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Tájékoztatás
a Kormány koronavírus-járványt érintő intézkedéseiről
Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység veszélyhelyzeti szabályai
A lakosság ellátása céljából végzett
csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül
folytatható, azonban termékbemutatási célból vásárlók részére utazás
és rendezvény nem szervezhető.
A veszélyhelyzet idején a lakosság
ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.
A járulék és adófizetéshez kapcsolódó kedvezmények
A Kormány kedvezményeket állapított meg: a szociális hozzájárulási
adó, az egészségbiztosítási járulék, a
szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésével,
a kisvállalati adóalanyok adófizetési
kötelezettségével, valamint a turizmusfejlesztési hozzájárulás megállapításával, bevallásával és megfizetésével összefüggésben.
A kedvezmények igénybevételére
vonatkozó részletes rendelkezéseket
a Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm.
rendelete tartalmazza, amely elérhető a magyarkozlony.hu weblapon, a Magyar Közlöny 2020. évi 51.
számában.
Az elektronikus fizetés keretösszegének megemelése
Legkésőbb 2020. április 15. napjától
a pénzforgalmi szolgáltató nem
alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést, ha
az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja
meg a tizenötezer forintot.
Ennek megfelelően bankkártyával
való fizetés során 15.000.- Ft értékhatárig a PIN kódot nem kell beütni.

A gyermekgondozási ellátásokra
való jogosultság meghosszabbítása
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)
42/A.
§-a, 42/E. §-a, 42/F. §-a,
42/G. §-a vagy 50. §-a alapján
a gyermekgondozási díjra vagy a
családok támogatásáról szóló 1998.
évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:
Cst.)
20. §-a,
20/A. §-a,
20/B. §-a vagy 22. §-a alapján
a gyermekgondozást segítő ellátásra, vagy 23. §-a alapján gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt
továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet
időtartamára eső naptári napokra
folyósítani kell.
A fentiektől eltérően a gyermekgondozási díjra az Ebtv. 42/G. §-a
alapján fennálló jogosultság megszűnik az Ebtv. 42/G. § (3) bekezdés
f) pontja szerinti esetben, a gyermekgondozást
segítő
ellátásra
a Cst. 20/A. §-a alapján fennálló
jogosultság
megszűnik
a
Cst.
20/A.
§ (1) bekezdés c) pontja
szerinti nyilatkozat visszavonásával.
Az egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra vonatkozó jogosultság határidejének meghoszszabbítása
A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott – kormányrendeletben meghatározott – egészségbiztosítási és családtámogatási
ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghoszszabbodik.
A végrehajtási eljárások szüneteltetése
A veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig:
- nem kerülhet sor végrehajtói kéz-

besítésre, az iratokat postán, illetve
elektronikus eszközzel kézbesítik, a
végrehajtó személyes ügyfélfogadása szünetel, azonban elektronikus
eszköz útján, valamint a végrehajtói
iroda bejáratánál elhelyezett zárt
gyűjtőszekrénnyel
biztosítja
a
rendelkezésre állást
- helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási
cselekmény nem foganatosítható
- ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni
eljárási cselekményt foganatosítani
nem lehet
- a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő
kivonása iránt intézkedni nem lehet
-természetes személy lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan
árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt intézkedni nem lehet
- az adóhatóság előtt folyamatban
lévő végrehajtási eljárások szünetelnek
- meghatározott cselekmény végrehajtása iránt, azzal összefüggésben
intézkedni, valamint eljárási cselekményt foganatosítani nem lehet
Gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat,
bíróság által jóváhagyott egyezség
– ide nem értve a gyermek átadása
kapcsolattartásra vonatkozó határozat – végrehajtása esetén eljárási
cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, ha azt olyan helyen
kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt
áll.
A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy,
aki a veszélyhelyzet fennállása alatt
a járványügyi intézkedések miatt
nem
tudott
eleget
tenni
a
jogszabályban foglalt kötelezettségének.

