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Kedves Téglási Lakosok!
Végéhez közeledik a 2015-ös esztendő. Gyorsan
eltelt ez az év is, bizonyára többen érzik úgy,
ahogyan én: rohan az idő. Mennyi teendőnk maradt
el, halasztódott a következő évre, mennyi mindent
kellene még az idén megvalósítani, befejezni,
elvégezni! De tennivalókból mindig van elég, viszont
a testnek is, a léleknek is szüksége van olykor-olykor
megállásra, pihenésre, feltöltődésre, ünneplésre.
Mi lehet erre alkalmasabb, mint az adventi várakozás
ideje?
Az advent a keresztény kultúrkörben eljövetelt jelent
a karácsonyt megelőző 4. vasárnaptól karácsonyig
tart. A szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus
Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az
Úr eljövetele”. Az ünnep eredete a 4. századra nyúlik
vissza.
Ma már nem csak a nagyon vallásos emberek tartják
ezt a keresztény szokást: a gyerekek az adventi
kalendárium ablakainak segítségével számolgatják,
hány nap van még karácsonyig, és a legtöbb
lakásban ott díszeleg a legfontosabb adventi jelkép:
a koszorú. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann
H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el:
egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát
helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet
gyújtott meg karácsonyig. Később az adventi
koszorú fenyőágakból készült alapból és 4 db
gyertyából állt. Hagyományosan a gyertyák színe: az
első kettő és a negyedik lila (bűnbánat), a harmadik
rózsaszín, a közelgő ünnep feletti öröm miatt.
Az advent a mai ember életében a szó szoros
értelmében vett várakozás időszaka lehet.
Fontosnak tartom, hogy ezt lehetőségeinkhez
képest a legszebbé varázsoljuk, rohanó napjainkban
legalább vasárnaponként megálljunk, megpihenjünk, elmélkedjünk egy kicsit.
Kívánok Önöknek advent idején sok türelmet,
békességet, szép ünnepeket!
Czibere Béla
polgármester

A régi házban, hol apánk ilyenkor
aranyba mázolt almát és diót
mesélve karcsu, vidám angyalokról
kik zsákban hordanak ma minden földi jót.
Emlékszel anyánk boldog asztalára,
hol illatozva gőzölt a frissen sült kalács,
a gyertyafényből, fenyő illatából
szövődött a derűs, ünnepi varázs?
Istenem, ha még egyszer lehetne
asztalodhoz ülni, édes jó anyám,
s a Te szivednek melegével égne
gyertyánk, - a karácsonyi fenyőfa gallyán,
ha még egyszer öledbe borulva
Betlehemre lesnék hittel, áradóan
a régi házban, a Te asztalodnál...
Még egyszer... még egyszer otthon
Váradon.
A régi háznak karácsonyfa lángja,
negyven év ködén át híva felragyog:
szivemben Jézus, künn angyal harangoz
és én ujra tiszta, jó gyermek vagyok.
A téli kődben ismert régi úton,
állok a sugaras Betlehem előtt
s a régi háznak szentelt délibábja
ringatja előttem a karácsonyi köd.

Krisztus születik!

Dicsőítsétek!

Az éjszaka sötétje általában félelmetes. Karácsony éjjele mégis szelíd, békés. Miért? Hideg is van, sötét is van, de ez nem
rideg, bántó sötétség, mivel Krisztus mosolya, a pásztorok éneke, a királyok lovainak patkózaja töltik be. Igaz, ahhoz,
hogy ezt meghalljuk, csendben kell lenni. Minden éjszaka értelmet kap ettől az éjtől. Nincs ok többé a félelemre, mert

Velünk az Isten! Jézus a mi életünk éjszakáiba, nehéz időszakaiba is eljön. Ezért örülnek különösen a mai estének az
öregek. Nagy békesség járja át a lelküket, ha a holnapra, arra az örök holnapra gondolnak.
Csöndes ez az éj, de ereje van. Mint ahogyan ereje van a csöndes hűségnek, a kitartó szeretetnek, a becsületes életnek
is. Ebben az éjszakába gyökerezik a hétköznapok éjeinek békessége. A kitartó jóságnak, gondoskodó szeretetnek, az
állapotbeli kötelességeknek itt találjuk meg a forrását. Ha elfáradtál, ide lépj vissza. Dúdold, énekeld, kiáltsd a világba:
Velünk az Isten! És megszűnik benned az értékek bizonytalansága. Ez a három szó helyére tesz mindent benned és
körülötted. Egy angol kisfiú is iskola után, hazafelé ment, amikor egy szöcske ugrott elé, majd a kerítésdróton át be a
kertbe. A kisfiú dühös lett: azért is megfoglak! De mégsem fogta meg, mert ahogyan felmászott a kerítésre az árokparton
egy fehér batyut pillantott meg. Kíváncsi lett, elfelejtette a szöcskét. Kibontotta a batyut. Egy kisfiú volt benne, majd
hazavitte szüleihez. Jó emberek voltak, felnevelték. Tudós ember lett, a tőzsdei élet magalapítója, Thomas Gresham.
Palotája a Duna parton, Budapesten is áll. Mivel nem felejtette el, hogy egy szöcskének köszönheti az életét, még a
címerébe is beletétette.
Karácsonykor egy kisfiúra emlékezünk, akit a Mennyei Atya tett le a történelem országútjára. Nekünk ajándékozta, hogy
testvérként felneveljük, hogy lakója legyen házunknak, hogy felemelhessen bennünket bölcsességével, szeretetével.
Tegyük hát jelképét címerünkbe, legyen ott a kereszt szobánk falán. Köszönjük meg Istennek, hogy adta Őt nekünk.
Karácsony feladata tehát, hogy felvegyük és hazavigyük Jézus Krisztust. De hogyan lehet megfogni azt, aki kétezer évvel
ezelőtt született? Ingmar Bergman Egy házasság jelenetei c. filmjében a fiatalasszony rossz álomból riad fel. Férje odaül
mellé, és ő elbeszéli, hogy azt álmodta, hogy veszélyes úton ment, egyedül, nagyon félt. Keresett valakit, akibe
kapaszkodhatna. Ott is állt már mellette, de nem tudta megfogni a kezét, mert könyöktől csonka volt. Erre riadt fel: lenne,
aki segítsen, de nincs mivel kapaszkodnia. Lenne kibe, de nincs mivel megfogni a kezét. Jézus Krisztus itt van. Van kibe
kapaszkodni. De van e mivel? Van e élő hitünk, mindennapi imánk, amivel megfoghatjuk a kezét?
Köszönjük, hogy eljöttél Uram. Hogy szülőt, testvért, hazát adtál. Hogy van hitünk, tudunk imádkozni. Engedd, hogy
hazavigyük a szenteste dallamait, és azokat nem feledve hozzanak vissza, ide hozzád a templomba.
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kíván
Urgyán Antal parókus
Túrmezei Erzsébet:
TÉL

