
társaink készséggel állnak a rendelkezésére!

Téglás, 2022. november 23.

Tisztelettel:
Takarékbank Zrt.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Felhívjuk a Szegfű utcán ingatlannal 
rendelkező tulajdonosok figyelmét arra, 
hogy az utcában a szilárd útburkolat 
megépülését követően 5 évig az asz-
faltburkolat megbontására, átvágására 
nem lesz lehetőség.

Erre tekintettel, akinek az ingatlana 
közművekkel még nincs ellátva azt kér-
jük, 2023. március 15-ig tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a közműszol-
gáltatóknál arra, hogy ingatlana köz-
művesítése a szilárdburkolat elkészültét 
követően ne ütközzön akadályba. 

Felhívjuk az Egyetértés, Felszabadulás, 
Hétvezér és Újvárosi utcán ingatlannal 
rendelkező tulajdonosok figyelmét arra, 
hogy az utcában a szilárd útburkolat 
megépülését követően 5 évig az asz-
faltburkolat megbontására, átvágására 
nem lesz lehetőség.
Erre tekintettel, akinek az ingatlana a 
Böszörményi – Nyár utca közötti szakasz-
ra esik és közművekkel még nincs ellát-
va azt kérjük, 2023. március 15-ig tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a köz-
műszolgáltatóknál arra, hogy ingatlana 
közművesítése a szilárdburkolat elkészül-
tét követően ne ütközzön akadályba. 

Téglás Város Önkormányzata

Január elsején kevéssel éjfél született meg Téglás első 
újszülöttje 2023-ban a Pántya családban, akit otthoná-
ban köszöntött Szabó Csaba polgármester. 

A jókívánságokat és a vá-
ros ajándékcsomagját a 
család nevében az édes-
apa, Pántya Gyula fogad-
ta. Az újszülött kisfiú, Pántya  
Levente és édesanyja Kecsedi  
Ildikó is jól vannak, a két na-
gyobb testvér: a 9 éves Kristóf 
és a 3 éves Gréta nagyon örül 
az öcsikének. 
Városunkban 2022-es év-
ben sokkal gyakrabban volt 
látható a babazászló, mint 
az elmúlt néhány évben.  
Tavaly 77 gyermek született 
Tégláson, ami szokatlanul ma-
gas az elmúlt 10 év távlatában. 

Utoljára 2010-ben volt kiugróan sok születés, akkor  
86 újszülött érkezésének örülhettünk, ezt követően 2007-
ben volt 70 fölött a születések száma: 72 újszülöttel.  

Általánosságban az elmúlt 10 
évben ötven és hatvan főt ha-
ladta meg csupán az éves szü-
letések száma.
A tendencia az elmúlt két év-
ben emelkedett, 2021-ben 69 
gyermek született városunk-
ban. 

Reméljük, hogy a sokrétű és 
kiterjedt városi fejlesztések 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
gyermeklétszám tovább növe-
kedjen.

Szegfű

Egyetértés

Felszabadulás

Hétvezér

Újvárosi
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Téglási  KRÓNIKA   

Az idei tanévben egy sikeres pá-
lyázat megvalósításában dolgo-
zunk, mely DigiTaLingual címet viseli.  
A programban a két tanítási nyel-
vű tagozat hatodik osztályos tanu-
lói vesznek részt. A pályázat célja, a 
diákok személyiségének formálása, 
nyelvi kommunikációs készségeinek 
fejlesztése, valamint az informatikai 
eszközök minél szélesebb körű fel-
használása a nyelvtanulás során.  

A gyerekek mindennapi életének 
szerves részét képező digitális eszkö-
zök segítenek a motiváció fenntartá-
sában és a gátlások leküzdésében. 

Programunk összeállítása közben 
olyan témaköröket választottunk, 
melyek általános műveltség részét 
képezik, ezáltal fejlesztik a gyerekek 
tájékozottságát.

A pályázat megvalósulása 2022. ok-
tóber és 2023. június között történik.  
A tanulók prezentációkat, interaktív 
online játékokat készítenek angol 
nyelven, illetve játékos szókincsfej-
lesztő foglalkozásokon vesznek részt. 
A program tartalmaz egy debreceni 
és egy budapesti kirándulást, me-
lyekre a tavasz folyamán kerül sor. 
A pályázat „A speciális fejlesztést cél-
zó programok támogatása” címmel 
került kiírásra. A Nemzeti Tehetség 
Program keretében kiírt pályázat jó-
voltából a programok megvalósítá-
sára 2 000 000 forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyertünk, mely 
révén iskolánk egy projektorral és 
egyéb nyelvoktatást segítő eszközök-
kel is gazdagodott.