A korábban felvett hitelek fizetési
moratóriumára vonatkozó részletszabályok
Az adós teljesítése esetén a
teljesítést
a
szerződésnek
a
moratórium elrendelése előtt hatályos rendelkezései szerint kell jóváírni.
A
fizetési
moratóriumot
a
munkáltatói kölcsönre is megfelelően kell alkalmazni.
A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem annak lejártát követően nem lehet a fizetési
moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.
A fizetési moratórium ideje alatt
felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő
alatt, évente egyenlő részletekben
kell megfizetni.
A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik
meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és megfizetendő kamat
összege együttesen ne haladja meg
az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. (A kamatra
vonatkozó szabályokat megfelelően
kell alkalmazni a díjakra is.)
A babaváró kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díj a fizetési
moratórium fennállásának időtartama alatt elengedésre kerül.
A módosult hitelszerződést nem kell
közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés
módosult tartalmának keretei között
érvényes.
A fizetési moratóriumot a Nemzeti
Eszközkezelő Programban részt vevő
természetes személyek vételárrészlet
-fizetési és bérletidíj-fizetési kötelezettségére is megfelelően alkalmazni kell. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
2020. december 31-ig a bérleti díj
meg nem fizetése miatt nem él
a felmondás jogával.
A fizetési moratóriumot alkalmazni
kell a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvényben meghatározott eljárások
alatt álló adós, valamint az adós
hiteltörlesztési
kötelezettségeiért
helytállni köteles személyek esetében is.

A kijárási korlátozás szabályai

Távolságtartás egymástól

Mindenki köteles más emberekkel
a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető
legkisebb mértékűre korlátozni, és
a másik embertől lehetőség szerint
legalább 1,5 méter távolságot tartani. (ezt a tömegközlekedés során is
alkalmazni kell).

Vendéglátó üzletekben tartózkodás
Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – 0-24 óra
között tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyása
A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására
az e rendeletben meghatározott
alapos indokkal kerülhet sor, melyek
az alábbiak:
- a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket (különösen a műszaki cikket és
építőanyagot) árusító üzletben történő vásárlás
- napközbeni kiscsoportos felügyelet
okán a kiskorú gyermek kísérése
- az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve
a gyógyító tevékenységen túl a testi
és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás
ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna)
- az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos
közlekedés, (külterületen, valamint
a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban
élőkkel közösen folytatható azzal,
hogy másoktól legalább 1,5 méter
távolságot kell tartani)
- a házasságkötés és a temetés szűk
családi körben
- a napi fogyasztási cikket értékesítő
élelmiszerüzletben (a továbbiakban:
élelmiszerüzlet) történő vásárlás
- a napi fogyasztási cikket értékesítő
egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi
árut és a higiéniai papírterméket
árusító) üzletben (a továbbiakban
együtt: drogéria) történő vásárlás

Bowling pálya
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- az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás
- a mezőgazdasági üzletben történő
vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat
- a piacon, a helyi termelői piacon
(a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás
- a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a
továbbiakban együtt: gyógyszertár)
történő vásárlás
- az üzemanyag-töltőállomás felkeresése
- a dohányboltban történő vásárlás
- a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele
- a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele
- a gépjármű- és kerékpárszerviz,
a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával
kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele
- a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele
- a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi,
biztosítási és postai szolgáltatások
igénybevétele
- az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása
- a szülői jogok és kötelezettségek
- a hitéleti tevékenység
- a magáról gondoskodni nem tudó,
vagy segítéségre szoruló személy
(például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás

65 év felettiek bevásárlása
A 65. életévét betöltött személy

az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és
12.00 óra közötti időben látogathatja.
Ezekben az üzletekben 9.00 óra és
12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a
65 év feletti személy tartózkodhat.

Felelősség egyes korlátozások betartásáért
Az emberek közötti 1,5 méteres távolságtartás, a vendéglátó üzletben
tartózkodás, valamint az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon és
gyógyszertárban való tartózkodás
életkor és időtartam szerinti érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének

a felelőssége.

Ellenőrzés
A korlátozó intézkedések betartását
a rendőrség ellenőrzi, az intézkedések be nem tartása esetén a rendőr
a
Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban:
Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és

arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott
módon alkalmazhatja.
Szabálysértést követ el, aki a korlátozó intézkedést megszegi, mely esetben a bírság legalacsonyabb össze-

ge ötezer forint, legmagasabb öszszege ötszázezer forint.