„…csak Rád tekintünk.”
Advent első vasárnapján a Krónikák 2. könyvéből szólt református
gyülekezetünkhöz Isten Igéje. Jósáfát király arról vall itt , hogy kevés az ereje neki is
meg, népének is, ezért nem tudják, hogy mit is tegyenek. De aztán rádöbben, és ez a
reménykedő vallomás hagyja el szívét és ajkát: „…csak Rád tekintünk.” (2Krón. 20,
12.)Mécs László katolikus pap-költő egyik versében egy elmaradt kirándulásról ír.
Több mint száz gyerek készült izgatottan erre a napra, s a kirándulás az eső miatt
elmaradt.A lassan elmúló esztendő során mi is számtalanszor érezhettük ugyanazt,
amit a régi király: Fogytán az erőnk, s igazából nem tudjuk mit is tehetnénk. Sok
„elmaradt kirándulás” fájdalmas csalódása rakódott már lelkünkre. Mert mindig
közbejön valami, ami megzavar, terveinket keresztülhúzza, legszebb perceinkben is
nyugtalanít. Igazából semmi sem sikerül úgy, ahogy szeretnénk. Mindig közbejön
valami.Az adventi idő, Karácsony közeledte arról akar most meggyőzni bennünket,
hogy számunkra is van segítség, mert a SEGÍTŐ eljött erre a földre! Karácsonykor
örömmel mondhatjuk: közbejött VALAKI, aki élni segít és céljához juttatja életünket.
Vele „… újabb kirándulásról álmodunk s elindulunk…” (Mécs L.).
Adja Isten, hogy Őt, az értünk és nekünk küldött Isten Fiát lássuk meg Karácsonykor,
Rá tudjunk és akarjunk tekinteni ünnepeinken és hétköznapjainkban, Vele induljunk
az új esztendőbe, hogy sikeres „kirándulás” lehessen számunkra a 2016. esztendő.
Ezekkel a gondolatokkal és Túrmezei Erzsébet versével kívánok minden kedves
Testvérem számára áldott Karácsonyt és boldog új esztendőt.
Szeretettel:
Molnár Csilla ref. lelkész
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Jó Atyánk, Te elaltattad
a földet és betakartad,
mint a fáradt gyermeket.
Neked mindenre van gondod.
Most a hideg télben mondok
jóságodról éneket.
Hiszen a fagy sem ítélet.
Azért is áldalak téged.
Szent kezedből, Istenem,
kemény tél is kegyelem.
Hogyan nyílnék szám panaszra,
bár a földet tél havazza,
s vad szél rázza ablakom?
Boldog betlehemes ének
kél szívemben, míg a szélnek
süvöltését hallgatom.
Szegényes jászlán szívemnek
ott a betlehemi Gyermek,
s ragyogva árasztja szét
életadó melegét.
Karácsony szeretetével,
nagy örömüzenetével
át a hideg teleken,
át a hólepett határon
utam énekelve járom,
s mindeneknek hirdetem.
Osztom, osztom drága kincsem,
s fogyta nincsen, vége nincsen.
Zengem a dicséretet:
Legnagyobb a szeretet!