Kántor Ágnes,  
Radóczné Aranyics Csilla,  

Sutáné Pál Szilvia
      

angol nyelvtanárok

DIGITALINGUAL PÁLYÁZAT

A 2022/2023-as tanévtől megkezdve már az iskola alsó tagozatán is beindult a robotika szakkör. A foglalkozásokra  
3. osztályos gyerekek jelentkeztek. 

A már meglévő padlórobotok segítségével a tanulók algoritmikus és problémamegoldó gondolkodása kerül fejlesz-
tésre. A célunk, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését a kódolás és a technika újdonságai iránt megvalósulni látszik, 
hiszen minden foglalkozásra lelkesen járnak a diákok.

A Nemzeti Tehetség Program támogatásából megvalósuló; a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok  
támogatása” című pályázatból megvalósuló, NTP-TFJ-22-0073 azonosítószámú, „Tehetséggondozás, ahogy mi sze-
retnénk csinálni Tégláson” című nyertes program keretén belül 738.900.- Ft értékben 1 db Lego Spike Essential+Q  
csomag került beszerzésre (az elnyert támogatás: 2.400.000.- Ft).

Klicsu Enikő
pedagógus

ROBOTIKA SZAKKÖR
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Kell tartozni valahová

Szeptember dereka volt. A lenyugvó 
nap gyenge sugarai áttörve a magas-
ba nyúló fák ágai között, búcsúzóul 
még megsimogatták a sárguló leve-
leket, majd azok himbálózva, libegve, 
elindultak a végső útjukra. 

Az asszony lehajtott fejjel sétált, s el-
merült a lába alatt zizegő színes levél-
tenger látványában, majd leült egy 
útjába eső padra, kényelmesen hát-
radőlt, és onnan csodálta a természet 
aranyló színeit. Szerette az őszt, túl a 
hatvanon sem tudott betelni vele. 

Vajon hány őszben fog még így gyö-
nyörködni? 

Mélységes nyugalommal a lelkében, 
rezdüléstelen arccal pihentette tekin-
tetét a távoli fákon, a siető embere-
ken. 

Ő már nem siet sehova. Ez is eljött.  
És a családján kívül, már nem tartozik 
sehova. 

Pedig mindig tartozott valahova 
egész eddigi életében… De egy ideje, 
sehova. Mióta a nyugdíjas éveit tölti, 
valahogy elveszett az élet értelme. 
Nincsenek tervei, céljai. A gyerekek 
felnőttek, családjuk van, élik az életü-
ket és ez így van jól. Ezzel ő bevégezte 
a feladatát. Az iskolában, munkahe-
lyen, tudta mik az elvárások, a legjobb 
tudása szerint helyt is állt mindig. Az 
élet megtanította. És most? A nyu-
godt, szép nyugdíjas napokra nincs 
recept, senki nem tanította, hogy 
hogyan kell megélni, hogy ne érezze 
magát elveszettnek, haszontalannak.  

Túl van a stresszes munkáséveken, ide-
je, mint a tenger. 
Mit kezdjen vele? Nem kell korán kel-
ni, sietni a munkába, igazodni a mun-
katársakhoz. Azt csinál, amit akar, és 
akkor, amikor akarja. Aktív munkásé-
veiben erre a kötetlen szabadságra 
vágyott, most mégsem tud mit kez-
deni vele, nem engedi az egészségi 
állapota. 

Régen, gondolkodás nélkül belefogott 
nagyobb munkákba, most ha belefog 
is, félbe kell hagynia, mert nem bírja  

fizikailag. Elhagyta az ereje. 
Meg kell alkudnia… el kell fogadnia, 
hogy elérkezett az életében egy olyan 
időszak, amire nem tudott felkészülni. 

Hogyan tovább? Beszűkült számára a 
világ. 

Gondolataiból egy idős asszony bil-
lentette ki, aki leült mellé kicsit meg-
pihentetni fáradt lábait. Ismerte rég-
ről, tudta, hogy a Szociális Gondozási 
Központ rendezvényein énekel, rend-
szeresen szerepel.  Beszélgettek kicsit 
az időjárásról, egészségi állapotukról, 
majd az felállt folytatni útját, induló-
ban még így szólt:

-Megyek, várnak a lányok. Nótázga-
tunk kicsit, elszórakozunk, elbeszélge-
tünk. Hát mit csináljak? Kell tartozni 
valahová…

És elment. 

Az asszony sokáig nézte a görnyedt, 
sántikáló, távolodó alakját. Csodálat 
és irigység gyulladt a szívében, mert 
az a másik, megtalálta a helyet, ami 
kimozdítja a szürke hétköznapok egy-
hangúságából, ahol számítanak rá, 
ahol várják. 