A korlátozó intézkedések időtartama
A

korlátozó

intézkedéseket

2020. április 11. napjáig kell alkalmazni.
Téglás, 2020. március 31.
Szabó Csaba
polgármester

Tájékoztatás
a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény hatályba lépéséről
Az Országgyűlés 2020. március 30-i
ülésnapján elfogadott - a Kormány
veszélyhelyzetben alkotott rendeletei hatályának meghosszabbítására
irányuló felhatalmazás megadására
és kereteinek meghatározására vonatkozó - a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
2020. március 31. napján hatályba
lépett.
A törvény rendelkezései alapján
a Kormány a veszélyhelyzetben
az állampolgárok élet-, egészség-,
személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság
stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények
alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és
egyéb rendkívüli intézkedéseket
hozhat. Ezt a jogkörét – a szükséges
mértékben, az elérni kívánt céllal
arányosan – a humánjárvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja.
A
törvény
felhatalmazza
a
Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben
az Alaptörvény 53. cikk (1) és
(2) bekezdése szerinti kormányren-

deletek hatályát a veszélyhelyzet
megszűnéséig
meghosszabbítsa.
Az Országgyűlés
a veszélyhelyzet
megszűnését megelőzően ezt a felhatalmazását visszavonhatja.

A törvény a veszélyhelyzet kihirdetését követően e törvény hatálybalépéséig a veszélyhelyzet kapcsán
megalkotott kormányrendeleteket
megerősíti.

A Kormány a veszélyhelyzet elhárítása érdekében az intézkedések hatályának fenntartásáig megtett intézkedésekről rendszeresen, az Országgyűlés ülésén – annak hiányában
az Országgyűlés elnöke és az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői részére – ad tájékoztatást.
A törvény rendelkezik továbbá az
Alkotmánybíróság
veszélyhelyzetben történő folyamatos működése
érdekében szükséges intézkedések
megtételéről, valamint a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi
önkormányzat
képviselő-testülete
feloszlásának kimondása esetén
követendő eljárásról, az időközi választások és az országos, illetve helyi
népszavazások megtartásának átmeneti tilalmáról.

A törvény kiegészíti a Büntető Törvénykönyvet a járványügyi védekezés akadályozása bűncselekmény
törvényi tényállásának és büntetési
tételeinek meghatározásával, így
többek között, aki járvány idején
az elrendelt járványügyi elkülönítés,
megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés
végrehajtását akadályozza, bűntett
miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki pedig
különleges jogrend (ide tartozik a
veszélyhelyzet is) idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt
vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy
meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől
öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
Téglás, 2020. március 31.

Szilágyi József László
jegyző

Tisztelet és köszönet
A koronavírus-járványnak az egész
világon rengeteg ember esett áldozatul. Különösen megdöbbentő lehet számunkra az olaszországi, vagy
a spanyol helyzet. A magyar kormány időben meghozott felelős
döntésekkel mind az állampolgárok,
mind az egészségügyi ellátórendszer
oldaláról kezelhetővé, elviselhetővé
tette a kialakult szituációt.
Téglás Város Önkormányzata azonnal reagált az új koronavírus-járvány
miatt hozott országos rendeletekre,
és rögtön helyi, városi szintű intézkedéseket tett és tesz.

A jelenlegi eredményekért együtt
közösen, minden magyar állampolgár, így minden téglási lakos egyenként is felelős. Mindenki, aki betartja
a szabályokat, aki alkalmazkodik és
továbbadja a rendeleteket, aki példamutatóan viselkedik, aki adománnyal segít, részt vállal a megbetegedések csökkentésében, a járvány lassításában.
Tégláson az elmúlt hetekben példaértékű megnyilatkozásait tapasztalhattuk az önzetlenségnek, összefogásnak, egymás segítésének. Büszke
vagyok Téglás minden szolgálatkész,
jóindulatú lakosára, hisz megtapasz-

talhattuk a közösség építő erejét,
ami példa lehet a felnövekvő generációnak, és a térség közösségeinek
egyaránt.
Így köszönjük Nánássy Dániel termelőnek, hogy minden a 80 év feletti
idős embernek egy üveg mézet
ajándékozott. Köszönet illeti a Szociális Gondozási Központot, hogy koordinálta az ügyet, és köszönet a
polgárőröknek, akik eljuttatták az
idősekhez az adományt.
Köszönet az önkénteseknek, akik
felajánlották a szájmaszkokhoz az
alapanyagot, és akik részt vettek a
varrásában.
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Köszönet
a
kezdeményezésért
Kolopi Józsefnének és Czégény Imrénének.
Köszönjük Brutóczki Sándor önzetlen
adományát: 400 darab szájmaszkot,
aki tovább folytatja a szájmaszkok
gyártását és adományozását. A vírusfertőzés terjedésének lassításában
egyik fontos eszköz a szájmaszk viselése.
Köszönet a fertőtlenítéshez felajánlott 600 liter hypoért.
Március végén az önkormányzat
ajándékaképpen minden téglási
háztartásba eljuttattunk egy darab
magas hőfokon mosható (MM) textil
szájmaszkot, ami megfelelő tisztítás,
fertőtlenítés mellett akár a jelenlegi
járványhelyzet végéig használható.
Köszönet a hivatal munkatársainak,
akik gyors fegyelmezett munkával
elvégezték a csomagolást, és köszö-