Az Ószövetség népe évszázadokon át sóvárogva várta a Messiást, akit elküld az emberiség megváltására az Úr. Az
üdvösség hajnalán előbb Zakariást majd pár hónappal később Szűz Máriát látogatta meg az Úr angyala, hogy közölje
velük a jó hírt: gyermekük fog születni. Amikor megszületett az öreg Zakariás fia - kinek Keresztelő János lett a neve - egy
gyönyörű imádsággal mondott köszönetet az Istennek.
Zakariás hálaénekének (Benediktus) ezen mondatát mindennap imádkozza az Egyház. Most, amikor néhány nappal
ezelőtt elkezdődött az Irgalmasság Éve, az egyházi év ünnepeit, az üdvösségtörténet eseményeit éppúgy, mint napjaink
történéseit meg kell próbálnunk az „irgalmasság szemüvegén” át szemlélnünk és értelmeznünk!
Nagyon szép kifejezés, amely Isten szívét jellemzi: irgalmas szívű. Ezt a szót lehet kegyelemnek, könyörületnek, az
igazságot és a jogosságot meghaladó, felülmúló szeretetnek is felfogni. A Biblia lapjai tele vannak azokkal az
eseményekkel, bátorító mondatokkal, amely Istennek a bűnös emberiség iránt megnyilvánuló irgalmát, könyörületét
fogalmazza meg. Bennünket, ma élő embereket nemcsak reménnyel kell, hogy eltöltsön Isten irgalma, amely az Isten Fia
emberré testesülésében megnyilvánult, hanem az a tanítás, amelyet Jézus hozott a földre bizakodásra is okot ad. Az
elmúlt 2000 év tapasztalata azt mutatja, hogy ha lassan is az Isten képmására teremtett emberiség lassan megtanulja, mit
jelent irgalmasnak lenni.
Gondoljunk csak arra a hatalmas erkölcsi fejlődésre, mely a kereszténység elterjedésével végbement az emberiség
történetében. Ma a különféle nemzetközi egyezmények, amelyek az emberiség békés és igazságos fejlődését hivatottak
szolgálni, azok a szociális és kulturális javak, amelyeket a fejlett társadalmak az Egyház tanításának inspirációja nyomán
megvalósítottak, mind-mind az isteni irgalomból forrásoznak. Amelyet nem elég tudni, ezt felismerni, de tettekben
megnyilvánuló formában meg is kell valósítani.
Azzal, hogy Karácsony előtt, mennyi jót igyekszünk tenni nemcsak a családtagjaink és közvetlen környezetünk számára,
azt jelzi: átérezzük a szegények, az elesettek, a kitaszítottak nyomorát és szükségét. Ezért segítjük a különféle karitatív
szervezeteket, adománygyűjtő alapítványokat. Ez mind-mind irgalomból fakad.
Természetesen ezen kívül szükség van arra, hogy a szemléletünkben, érzésvilágunkban is az irgalom nagyobb
„szerephez” jusson. Vagyis az ünnepre való készületünk kikerülhetetlen feladata a megbocsátás, a kiengesztelődés
kezdeményezése, annak elfogadása a másik ember részéről. Mert haraggal, gyűlölettel, ellenséges érzülettel nem lehet a
„bennünket meglátogató felkelő Nap” születését örvendezni. Kívánom, hogy sikerüljön az elkövetkező hónapokban
mindannyiunknak jobban megismerni az isteni irgalmasság üzenetét, és ebből fakadóan buzgón gyakorolni az
irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, hogy ezáltal béke, boldogság és szeretet lakozzék a szívünkben és az új évben!
Juhász Imre plébános
Filippo Lippi alkotása
A római katolikus templomban
Tégláson a következők szerint alakul az
ünnepi misék rendje:
dec. 20.
Advent 4.
vasárnapja 9.30
dec. 24.
Karácsony vigiliája 20.15
dec. 25.
Jézus Krisztus születése 9.30
dec. 26.
Szt. István vértanú 9.30
dec. 27.
Szentcsalád ünnepe 9.30 jubiláló házaspárok megáldása
jan. 1.
Újév Szűz Mária Istenanyasága 9.30
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Ismeretlen ismerősök
Rovatunkban olyan téglási kötődésű embereket mutatunk be, akik érdekes hobbijukkal, különleges
látásmódjukkal vagy elért eredményeikkel kitűnnek közülünk. Mázló Edit pedagógussal
beszélgetünk.
Mióta fotózol?
Kb. 30 éve. 10 éves koromban hármasom volt a Lottón, ha jól emlékszem, 500 Ft-ot nyertem. Az
akkor nagyon sok pénz volt. Ebből vettük a szüleimmel az első fényképezőgépemet, egy Smena-t.
A jó fotóhoz szükséges „alapanyagok”: jó fény, jó szem, jó téma, sok idő ( egy adott helyre többször
vissza kell menni például a megfelelő évszak vagy időjárás miatt) . Nem szükséges csúcsminőségű és drága gép.
Hol tárolod a fotóidat?
A laptopon ill biztonsági mentésként külső digitális adattárolón. Ebben a pillanatban 81 027 fotóm van 569 mappában.
Egyszer eltűnt egyszerre az összes fotóm, órákig zokogtam,de egy ügyes informatikus visszaállította.
Több kilónyi albumom van, de bármilyen döbbenetes, az utóbbi években nem hívatok elő. Sajnálom, hogy kiment a
divatból. A Facebookon szoktam megmutatni a fotóimat, mert van egy kedves kis „mag”, melynek tagjai általam „járják
a világot”. Isten bizony minden egyes kattintásnál gondolok rájuk. Sokan írják, milyen jó, hogy láthatják ezeket a
helyeket, mert ők soha nem jutnának el oda. Az ilyen emberekért is érdemes megosztani a képeimet.
Kiállításod volt-e már?
Nem. Sokan, sok helyről kértek fel, de az az igazság, hogy egy fotót kiállítható állapotba hozni nagyon sokba kerül,
ezért még nem éltem a lehetőséggel. Viszont most egy kinti ismerősöm intézi Canadában a kiállításom szervezését.
Régen noszogat, de eddig nem álltam kötélnek.
Melyik a kedvenc témád?
A természet mellett várak, várkastélyok, várromok, templomromok, a hazaiak és a külföldiek is. A jó témához nem árt
UTAZNI, UTAZNI, UTAZNI!
Összeszámoltad, hány országban jártál már?
Érdekes, de nem. Ausztrália és Antarktisz kivételével minden földrészen, Európában majdnem minden országban
jártam. Sokakban felmerül a kérdés, hogy miből utazom. 20 évig folyamatosan másodállasaim voltak, rengeteget
dolgoztam a tanítás mellett. Az akciós utakra vadászom éjjeleken át. Egy egy út során mindig alkalmazkodom az adott
ország szokásaihoz, ügyelek az öltözködésre, mindenre. Nőként különösen fontos, hogy tudjam, mi az illendő az arab
világban. Több ezer diám is van, sajnos a technika ezt is túlhaladta. Régebben kisebb baráti vagy családi körnek
tematikus estet vetítettem arról az országról, ahonnan éppen hazajöttem. Zenével, étellel, itallal. Nagyon érdekes,
hogy minden országnak van egy speciális, semmivel nem összetéveszthető illata, Egyiptomban a Nílusnak különösen
lenyűgöző.
Veszélyes kalandokban is volt részed?
Mexicoban 2000-ben már füstölt a közelünkben lévő Popocatépetl vulkán, utána ki is tört, olyan heves tevékenységet
produkált, amilyenhez hasonló több ezer éve nem volt a tudósok szerint. Izraelben az első buszrobbantás helyszíne
mellett tartózkodtunk. Thaiföldön, Pattaya-n abból a Royal Jomtien szállodából jöttünk el egy nappal előtte 1997-ben
,amelyik a világ egyik legnagyobb szállodatüzét szenvedte el egy konyhai kisegítőfiú hanyagsága miatt és sajnálatos
módon sok közvetlenül utánunk érkező magyar állampolgár vesztette életét. Azóta mindenhol az az első, hogy
végignézzem a vészkijáratokat. Most októberben Egyiptomból azokban a percekben repültünk mi is haza, amikor az
orosz gép lezuhant. Tényleg sok veszély környékezett már, mindenki őrültnek és bolondnak tart, amiért vállalom a
kockázatot egy-egy út kedvéért. De látod, sajnos ma már nem kell az arab világba menni ahhoz, hogy
terrorcselekménnyel találkozzon az ember.20 éven át egyedül utaztam, amióta megszületett a fiam, vele is. Már
másfél éves korában repültünk Korfura. Sokan óvnak a külföldi csavargásaimtól. A hazai tájakat is folyamatosan
barangoljuk, annak idején az országos kéktúrán jártunk gyalog, a 2000-es években 2 vár kivétellel megcsináltuk az
Északi vártúrát kb. 8-9 év alatt, de a határon túli magyar területekre is örömmel kirándulunk. A geoládázás pedig, mint
másik hobbim, hozzátartozik a túrázáshoz. Legközelebbi úticélom a most megnyílt tiszadobi Andrássy Kastély és a
remélhetőleg a közeljövőben átadásra kerülő gyulai Almásy Kastély.
A fiad ma már 13éves. Átadtad neki a tudományodat és szenvedélyedet?
Igen, olykor elkapja a láz. De nem tanítom, magától érzi. Pár alkalommal elemeztünk 1-2 fotót, hogy a kevesebb több,
fontos az egyéni látószög alkalmazása, különbözni az átlagostól…de tényleg csak néhány instrukciót adtam neki. Egy
kamaszt nem lehet irányítani.
A tanítványaid tudják, hogy fotózol?
Szerintem nem, bár őket is sokszor fotózom. Róluk minimum 20 ezer kép van. A 4 év alatt rengeteg eseményről -vagy
csak úgy - készítek képeket, és amikor elballagnak tőlem, akkor minden gyereknek emlékként adom egy DVD-re
másolva évfolyamonként, eseményenként albumokba rendezve. Néha ajándékként anyák napjára és karácsonyra
hívatok elő róluk papír alapú fotót is.
Bizonyára annak is örülni fognak, ha megtudják, hogy az energikus, kedves tanító nénijük ilyen érdekes hobbikkal
megáldott, szenvedélyes, különleges ember. Köszönöm, hogy meséltél kicsit magadról, és köszönjük a fotókat,
amelyekkel a Krónika lapjait díszítjük időről időre.
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„Szívünk karácsonyfája”
A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény az év utolsó időszakában is egyaránt tartalmas, gazdag
programkínálattal várta gyermek és felnőtt látogatóit. Nehéz lenne minden könyvtári foglalkozást, közönségtalálkozót,
kiállítást, osztályfőnöki órát, színházi előadást, filmvetítést, városi rendezvényben való közreműködést, társintézményi és
civil együttműködést, nyertes pályázatot felsorolni. Ezért a teljesség igénye nélkül szeretnénk kiemelni két olyan,
különböző generációknak szóló eseményünket, amelynek ünnep közeledtével jelképes üzenete szívet melengető
útravaló a következő esztendőre.
Könyvtárként „Olvasni jó!” címmel 12. alkalommal hívtuk fel az alsó tagozatos korosztály figyelmét az irodalom, a
könyvek szeretetére, és tettük népszerűvé, barátokkal eltöltött közös élménnyé az olvasást. Gyermekeink önfeledten
merültek el az irodalmi feladatok megoldásában, rejtvényfejtésben, színezésben, nyomolvasásban, Kippkopp gesztenye
figura készítésben, mi, felnőttek pedig boldogan tapasztalhattuk, hogy a gyerekek ma is ugyanolyan gyerekek, mint mi
voltunk rég. Akik szabadidejükben szeretnek „kirándulni, bunkert építeni, görkorizni, horgászni, játszani a kutyával,
megnevettetni a kistestvérüket, meglátogatni papáékat”. Miközben sokszor azt gondoljuk, minden figyelmüket a
számítógépek monitorai, vagy a mobiltelefonokon is bármikor elérhető elektromos játékok kötik le, ők bebizonyították,
hogy látják a világ igaz szépségeit, klasszikus értékeit, és igénylik az otthon, a család melegét, törődését. Mi, felnőttek
kaptunk ajándékot tőlük, és nemcsak egy, de életünk összes karácsonyára.
Közművelődési Intézményként már évekkel ezelőtt egyik elindítója, megalapozója voltunk annak a „Hazavárunk”
rendezvény-sorozatunknak, melynek célja a településről elszármazott, kiemelkedő és példaértékű tehetségeink
felkeresése, meghívása egy tartalmas beszélgetésre, szép találkozásra. Legutóbb egy, a sport, azon belül is évtizedekig a
cselgáncs nemzetközi élvonalában küzdő, majd edzőként is eredményesen tevékenykedő, rendkívüli személyiséget
hívtunk, vártunk „haza”.Idén immár harmadik meghívott vendégünk Tuncsik József olimpiai bronzérmes cselgáncsozó
volt, akinek, bár gyermekként sodorta távol Téglástól az élet, máig figyelemmel kísérjük sorsát, tiszteljük a sport iránti
elkötelezettségét, és büszkék vagyunk sikereire. Mert sikerekből akad bőven: az A-kategóriás versenyek első
helyezéseitől, az ötszörös magyar bajnokságon, világranglista vezetésen át, az 1976-os kijevi Európa-bajnokságig,
valamint a pálya csúcsát jelentő montreali olimpia harmadik helyezéséig, generációknak mutatva példát kitartásból,
becsületből, emberi nagyságból.
De ez az esemény nemcsak az Ő, és az előzőleg általunk hazahívott elszármazottaink sikerei miatt állt közel a lelkünkhöz,
hanem mert felemelő volt látni a közönséggel, régi barátokkal, rokonokkal való találkozások torokszorító, boldog
pillanatait.
Mi, közművelődési dolgozók ezeket az alkalmakat, mosolyokat tesszük szívünk karácsonyfája alá, megköszönve
valamennyi látogatónknak, olvasónknak, vendégünknek, támogatónknak, hogy értelmet adnak nemcsak ünnepeinknek,
hanem az év minden napjának.
És ezekkel az alkalmakkal kívánunk mindenkinek
Áldott, békés karácsonyt, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!
Németi Katalin intézményvezető
és a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatársai
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ÉVBÚCSUZTATÓ AZ ÓVODÁBAN
Év vége van ismét. Újabb számvetés ébredezik az emberben. Mi is történt? Miért adhatunk hálát, mit köszönhetünk?
Tartalmas, izgalmas hónapok állnak mögöttünk. Szeptemberben 226 kisóvodással indult útjára a tanév. Már az első
hónapokban sok érdekességgel ismerkedtek meg a gyerekek. Az óvodai csoportok szüreti tevékenységei, gyümölcs-,
zöldséglevek, egészséges ételek készítése mind-mind kiegészítette a mindennapi nevelőmunkát.
Közben bekapcsolódtunk a Mobilitási programokba, ahol a gyalogos közlekedés szabályain túl autómentes nappal hívtuk
fel a figyelmet a környezetvédelemre. A különböző közlekedési eszközök készítése hulladékból igen nagy
leleményességet tükrözött.
Az állatok világnapján kisállatkertté változott az óvodánk udvara, óvodásaink nagy örömére.
Az Európai Hulladékcsökkentési Héten a környezetvédelmi folyamatba bekapcsolódtak a Zöld kör tagjai is, akik a szelektív
hulladékgyűjtéssel ismertették meg a gyerekeket különböző játékokon keresztül.
A takarékos gazdálkodás jegyében már három alkalommal ruha-börzét szerveztünk, ahol a gyermekruhák csereberéje
közben az anyukák anyai tapasztalataikat is kicserélték.
A Mikulás az idén is saját, szépen feldíszített otthonában várta a gyerekeket. Játékkal, énekkel, meleg teával, és hamuban
sült pogácsával. A jótékony szülői adományoknak köszönhetően az idei évben a rászoruló gyerekek óriási mikulás
csomagot is átvehettek a Mikulástól.
A sok-sok program között a pedagógiai munkában is igen aktív időszakot tudhat maga mögött a nevelőtestület. Az elmúlt
időszakban nyolc pedagógus minősítésére került sor, kiváló eredménnyel. Így már az óvodai nevelőtestületben két
mesterpedagógus, hat pedagógus II. fokozatú, tizenkettő pedagógus I. fokozatú, és egy gyakornok fokozatú
óvodapedagógus dolgozik.
Az elmúlt négy hónapot szakmai pályázati eredmények is megkoronázták. A Decathlon Sportmanó programban 160.000
Ft értékben sporteszközt nyertünk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton a hagyományok és népi
kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programra 1.900.000 Ft összegű támogatást ítéltek meg. A LEGO által kiírt
óvodai pályázaton pedig LEGO játékokban részesültünk.
A „Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány” óvodásaink részére a befolyt adó 1%-ból két gyönyörű játékot vásárolt,
melyet már birtokba is vettek a gyerekek.
Óvodánk szemet gyönyörködtető kertje, udvara, játékai, az elért eredmények egy tettre kész, lelkiismeretes alkalmazotti
közösség együttes munkájának köszönhetőek, mely munkába partnerként a szülőket és támogatókat is sikerül bevonni.
Szeretetben eltöltött karácsonyi ünnepet, és Békességben, egészségben gazdag új esztendőt kívánok az óvodai
alkalmazotti közösség nevében:
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Szabó Mónika óvodavezető