Lassan felállt, és tétován elindult ő is a 
gondozási központ felé…

Kémeri Éva 

TÉGLÁSI PENNÁBÓL

Degenfeld-Schomburg kastély parkja - Téglás 
Fotó: Szabó Csaba

Bárczay Anna Városi 
Óvoda

Téglási  KRÓNIKA   
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Farsang

Írta: G Orosz Piroska

Vízkeresztnek ünnepével
véget ér egy fejezet,

most a farsang ideje van,
hurkát, kolbászt egyetek.

Bendőtöket tömjétek meg
sok, jó finom falattal,

mert, ha ennek vége lészen,
bőjt kezdődik malaszttal.

Húzd rá cigány, hegedűdnek,
hagy szakadjon a húrja,

mert amikor jókedvem van,
lábam a táncot ropja.

Van is mindjárt kit felérjek
most lépett be az ajtón,

koronája ékesíti,
mint a napfény csillogón.

Üdvözlően tekint reám
koronáján smaragdja

azt hihetném bizony Ő lesz
egy királynak leánya.

TÉGLÁSI PENNÁBÓL

Újévi köszöntő

Írta: G Orosz Piroska

Elhozta e napot,
Isten a számunkra,

töltsünk hát pezsgőt,
kristály poharunkba.

A z Új Év reggelét,
ezzel köszöntsük fel, 

kívánunk békét,
sok jó egészséggel.

Előttünk az út,

mindig nyitva álljon,
ajkunkról az ének,

minden nap felszálljon.
Legyen élelmünk, ruhánk, 

hogy ne fázzunk,
fejünk felett fedél,

soha meg ne ázzunk.
Fél Oldal szalonna,

a spájzunkat nyomja,
szép kövér báránynak,

szóljon a kolompja.
Bort, búzát, 
békességet,

adjon az Úr Isten,
mindenkinek bőven,
az új esztendőben!

BUÉK. 2022 12. 22.

Lassan visszatérnek a megszokott 
hétköznapok óvodánkba is. Az első 
napok mindig élményekkel gazda-
gok, mert a gyerekek nem győzik el-
mesélni az ünnepi eseményeket, ki 
mit kapott karácsonyra, hol ünnepel-
tek, kiket látogattak meg és mit ját-
szottak otthon. A nagy mesélés után 
szívesen veszik ismét birtokba cso-
portjuk játékait, jóízű a játék barátok-
kal, a megszokott környezetben.
A tanköteles korba lépett gyerekek 
szüleinek is jelentős felelősséggel kez-
dődött az újesztendő. 2023. január 1. 
és január 18. között volt lehetőségük 
a szülőknek beadni a kérelmet tan-

köteles korú gyermekük további egy 
évig óvodai nevelésben való ma-
radására. A tanköteles kort, vagyis 
a hatodik életévét legkésőbb 2023. 
augusztus 31-ig elérő gyermek továb-
bi egy nevelési évig óvodai nevelés-
ben maradásáról 2021. január 1-jétől 
az Oktatási Hivatal dönt. Az eljárás 
a szülő kérelmére indul. A szülő bár-
milyen indok alapján vélelmezheti, 
hogy gyermeke számára az iskola 
megkezdése még nem indokolt. Az 
eljárást megindító kérelemben bár-
milyen releváns ok, körülmény, álla-
pot, tény megfogalmazható, amely 
indokolttá teszi az iskolakezdés ha-

lasztását. Így a hatodik életévüket 
augusztus 31-ig betöltő gyerekek szü-
lei közül 22 szülő kérte az Oktatási Hi-
vataltól az iskolakezdés halasztását. 
Pontos számot a helyben hagyó illet-
ve elutasító határozatokról várható-
an január végén tudunk majd.

Veresné Hevesi Zsuzsánna 
óvodavezető

ÚJÉV AZ ÓVODÁBAN

Hajdú-Bihar Megyei Súlyemelő Szövetség megválasztotta 
2022-es év legeredményesebb versenyzőit, edzőit. 
 
- Az év csapata: Téglás VSE 
- Az év abszolút női versenyzője: Kecskés Karina - Fiszej SE 
  Debrecen 
- Az év abszolút férfi versenyzője: Törő András - Téglás VSE

 
Korosztályok legeredményesebb versenyzői: 
- kölyök lány: Tóth Emili - Téglás VSE 
- lány: Mózes Hanna - Fiszej SE Debrecen 
- ifjúsági: Kecskés Karina - Fiszej SE Debrecen 
- junior: Richter Laura Patrícia - Fiszej SE Debrecen 

- női felnőtt: Bognárné Tóth Ildikó - Gázláng SE  
  Hajdúszoboszló 
- kölyök fiú: Istenes József - Téglás VSE 
- fiú: Virágos Zalán - Téglás VSE 
- serdülő: Németh Szabolcs - Téglás VSE 
- ifjúsági: Halász Zsolt - Fiszej SE Debrecen 
- junior: Szeged Ádám - Téglás VSE 
- felnőtt: Törő András – Téglás VSE

- az év női Szakág edzője: Kecskés Zoltán - Fiszej SE  
  Debrecen 
- az év férfi Szakág edzője: Nagy László – Téglás VSE 
- az év bírája: Szabó Mihály – Téglás VSE

Gratulálunk!