net mindenkinek, aki a kihordásban
részt vett.
Köszönöm, hogy betartják a szabályokat, és alkalmazkodnak ehhez a
helyzethez.
Köszönöm közvetlen kollégáimnak a
naponta változó feladatokhoz való
alkalmazkodást. Az általános iskolának az oktatás folytonosságának
biztosítását, hogy működik akadálytalanul az online oktatás.
Köszönöm a Városi Konyha, a Szociális Gondozási Központ munkatársainak a folyamatos ellátást, gondoskodást.
Köszönöm a város-üzemeltetéseben
a dolgozók munkáját is.
Köszönöm a polgárőrségnek, hogy a
rendkívüli időszakban is figyelnek
ránk.
Köszönöm a vállalkozások az üzletek
és a vállalkozók rugalmas hozzáállá-

sát a feladatokhoz a lakosság kiszolgálásában. A vállalkozások gyorsan
alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, volt olyan ABC-nk aki
vállalta az élelmiszer ingyenes házhozszállítást, ennek rendeléséhez
online felületet is hozott létre.
Még a megpróbáltatásaink kezdeti
időszakában vagyunk, azt, hogy mi
vár ránk nem tudjuk megmondani,
ahogyan azt sem, hogy meddig tart
ez a nehéz időszak.
A rászoruló családok megsegítésére
létrehoztunk egy számlát, az eddigi
befizetéseket megköszönöm, és továbbra is várjuk a felajánlásokat.

Szabó Csaba
polgármester

INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLD SZÁM A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében.

Bowling pálya
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Üzenet a következő ünnepnapokra
Réczei Margit: Fohász
Keressél engem Istenem!
Mert én nem tudlak megkeresi!
Találj meg engem Istenem!
Mert én nem tudlak megtalálni!
Gyere el hozzám Istenem,
Mert én nem tudok Hozzád menni.
Ne veszíts el engem,
hogy el ne veszítselek Téged! Ámen
„A hét első napján, korán reggel,
amikor még sötét volt, a magdalai
Mária odament a sírhoz, és látta,
hogy a kő el van véve a sírbolt elől.”
János evangéliuma 20,1.
Amikor ezeket a sorokat írni kezdem,
ránézek a naptárra, s látom
„Április 5. Virágvasárnap” – s nagy
betűkkel a beírás: Konfirmáció. Több
éves hagyományunk szerint erre a
szép ünnepre terveztük 8. osztályos
gyermekeink konfirmálását. Ebben
is, mint szinte minden másban újra
kellett tervezni.
Ez most az újra tervezés ideje nekünk, minden másképp van mint az
előtt. Az ünnepnapokra is másképp
készülünk. Minden más lehet, de –
ezt hirdetik hétköznapjaink és ünnepeink is – Isten kegyelme és szeretete nem változott!
Ő újat kezdett velünk és nekünk az
első Karácsony éjszakáján, s ez folytatódik azokban az eseményekben,
melyeknek ünneplése jött most el a
számunkra. Más módon, más körül-

mények között, de a lényeg nem
változik. Csak adja Isten, hogy mi
tudjunk változni, mert sötétben jár
most ez a világ. Talán soha nem
éreztük ennyire az emberi korlátoltság sötétjét, a tehetetlenséget, az
Isten-nélküliség sötétségét. Ebben a
sötétségben könnyen megbújhat
álnokság, intrika, gyűlölet, szeretetlenség, közöny, tagadás, kétség,
önzés, bosszúállás, hitványság…
De – és ez legyen ennek a húsvéti
időnek áldott üzenete – kora reggel
(és bármikor!) már Jézushoz mehetünk!! Sőt! Kora reggel (és bármikor)
már Jézus jön felénk!
Bevallom, nagyon szeretem a húsvéti reggeleket, s talán jobban is
várom mint a Karácsonyt. Mert nem
este, sötétségben gyújtunk gyertyát,
hanem ragyogó napfényben hirdettetik: Az ÉLET győzött a halál felett.
Nemcsak egy kő hengeríttetett el,
hanem sokkal több történt – a halál
sem akadály Isten bennünket elérő
szeretete előtt. Nincs többé semmi,
ami bennünket Tőle elválasztana!
A reggelek a Feltámadott hírnökei.
minden reggel, minden napfelkelte
hirdeti: Isten jó és irgalmas. Határtalanul, végtelenül több annál, mint
ahogy mi el tudjuk képzelni. Elénk
jön az Úr hatalmas, áldó erejével,
szívünk, életünk sötétjét oszlatja, a
régi bűnöket szívesen megbocsátja,
ma helyrehozhatod, amit vétettél. A
reménytelenségből van kiút: Jézus
győzött a halál felett!