Beszámoló a Bek Pál Kertbarátkör Egyesület
2015-ös évi tevékenységéről
Tartalmas évet tudhat ismét maga mögött Kertbarátkörünk. Ebben az évben is sikerült szakmai előadásokon részt venni,
melyek nagyon érdekesek és tanulságosak voltak, gondolok itt például Dr. Gonda István professzor, vagy Dr. Mándi László
„Azzá leszel, amit megeszel, megiszol” című előadására. Ezen felül sok mindent megtudhattunk és megtanulhattunk az
oxy-fáról, a jázminpakócáról, és növénynemesítésről vagy éppen a génmódosításról. Köszönet az előadóknak: Molnár
András, Dr. Sápi Levente, Erdődi Imre, Takácsné Hájos Mária, Dr. Rakoncás Nándor.Több borversenyen illetve pálinka- és
pogácsaversenyen is képviseltettük magunkat, és természetesen házi versenyeket is rendeztünk ebben az évben.
Megyei borversenyen a vándorserleget is bezsebeltük, Tömöri László, Szabó László, Hordozó János és jómagam is a
díjazottak között szerepeltünk, de szép eredményeket értünk el a józsai versenyen is: Árváné Kati pogácsája
legyőzhetetlen volt, Tóthné Magdika pogácsája is megért egy különdíjat.A határon túlra is eljutottunk borainkkal, az
Érmelléki 21. minősített borversenyen 1 arany, 1 ezüst minősítéssel lettünk gazdagabbak.
Idén is jártunk az aratófesztiválon. A Molnár Jancsi és Molnárné Ibolya, valamint Boda Andrásból álló csapat learatta a
babérokat, első helyen végeztek. Településünk nagyobb rendezvényeiről ebben az évben sem maradtunk ki, a városnapi
ünnepségen, nemzeti, állami ünnepeinken képviseltettük magunkat, az iskolai szüreti rendezvényen munkálkodtunk, a
Gulyásfesztiválra ismét szekeres felvonulással készültünk. Részt vettünk a hajdúhadházi zöldésg-gyümölcs kiállításon és
természetesen a Káposztás napokat sem hagytuk ki.
Nagy öröm volt számunkra, hogy névadónk tiszteletére kopjafát avattunk a Degenfeld-Schomburg kastély
kertjében.Mozgalmas éven vagyunk túl, a szakmai előadások és versenyek mellett maradt idő a kirándulásokra is, jártunk
Toponáron, Abasáron és Hajdúsámsonban is.Bízunk benne, hogy a 2016-ban is hasonló színes programokat tudunk
szervezni, ahol nemcsak a kertbarátaink, hanem településünk lakosai is jól érzik magukat.A Bek Pál Kertbarátkör
Egyesület nevében békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok településünk valamennyi
lakosának!
Fejszés Imre
elnök