SÚLYEMELÉS
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Szókereső - Magyar Városok

DUNAÚJVÁROS, ZALAKAROS, 
BÁBOLNA, VISEGRÁD,  
NOSZVAJ, TISZAFÜRED,  

MÁTÉSZALKA, GYULA, MAKÓ, 
KISKUNHALAS, TAPOLCA,  

GÁRDONY, HAJDÚSZOBOSZLÓ, 
VÁRPALOTA, SÁROSPATAK, 

TISZALÖK 

1. feladat: Szókereső

A betűhalmazban a megadott 
magyar városok neveit rejtettük el. 
Függőlegesen, vízszintesen és átló-
san is kereshetik az elrejtett neve-
ket. 
A betűket összekötve küldjék 
vissza a megoldott feladatla-
pot. HHMIT Szoc. Gond. Közp.  
Téglás, Liget u. 1.
Kérem tüntessék fel nevüket, címü-
ket és életkorukat. 

Kellemes időtöltést kívánunk!!

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

„Nem azért felejtünk el játszani,
mert megöregszünk,
hanem attól öregszünk meg,
hogy elfelejtünk játszani.”

                          (George Bernard Shaw)

A HHMIT Szociális Gondozási Központ valamennyi munka-
társa nevében kívánok Boldog Új Esztendőt! Legyen részünk 
minden jóban és -a nehézségeket feledve- legfőképpen 
egészségben!!
Örömmel tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy az 
INDA program 2. évébe lépett és tovább folytatódik a  
Téglási Krónika hasábjain is.

A programot és céljainkat részletesen bemutattuk a 2022-
es évben. Továbbra is a demencia kialakulásának megelő-
zése és az esetlegesen kialakult betegség folyamatának 
lassítása a kitűzött cél!

A kérdés adott: Miért is kellene lemondanunk a mentális 
frissességről? Az évek múlnak, de ha folyamatosan gyakor-
latoztatjuk mentális képességeinket, megőrizhetjük szellemi 
frissességünket!

Hogyan segítünk?
1. Minden héten csütörtökön délután 14 órától fizikai és szel-
lemi erőnlétet megtartó, fokozó vidám és érdekes foglalko-
zásokat tartunk. A részvétel ingyenes, önkéntes és minden 
érdeklődőt szeretettel várunk! (Idősek Klubja, Liget u. 1.)

2. A Téglási Krónikában újra játékra hívunk minden 60 éven 
felüli Szépkorút! Megfejtéseiket kérem szíveskedjenek intéz-
ményünk postaládájába eljuttatni. (Téglás, Liget u. 1.)

3. Városi rendezvényeket szervezünk, amelyeken a részvé-
tel ingyenes, önkéntes lesz!

Kérem most olvassák újra a fenti idézetet!!
Éljenek bátran a felkínált lehetőségekkel, ne felejtsenek el 
játszani!! Tegyünk együtt mentális egészségünk megtartá-
sáért!!

Chebliné Kocsis Erzsébet
HHMIT Szoc. Gond. Közp.  

intézményvezető

INDA

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

2023. 01. 23. - 2023. 01. 29. Hársfavirág Gyógyszertár 
Téglás (06 52/583-037)
2023. 02. 05. - 2023. 02. 05. Patika Bocskaikert 
Bocskaikert (06 52/384-798)
Ügyeleti nyitvatartás: hétfő-péntek: 17.30 - 21.00 
Szombat-vasárnap: 8.00 - 12.00

TÉGLÁSI EBRENDÉSZETI TELEP ELÉRHETŐSÉGEI

A Telep címe: Téglás, külterület 074/11 hrsz.
Levelezési címe: 4243 Téglás, Kossuth utca 61.
E-mail: teglasph@teglas.hu 
Honlap: teglas.hu/Intézmények/Ebrendészeti telep
Nyitvatartási idő: hétköznaponként 9.00-11.00 
(Ha az ebrendész nincs a telepen, kérjük, telefonon  
egyeztessenek időpontot.)
Az ebrendész elérhetősége: Tóth Imre, 06 20/298-8498

Téglási Krónika • Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata  • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. •   
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A Téglási Krónika havi megjelenéssel,  
2500 példányban készül, és minden téglási háztartásba 

eljut. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:  
06 52/384-312