Szeretete világossága beragyoghatja életedet, nem kell félned a sötét,
bántó erőktől. Vigaszt és hitet kapsz,
mert él Urad és veled van minden
napon:
Ő a Feltámadott Krisztus!
„…ma is érint simogató szava
és a szívig érő Ige életet kínál…
közönyöm sivatagán,
önzésemen győzve,
szívemen áthalad…
Csendes szavától
megreped a szikla,
mert halálom felett is Ő az életem.
Ezért, most is vele indulok.
Kézen fog, mert mindig Ő vezet,
hisz Jézus a sorsunk,
Ő a reményünk is,
út igazság a hullámok felett.
A feltámadott Krisztus bennünk
akar élni,
nem bújuk el…
hisz mindig élet volt
és élet marad ma is,
a halódó világ romjai felett!
(Szigeti Jenő)
A más módon érkező ünnepnapokra is kívánom Isten gazdag áldását
Városunk minden Polgárának!
Krisztus feltámadt! – Bizonnyal
feltámadt!
Molnár Csilla református lelkész

Üres a sír
Üres templomok. Üres utcák. Üres
játszóterek. Mindez napjaink szomorú látványa és tapasztalata. Üresség.
Kívül. De talán odabent is? A lélek
mélyén? Nagypénteki érzés ez.
A veszteség és a veszély árnya.
Miként Ferenc pápa fogalmazott a
napokban: "Már hetek óta úgy érez-

zük, leszállt az este. Sűrű árnyékok
borultak tereinkre, utcáinkra és városainkra; uralmuk alá hajtották az
életeinket, mindent megsüketítő
csönddel és vigasztalan ürességgel
töltve el, amely minden dolgot megbénít jártában: érezni lehet a levegőben, észre lehet venni a gesztusokban, elárulják a tekintetek. Rémültté és elveszetté váltunk."
Mi oldja fel ezt az űrt? A jeruzsálemi

üres sír látványa. A Mester sírjához
érkező asszonyoknak az angyal ezeket mondta: "Ne féljetek! A megfe-

szített názáreti Jézust keresitek? Feltámadt, nincs itt. Íme a hely ahova
tették őt." A harmadnapra feltáma-

dó Jézus Krisztus tölti meg élettel,
hittel, reménnyel, szeretettel, értelemmel és pozitív érzéssel a félelemtől átjárt természetünket. Benne van
a teljesség.
Milyen derűs sorokat vetett papírra
Szent Pál apostol: „Ennek a romlan-

dó testnek fel kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a
halhatatlanságot. Mikor pedig a
romlandó test romlatlanságba öltözik, s a halandó halhatatlanságba,
akkor válik valóra az Írás szava: A
győzelem elnyelte a halált: halál hol

a te győzelmed, halál hol a te fullánkod.”
Ez a győzelem az oka és alapja a
húsvéti örvendezésnek és vigasságnak, ami új életet szül, mint tavasszal
a természet. Van-e még kedvünk,
szívünk, szemünk, hogy észrevegyük
e csodát, az életet? Nem fásultunke túlságosan el, mi, a modern technikai civilizációba született emberek? Nincs-e igaza a dalnak:
"Mindenki meghal, de nem mindenki
él."
Egy építész házassága válságba
került. Disszidálni akart, mindent felperzselni maga mögött, ami a családjához köti. Ám még eleget kell
tenni egy munkának, meg kell vizsgálni egy vidéki kis műemlék templomot, felmérni annak állapotát.
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Amikor odaérkezett éppen esküvő
volt. Beült a hátsó padba, hogy végigvárja a szertartást. Azonban néhány mondat, amit a paptól halott
a prédikációban és magában a
szertartásban úgy megrendítette.,
hogy miután hazatért mindent elmondott feleségének, de hozzáfűzte
azt is hogy találkozott Valakivel, aki
azt mondta neki, hogy itthon maradsz. Ennek az építésznek ekkor volt
húsvét, mert ekkor támadt fel a közönyből, ekkor lett újra élet benne.