Árva Istvánné Katika, a Bek Pál Kertbarátkör Egyesület tagja jó szívvel
ajánlja a téglásiaknak az alábbi karácsonyi süteményt:
Francia diós süti
Hozzávalók:
A laphoz:
30 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 1 kk szódabikarbóna, 1 tojás, 1 tojássárgája, 5 dkg margarin, 1 evőkanál méz
- kevés tej
A tésztához:
5 tojássárgája, 25 dkg cukor, 5 evőkanál víz, 16 dkg liszt, fél csomag sütőpor, 15 dkg darált dió, 5 tojás
felvert habja
A krémhez:
20 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 9 dl tej, 3 cs vaníliapuding
Elkészítés
1. A lap hozzávalóit összegyúrjuk, kettévesszük, kinyújtjuk és egy tepsi hátán kisütjük.
2. A tészta hozzávalóiból szokásos módon piskótát sütünk.
3. Közben a krémet is elkészítjük. A pudingokat a tejben megfőzzük, a margarint porcukorral kikeverjük. Ha
kihűlt a puding, összekeverjük a vajas krémmel, ezzel töltjük majd a süteményünket a következő módon: lap,
krém, tészta, krém, lap, krém.
4. Tetejére csokimázat teszünk, melyhez 1 tábla csokit és 2 evőkanál étolajat használunk fel.
Jó étvágyat kívánok!
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ÜNNEPI HANGVERSENY TÉGLÁSI KITÜNTETETTEK
A Baptista Szeretetszolgálat december 13-án a Papp
László Sportarénában megrendezett koncert keretében
idén is kitüntette azokat a munkatársait, akik valamely
területen kimagasló munkát végeztek.
Intézményünkből Szilágyiné Bodnár Erzsébet elnyerte
az év intézményvezetője címet, Kocsis László pedagógus pedig Köszönet éremben részesült. Gratulálunk a
megtisztelő kitüntetésekhez!
A téglási pedagógusok a nagyszabású adventi hangverseny miskolci előadásán vettek részt 2015. december
12-én szombaton, ahol Szenczy Sándornak, a Baptista
Szeretetszolgálat elnökének karácsonyi gondolatait
hallhatták. A műsorban közreműködött Mező Misi énekes
és Pintér Béla dalszerző is.
Kiss Viktória Anna iskolatitkár

A Városi Könyvtár és Közmüvelődési Intézmény
munkatársa,
Sárga Antalné Ilonka
2015.11.27-én Budapesten a
Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségétől a
véradó mozgalomért kifejtett tevékenységéért
Ezüst Emlékérmet vehetett át.
Nívós kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk!

MADÁRKARÁCSONY
Az idén is megszerveztük a madarak Karácsonyát.
Az osztályok előzetes feladatként madáreleséget
gyűjtöttek. Ebben az évben a Hajdúhadházi Erdészetre
látogattunk el. 2015. december 07-én délután második,
harmadik és negyedik osztályos tanulókkal indultunk a
csemetekertbe, ahol Pató Miklós erdész bácsi várt minket.
Miklós bácsi nagyon színvonalas előadást tartott nekünk a
téli madáretetés fontosságáról. Gyönyörű színes tablókon
mutatta be, hogy milyen egy jó madáretető illetve
megtudhattuk azt is, hogy milyen kismadarak látogatják az
etetőket. Mesélt nekünk arról is, hogy milyen az élet a téli
erdőben, valamint hogy hogyan töltik a telet a költöző
madaraink. Az érdeklődő gyerekek madárlexikonokat is
nézegethettek. Az osztályok által gyűjtött eleséget jó
szívvel adtuk át Miklós bácsinak, aki maga is egész télen
át gondozza az itt telelő kismadarakat. Ezen a délutánon
nemcsak mi vittünk ajándékot a kismadaraknak, hanem
kaptunk is; sok-sok hasznos információt, tudást na és egy
kis édességet az erdészet jóvoltából.
Ezúton is köszönjük a Hajdúhadházi Erdészetnek és nem
utolsó sorban Miklós bácsinak a segítséget!
Varga Attiláné Editke néni és
Szabóné Czibere Jutka néni
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Városfejlesztési munkálatok 2015-ben
Az április óta a közfoglalkoztatottak által legyártott 10x20cm nagyságú térkövet, 40x40 cm-es járdalapot, 20x40
szegélykövet valamint mederburkoló elemeket, a város közterületein, intézményeinek területén építjük be. Járdát
építettünk az Egyetértés utcán, a városközpontban lévő parkban, a Sípos Sándor utca 3. szám alatti ingatlanon
(Gondozási Központ). Árkot építettünk a Degenfeld utcán és a Böszörményi utcán, Tóalj utcán, Úttörő utcán. A program
keretében beszerzésre került zúzottkővel javítottunk a következő utcák állapotán: Annakert utca, Domb utca, Kun utca,
Dózsa György utca. A csapadékvíz elvezető árkok és a járdák építését a következő évben tovább kívánjuk folytatni.
Önkormányzatunk idei év nyarán készítette el az Annakert utcában az ivóvízhálózatot, mellyel az volt a célunk, hogy
mindenki számára közvetlenül az utcai hálózatról legyen elérhető az ivóvíz szolgáltatás. Szintén ebben az évben
kaptuk meg az engedélyező hatóságtól az Annakert utcai járda építésére az építési engedélyt. Terveink szerint 2016ban a járda kivitelezését is elvégezzük.
Az ivóvíz arzéntartalmára vonatkozó korábbi 50 µg/l határértéket az Európai Uniós irányelvek lecsökkentették 10 µg/lre. Az uniós határérték alá kerülés jogszabályi kötelezettségünk, ezért is csatlakozott településünk a Nyírségi
Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társuláshoz, mely 2009. május 27-én alakult meg.
Többször tájékozattuk Önöket arról, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Nyírségi Ivóvízminőség-Javító
Önkormányzati Társulás konzorciuma KEOP pályázatot nyújtott be az Energia Központhoz az ivóvízminőség-javító
program végrehajtásának érdekében. A pályázat nyert, támogatásban részesült, regisztrációs száma: KEOP 1.3.0/2F09/2010-0036.
A projekt keretében megvalósultak a Bököny és Téglás közötti távvezeték építési munkái Az elmúlt hetekben
kezdődtek, és a mai napig tartanak a Téglás lakosságát legjobban érintő, a település belterületén megvalósuló
hálózatrekonstrukciós munkálatok:
Tolózárai korrodáltak, áteresztenek, emiatt nem lehet a hálózatból csak azt a szakaszt kizárni ahol a munkálatok
folynak. Sok esetben emiatt igen nagy területen kellett vízkorlátozást bevezetni. Köszönöm megértésüket és
türelmüket, mivel a hálózaton végzett beavatkozások a jövőben az ivóvíz szolgáltatás javulását eredményezik, mely