Igazán akkor van húsvét, amikor
Jézus élni kezd valaki számára.
Az üres sír adjon hitet, hogy a Jóisten segítségével túlleszünk a járványon, és nem kell örökre megválnunk szeretteinktől, templomunktól,
fontos hagyományainktól és szokásainktól. Az üres sír adjon reményt,
hogy a krízis utáni lelki és erkölcsi
újjáépítésünk alapja sziklaszilárd lesz.
Az üres sír adjon szeretetet, mely
által megnyílunk egymás felé, mert:

"Feltámadt Krisztus halottaiból,
legyőzte halállal a halált
és a sírban lévőknek éltet ajándékozott."
Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánok
Mindnyájuknak

Urgyán Antal
görögkatolikus parókus

"Én vagyok a feltámadás és az élet!"
Ezt mondta magáról Jézus, és ezt
hirdeti az egyház azóta, hogy előbb
az asszonyok, majd az apostolok is
úgy találták, hogy a sír üres volt.
Ha ezekben a napokban elolvassuk
Jézus szenvedéstörténetét, amelyet
az evangelisták évtizedekkel később
írtak le, mégis átsüt rajtuk mindaz az
életérzés, amely az apostolokat és
Jézus tanítványait jellemezte a megváltás napjaiban. Melyek voltak
ezek?
Virágvasárnap, amikor dicsőségesen bevonult Jézus Jeruzsálembe,
hatalmi ambíciók, Jézus melletti politikai pozíciók titkos reménye után
jött pár nap múlva a fájdalmas rádöbbenés: mindebből semmi sem
lesz. Hisz Jézust elárulta Júdás, Péter
letagadta, a Getszemáni kertből

mind elfutottak. Amit Jézustól addig
3 éven keresztül láttak és hallottak,
olybá tűnt, hogy mindent elfelejtettek. Bezárkóztak az utolsó vacsora
termébe, és napokig ki se jöttek onnan, nehogy ők is Jézus sorsára jussanak. Pedig nekik nem mondták,
hogy "maradj otthon!" - mert a félelem és a rettegés megakadályozta,
hogy ki merjenek menni. Otthon voltak és talán imádkoztak.
S amikor elérkezett a harmadik nap,
akkor és az üres sír látványa, a feltámadt Jézussal való találkozások
döbbenetes élménye kezdte leolvasztani az apostolok és asszonyok
lelkéről a félelem jegét.
Ezért fontos, hogy alkalmazkodva a
jelen körülményekhez, a megszokott
ünneplés családi és egyházi formái

és alkalmai helyett találjuk fel magunkat és úgy ünnepeljük meg a
szent húsvéti misztériumokat. Váljék a lakásunk 2020 húsvétján ne
csak testi otthonunká, de lelki templomunkká is. Használjuk ki a televízió
és rádió és internet nyújtotta lehetőséget és ajánlom az egyházközség
honlapjának is
a
megtekintését: www.ujfehertoiplebania.hu
Higgyünk abban, hogy Jézus legyőzte a bűn és a halál hatalmát. El fog
múlni ez a korona vírus is, és akkor
hálát adunk majd az Élet szerzőjének
végső győzelméért!
Áldott, húsvéti ünnepeket kíván:
Juhász Imre plébános

A húsvéti ünnepkör
A húsvét az egyik legfontosabb ünnep a keresztények számára, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep
egyaránt, melyhez számos népszokás és hagyomány kapcsolódik.
A hagyományok egy része beépült
a keresztény vallási ünnep rítusaiba,
más részük falusi közösségek ünnepi
szokásaiként maradtak fent.
Húsvét alkalmával Jézus Krisztus feltámadásáról
emlékezünk
meg.
A húsvétot megelőző vasárnap –
virágvasárnap – Jézus Jeruzsálembe
való bevonulásának ünnepe. Ezen a
napon általánossá vált a barkaszentelés. Szintén ehhez a naphoz kapcsolódik két leányszokás, a kiszehajtás és a villőzés. A szalmabábbal –
kiszével – kivitték a faluból a telet, a
feldíszített zöld ágakkal – villővel –
behozták a tavaszt.
A nagyhét következő kiemelkedő
napja a nagycsütörtök, amikor
„Rómába mennek a harangok”,
utoljára szólalnak meg nagyszomba-
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tig. Ezen a napon az egyházi szertartás része volt a lábmosás. A házak
konyháján hagyták kialudni a tüzet,
amit nem gyújtottak meg szombatig.
Nagypéntek Jézus kereszthalálának
emléknapja, a böjt és a gyász ideje.
Nagyszombat a gyász vége, a feltámadás előestéje. Ezen a napon véget ért a 40 napos bűnbánati időszak, a nagyböjt. A nap leglátványosabb egyházi szertartása a feltámadási körmenet volt, amely tűzszenteléssel kezdődött. Újra megszólaltak a harangok. A tűzhelyekben
fellobbant a tűz, amelyen elkészítették a húsvéti ételeket.
A húsvétvasárnapi ételszentelésre
kosárban vitték az emberek a sonkát, tojást, kalácsot, tormát, sót.
Húsvéthétfő legismertebb szokása a
locsolkodás, melynek alapja a víz
tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. A locsolók a lányoktól
hímes tojást kaptak, amely a terméBowling
kenységpálya
szimbóluma.

Az ünnepkör zárónapja a húsvétot
követő vasárnap, a fehérvasárnap.
Ennek a napnak jellegzetes szokása
a barátság megpecsételésére szolgáló komatál küldése.
A szokások, hagyományok ismeretének az átadása nagyon fontos feladatunk. Az ezekhez kapcsolódó
tevékenységek átélése, a közös élmény, nemcsak elősegíti az ismeretek elsajátítását, hanem erősíti a
közösséghez való tartozást.
Közösségformáló hatása mellett – a
néphagyomány eszközeit felhasználva – járul hozzá a személyiségfejlődéshez.
A kialakult helyzetre való tekintettel
nem áll módunkban a hagyományokat bemutató foglalkozásokat,
tanórákat megtartani, de az online
lehetőségeket kihasználva becsempésszük azokat tanulóink hétköznapi
feladataiba, ily módon is erősítve a
néphagyomány ápolását.
Szabóné Czibere Judit, tanító

Téglás a mi városunk
Közeledvén a várossá válás jubileumi évéhez – 2021. május elsejéhez –
amikor is Téglás Lakossága ismét
ünnepelheti a várossá nyilvánításának az évfordulóját. Engedjék meg
tisztelt téglásiak, hogy ebből az alkalomból megosszak néhány gondolatot.

Téglás, közel ezer éves történelme
során, többször is volt a városi cím
birtokosa. Jó érzés ezt a címet még
kimondani is, hiszen mire gondol az
ember, mikor kimondja, hogy
VÁROS.
Gyerek koromban, mikor szüleim
kimondták, hogy gyere fiam menjünk a városba, ez akkor azt jelentette, hogy vonatra szálltunk, és men-

tünk Debrecenbe a városba, ahol
több ezer ember lakott. Szilárd útburkolatúak voltak az utcák, sok
üzlet, sok bolt, rengeteg intézmény,
többemeletes
házak
sokasága,
kulturális intézmények, sportlétesítmény, fürdők, gyárak, és rengeteg
iskola volt. Villamossal lehetett közlekedni, hivatalos ügyeket lehetett
intézni, szép parkok voltak stb.
Ma már a várossá válásnak mások a
feltételei. De még mindig rangot
jelent! Hisz azok a települések, amelyek most is birtokosai a címnek, fejlettség szempontjából most is a többiek előtt járnak, mint pl.: az infrastruktúrában, az ellátottságban, szolgáltatásban, munkahely lehetőségben, oktatás terén – iskolákban – s
nem utolsó sorban a vagyoni helyzet terén.
Tehát nemcsak a lakosság száma
dönti el a cím birtoklását, mint azt
nagyon sokan gondolják. Számomra
most is rejtély, hogy Téglás minek
köszönhette – történelme során –
többször is, hogy városi rangot kapott? E kérdés megválaszolása szá-

momra egy feladat, hogy erre megadjam a választ. Addig is igyekezzünk megtartani a megszerzett városi rangot, sőt tegyünk érte minél többet, mert a múltunk erre kötelez
bennünket.
A feladat adott; fejleszteni kell a
városi arculatot, több létesítményre
van szükségünk, mint pl.: középiskolák, kulturális létesítmények, parkok
létesítése, szolgáltatások fejlesztése
stb. Mindezt miért kell tennünk?!
Azért, hogy LE NE MARADJUNK! Hisz
Téglás a mi városunk!
Kívánom, hogy az eddigi szépen
fejlődött városias, azaz településfejlődési íve ne törjön meg a jövőben
sem. Éljünk városi rangunkhoz méltóan szeretetben, s békességben
Téglás városában!