Vége, vége, vége,
már.........2015.
Élményekkel, programokkal teli évet zártak a Szociális
Gondozási Központ rendezvényeit rendszeresen látogató
„téglási szép-korúak”. A 2015-ös évben is kínáltunk
számos olyan lehetőséget, amelyekkel boldogságot,
vidámságot, csempésztünk a szürke hétköznapokba.
A közösen töltött napok és órák alatt sokat nevettünk,
játszottunk, tanultunk szórakoztunk és még szórakoztattunk is. Új barátságokat, ismeretségeket kötöttünk.
Kívánom, hogy a „téglási szép-korúak” ezen élményekkel
gazdagodva egészségben, boldogságban búcsúzzanak
az óévtől. Karácsony ünnepén mindenkit vegyenek körül a
szerettei!
2016-ban pedig folytassuk tovább........
Chebliné Kocsis Erzsébet
HHMIT Szoc. gond. Közp.
intézményvezető
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HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
Téglás értékei
Nemrégiben készült egy szép kisfilm arról is, hogyan
használjuk városunkban, környezetünk védelme
érdekében a megújuló energiaforrásokat. A Szabó
Csaba által készített filmet megtekinthetik a
https://www.youtube.com/watch?v=w2K32qX3cYo
&spfreload=10 linken, Téglás értékei címmel.

Novemberben három alkalommal mutattuk be Cséke
Zsolt városunkat bemutató dokumentumfilmjét. Nagyon
örülünk a rengeteg pozitív visszajelzésnek, melyek közül
kiemelünk néhányat:

Sport
Íjászat
A megújult téglási Degenfeld-Schomburg Kastély parkja adott
helyet a Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület által
szervezett téglási íjászversenynek november végén.
A csodaszép környezetben rendezett versenyen 3 D-s célokra
lőhettek az íjászok, akik tradicionális és vadászreflex íjat is
használhattak.
A rendezvényen közel 100 íjász vett részt, közöttük Mónus
József távlövő világbajnok is.

Labdarúgás
November utolsó hazai serdülő bajnoki mérkőzését 5-1re nyerte a Téglás csapata, az addig veretlen
Hajdúsámson ellen. A képen a mezőny két legjobbja
Köblös László és a három gólt szerző Balázs Ferenc
látható.

„Köszönjük a lehetőséget, nagyon megható, és nagyon
profi módon elkészített film lett. Tetszett nagyon.
Gratulálok a készítőknek a jó és szép munkához!”
(Szmolka Mária)
„Mit ne mondjak, rögtön az elején elcsodálkoztam, milyen
szép is kisvárosunk fentről is! Aztán tovább nézve a filmet
egyre inkább elérzékenyültem, mert ahogy a kastély
története, a város intézményeinek fejlődése, a HIM és
Téglás összességében be lett mutatva bámulatos és profi
munkáról árulkodik! Aztán ahogy Gabica és Laci mindent
bejárva emlékeztek - őket gyerekkorukban láttam utoljára
személyesen -, no ott már könnyes is lett a szemem, mert
én is visszaemlékeztem és jól eső érzés volt! Olyan
dolgokra emlékeztem magam is vissza, melyekről nem is
tudtam, mai napig élnek emlékezetemben! Ezért az
élményért és e csodás filmért köszönetet mondok a film
készítésében részt vettek mindegyikének, remekművet
alkottak!”
(Havacs Katalin)
Tegnap láttam a filmet. Nagyon tetszik. Jó, hogy olyan
emberek járják körbe téglást, akik már rég nem ott élnek.
Ők látják igazán a fejlődést.”
„Jó ötlet volt a film, és nagyszerűen sikerült. Gratulálok
mindenkinek.”
(Som Margit)
Köszönjük a visszajelzéseket! Aki szeretne dvd-hez
jutni, legyen szíves a Polgármesteri Hivatal 9. sz.
irodájában érdeklődni!

Súlyemelés
Serdülő, Ifjúsági Országos Bajnokságot rendeztek
december 5-6-án Pécsen, Tóth Anna és Pilka
Roland teljesítették az aranyjelvényes szintet. Tóth
Anna Serdülő létére az ifjúsági aranyjelvényes
szintet túlszárnyalta. Szegedi Ádám, Szabó Béla,
Brázda Rudolf,bronz jelvényes szintet értek el.
A verseny végén Tóth Anna, Szabó Béla és Brázda
Rudolf válogatott felszerelést vehettek át. Téglás
HAJDU Ipari VSE csapat 1805,49 pontot gyűjtött.
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Színházi előadás
A Körúti Színház következő előadása
előreláthatólag 2016. január 26-án 19 órakor lesz
a Városi Moziban.
A darab:
NEIL SIMON: Mezítláb a parkban
Corie Bratter Pikali Gerda / Placskó Emese
Paul Bratter
Oroszi Tamás
Mrs. Banks
Gyebnár Csekka / Vándor Éva
Victor Velasco Koncz Gábor
Telefonszerelő Lipták Péter
Hordár
Kozel Dániel
Színpadkép
Merétei Tamás
Jelmez
Tercs Vera
Rendezte
Galambos Zoltán
Szintén 2016. január 26-án délután a gyerekek
számára is hoz egy előadást a Körúti Színház,
ez várhatóan Csukás István: Ágacska című
meséje lesz. A részletekről a későbbiekben
tájékoztatjuk Önöket.