Szabó József

"Téglás magyar falu… határja középszerű, legelője elég”
Téglás városa 220 évvel ezelőtt kapott királyi mezővárosi rangot, ezzel
járó legfontosabb kiváltsága pedig
a vásártartási jog volt.
I. Ferenc király 1800. március 28-án
Bécsben kiadott oklevelében mezővárosi rangot adományozott Téglásnak, azonban ezt megelőzően is
találkozhatunk mezővárosként való
említésével. Ezek az utalások vélhetően a köznemesi birtokban lévő, és
nem a királyi mezővárosra vonatkoznak.
A mezőváros elnevezés arra utal,
hogy a településeknek nem volt
joguk városfalat építeni, hasonlóan
a falvakhoz, a nyílt mezőn terültek
el, esetleg palánkkal vagy földsánccal lehetett körbevenni őket. Nem
voltak függetlenek a nemesi vármegyétől, erősebb feudális kötöttségeik voltak, mint a szabad királyi városoknak.
Téglás lakosságának foglalkozása
vélhetően sokféle volt, de legnagyobb részük mezőgazdaságban
dolgozott, és ebből élt. Fontos és
nagy előrelépés volt a király által

elrendelt vásártartási jog, hisz az
árucikkek, a mezőgazdasági termények adásvétele intenzívebb lett,
felértékelődött a település helyrajzi
szituációja, és pozicionálódott a
Debrecen-Tokaj kereskedelmi útvonalon.

A királyi mezővárosi rangot nem véletlenül kapta éppen ekkor Téglás.
I Ferenc király ugyanis 1799-ben gróf
Bek Pálnak, katonai-földmérő mérnöknek adományozta a települést,
birtokokkal együtt. Téglás utcáinak,
területeinek jelenleg is meglévő
sakktáblaszerű elrendezése Bek Pálnak köszönhető. Ebben az időben
megközelítőleg 200 házban 1200
ember élt Tégláson.

A mezővárosok jogilag lényegében
a 19. században szűntek meg, 1871
után a közigazgatás átszervezésével, a polgári közigazgatás megteremtésével. Mint megkülönböztető,
vagy „tiszteletbeli” címet még másfél évtizedig használhatták a városok régi rangjukat. Legtöbb mezővárosból nagyközség lett. Más források szerint Téglás 1904-ig volt mezőváros, vagy viselte a mezővárosi
címet, aztán község lett, 1876-ig Szabolcs vármegyéhez tartozott, eztán
Hajdú vármegyéhez.
Téglás földjei, legelői, szőlői a királyi
mezővárosi rangtól függetlenül ma
is bőségesen teremnek. Művelni és
megbecsülni azt, ami a múltban
már bizonyított, amiből az itt élők
évszázadokig éltek, reményteli jövőt
ígér.

Kerekes-Bíró Éva
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HIRDETÉSEK
Tisztelt Hirdető Partnereink!

Dr. Ludmány Csilla ügyvéd
Ügyfélfogadás helye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi
János u. 33., „KUTAS 2000” Erdőbirtokossági Társulat
Hajdúhadház székhelyén
Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-péntekig
egyeztetett időpontban
Tel: 06 30/439-0609

telefonon

Tégláson a zacskókertben két darab 300 négyszögöles telek egyben eladó a hűtőház mellett.
Érdeklődni a 06 1/409-2069 vagy 06 30/312-1163-as
telefonszámon lehet.

A Téglási Krónika 2019-től havi megjelenéssel, megemelt, 2300 példányban készül, s minden téglási háztartásba eljut.
Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnereink kívánnak lenni, az alábbiakban tájékoztatjuk
Önöket a részletes árakról és felületekről:
1/1 oldal - 20.000 Ft, 1/2 oldal - 10.000 Ft,
1/4 oldal - 6.000 Ft, 1/8 oldal - 3.000 Ft,
1/16 oldal - 1 500 Ft.

Az árak bruttó árak, tartalmazzák az Áfát és egyszeri
megjelenésre vonatkoznak.
Fizetés: átutalással vagy a hivatal pénztárában a
hirdetés felvételekor. Lapzárta minden hó 10. napja.
A hirdetéseket a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 52/384-312

Téglási Krónika • Havonta megjelenő városi lap • Alapította: Téglás Város Önkormányzata • A szerkesztőség címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. •
Felelős szerkesztő: Kerekes-Bíró Éva • Tipográfia, tördelés: Barna Szilvia • Nyomda: Univerzum Média Kft. • ISSN 1216-4593
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