Ajándékozni jó!
Láthatatlan Angyal adománygyűjtés!
A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat hagyományosan több éve
szervezi a Láthatatlan Angyal elnevezésű adománygyűjtését az év utolsó hónapjaiban. Ennek legfontosabb

Önkormányzatunk idén is ajándékcsomagban
részesítette a 70 éven felüli lakosokat, ebben az évben
még több meglepetéssel tudtunk kicsit kedveskedni
az idős embereknek.
A Bárczay Anna Városi Óvoda segítségével a Családi
Kuckóban pihent meg a Mikulás, aki természetesen nem
jött a gyerekekhez üres kézzel, minden gyereket
megajándékozott, aki ellátogatott hozzá, de a jótékony
szülői adományoknak köszönhetően a rászoruló gyerekek
óriási mikuláscsomagot is átvehettek tőle.

célja, hogy névtelenül támogassuk a településen
nehezebb körülmények között élő gyerekek, családok
gondtalan karácsonyát. Felajánlásokat fogadunk tartós
élelmiszer, mesekönyvek, játékok, tisztító - és tisztálkodási szerek, édességek formájában.
Az akció minden évben sikeres a Láthatatlan Angyalok
példamutató közreműködésével.
Az összegyűjtött bőséges és minőségi adományokat
karácsonyi ünnepség, illetve élelmiszercsomag osztás
keretében a Szolgálat munkatársai személyesen nyújtják
át a rászoruló gyerekeknek, családoknak.
Köszönetet mondunk a Szolgálatunk, a gyermekek és

Mi is kaptunk ajándékot, német testvérvárosunk, Affalterbach jóvoltából 7 doboz játékot és iskolaszert, melyet a
város gyermekintézményeihez juttattunk el, illetve az
Ezüstcsengő rendezvényen ajándékoztunk a gyerekeknek.

családjaik nevében mindazoknak, akik szívügyüknek
tekintik az embertársaikon való segítségnyújtást.

Téglás Város Polgárőr Szervezete

Iskolánk az idei tanévben is bekapcsolódott a
Cipősdoboz Akcióba.
Szülők, tanulók, pedagógusok, iskolai dolgozók lelkesen
készítik az ajándékokat a hátrányos helyzetű gyerekek

Mint minden évben, az idén is Mikulás napon szaloncukrot
osztogattunk a főtéren. Ezt követően az iskola alsó tagozatát is meglátogattuk, mellyel nagy örömet szereztünk a
gyerekeknek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szaloncukrokat:
A Téglás Városi Polgármesteri Hivatalnak,
Kárándi Imrének,
Kárándiné Rózsika néninek,
Sárga Antalnak és Sárga Antalnénak,
és a Reál Élelmiszer üzletnek!

számára.
A Szeretetszolgálat felajánlásaként a téglási gyerekek is
kapnak cipősdobozban ajándékot, melyek átadására
2015. december 16-án kerül sor.
A Baptista fenntartó ajándékaként átadásra kerülnek
hátizsákok és lányka harisnya nadrágok is.
A német testvérvárosból érkezett ajándékokat az
alsó tagozat osztályai kapták meg, a felső tagozatos
diákok pedig az Euro Baptista iskolában
Részesültek ajándékban.

11

Karácsonyi készülődés: tippek, tanácsok, ötletek

Nem minden itallal koccintunk, de az ünnepiekkel mindig.
A likőrök a meghitt pillanatok kísérői, így a karácsonyi likőrajándék egész évben jelen lehet majd a
legemlékezetesebb pillanatoknál.
MÉZESKALÁCSOS LIKŐR, A MESÉS
Hozzávalók:
30 dkg mogyorókrém vagy nutella
4 dl tejszín
3 dl konyak vagy vodka
2 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék
Elkészítés: A nutellát gőz fölött megolvasztjuk. Levesszük a
tűzről, megszórjuk a mézeskalács fűszerrel, hozzákeverjük
a tejszínt és a konyakot, alaposan kikeverjük, majd finom
szűrőn átszűrjük. 24 órát állni hagyjuk, hűtőben tartjuk.
Készíthetjük intenzívebb fűszerezéssel vagy több alkohollal.
Forrás: http://www.mindmegette.hu/ajandekok-akonyhabol-likorok-hazilag-48637

TÉGLÁS VÁROS
KARÁCSONYFÁJA
Talán a karácsony az az ünnep, amikor mindenki papír
tasakok helyett inkább a hagyományos,
"becsomagolós" módszert választja az ajándékok
elrejtésére. De fontos, hogy ne csak a meglepetés
legyen tökéletes, hanem a csomagolás is árulkodjon
arról, mennyire vártuk ezt az ünnepet.
Egy egyszerűségében is szép, kreatív, könnyen
kivitelezhető ötletet mutatunk.
A szép, díszes szalagok mellett nagyon jól mutatnak a
növények, mint például kisebb toboz, magyalbogyó,
fenyőág vagy szárított narancs karika. És amellett,
hogy színben passzolnak a tipikus piros, ezüst, arany
vagy zöld csomagolópapír mellé, még kellemes illatot
is árasztanak.
forrás: http://www.almaimotthona.hu/5-kreativÁprily Lajos:
Karácsony-est
Angyal zenéje, gyertyafény
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött?
kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.

Köszönjük a felajánlást
Tóth Gáborné
Katikának
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