2020. április

XXVIII. évfolyam 6. szám

Téglás Város Önkormányzatának lapja

Tájékoztatás
a Kormány koronavírus-járványt érintő újabb intézkedéseiről
A Téglási Krónika 2020. április hónapban megjelent XXVIII. évfolyam 5.
számának megjelenését követően a
Kormány által hozott intézkedésekről
az alábbi tájékoztatást adom:
Postai szolgáltatások biztosítása
A Kormány 84/2020. (IV. 3.) Korm.
rendelete alapján a postai szolgáltató a könyvelt postai küldeményeket
a címzettnek vagy a Kormány által
rendeletben meghatározott egyéb
jogosult
átvevőnek
jogosult
a személyes átadás mellőzésével
úgy kézbesíteni, hogy
- a kizárólag ajánlott többletszolgáltatás igénybevételével feladott levélküldeményt
a levélszekrénybe
helyezi, a kézbesítés tényét rögzíti,
aláírást nem vesz fel,
- a tértivevény, illetve értéknyilvánítás többletszolgáltatással feladott
levélküldeményt, a hivatalos iratot
és a postacsomagot a címhelyen
és a kézbesítési ponton is személyes
kapcsolatfelvételt követően kézbesíti, az átvevő azonosításához szükséges adatokat lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartva
egyezteti, és az átvevő nevét, valamint az átvevő személyazonosság
igazolására alkalmas okmányának
típusát és számát maga rögzíti
a kézbesítés tényének egyidejű rögzítése mellett úgy, hogy aláírást
az átvevőtől nem vesz fel.
A levélszekrény útján nem kézbesíthető küldeményeket a karantén
helyeként nyilvántartott és megjelölt
címen a postai szolgáltató a karantén fennállásának ideje alatt nem
kézbesíti,
azokat
a karanténra
vonatkozó jogszabályi és hatósági
előírások megszűnését követően
kísérli meg kézbesíteni, addig a kézbesítési ponton a karanténnal nem
érintett jogosult átvevő rendelkezé-

sére tartja. A kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az őrzési idő
elteltével
a kézbesíthetetlenségre
vonatkozó szabályokat alkalmazza.
A várakozási díj megfizetésének
mellőzése
Kormány 87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a humánjárvány terjedésének csökkentése érdekében
- a helyi közutak, valamint a helyi
önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb
közterületek, valamint
- az országos közutak, valamint
az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak,
terek, parkok és egyéb közterületek
várakozási területeinek a járművel
történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.
Egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátásokat érintő intézkedések
A Kormány 88/2020. (IV. 5.) Korm.
rendelete alapján a veszélyhelyzet
alatt lejáró:
- közgyógyellátásra való jogosultság
a veszélyhelyzet
megszűnésének
napjától számított további 90 nappal meghosszabbodik,
- egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének
hónapját követő második hónap
végéig,
- rehabilitációs ellátás veszélyhelyzet
megszűnését követő második hónap
utolsó napján szűnik meg,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását
megállapító határozat hatályának
időtartama meghosszabbodik a

veszélyhelyzet
megszűnésének
hónapját követő második hónap
végéig.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése vagy 11. §
(3) bekezdése szerinti határidő
a veszélyhelyzet időtartama alatt
jár le, a határidő a veszélyhelyzet
megszűnését követő harmincadik
napig meghosszabbodik.
A
veszélyhelyzet
megszűnéséig
az egészségi állapottól, személyiség
állapottól vagy fogyatékosságtól
függő ellátások felülvizsgálata nem
végezhető el, a felülvizsgálathoz irat
megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény,
mentesség a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó
napjáig nem szüntethető meg.
Ha a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló
45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7. §
(2) bekezdése szerinti határidő
a veszélyhelyzet időtartama alatt
jár le, a határidő a veszélyhelyzet
megszűnését követő hatvanadik
napig meghosszabbodik.
A veszélyhelyzet ideje alatt a gyermekek otthongondozási díja és
az ápolási díj megállapítása iránti
eljárásban
a szakértői
vizsgálat
az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével, kizárólag az ápolt
személy önkiszolgálási képességére,
illetve ápolási-gondozási szükségletére vonatkozó hivatalos iratra – így
különösen a kórházi zárójelentésre –
alapozva is elvégezhető.
A
veszélyhelyzet
kihirdetésekor
fennálló, a tankötelezettsége meg-

szűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató
gyermekre (személyre) tekintettel,
vagy részére megállapított iskoláztatási támogatásra való jogosultság
akkor is a veszélyhelyzet megszűnése hónapjának végén szűnik meg,
ha annak időpontja későbbi, mint
a 2019/2020-as tanév utolsó napja.
Kijárási korlátozás meghosszabbítása
A Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm.
rendeletében döntött arról, hogy
a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Rendelet) elrendelt kijárási korlátozás – annak
visszavonásáig – a Rendeletben
meghatározott szabályok szerint
meghosszabbodik.
A Kormány hetente megvizsgálja
a kijárási korlátozás fenntartásának
szükségességét.
A dohányboltokban - a korábbiaktól
eltérően - 15.00 óra után 06.00 óráig
az ott foglalkoztatottak kivételével
tartózkodni tilos.
Diákhitel igénylése
A Kormány 96/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelete alapján a hitelfelvevő
legfeljebb 500 000 forint összegű
szabad felhasználású hallgatói hitelre jogosult megélhetési költségei
finanszírozásához.
A felnőttképzésért felelős miniszter
által – jogszabályban foglaltak alapján – meghatározott felnőttképzésben részt vevő személy hitelfelvevőként legfeljebb 1 200 000 forint öszszegű szabad felhasználású hitelt
igényelhet felnőttképzésben történő
részvétele időszakában felmerülő
megélhetési költségei okán.
A Kormány 106/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelete alapján szabad felhasználású hitel esetében tanulmányi
hónaponként 150 000 forint lehet az
igénybe vehető hallgatói hitel legmagasabb összege.
Járulék és adófizetés kedvezményezettjeinek bővítése
A Kormány 97/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelete kiegészítette azon tevékenységet végzők körét, akik 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
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összefüggésben kedvezményre jogosultak.
Felsőoktatási intézmények hallgatóit
érintő rendelkezések
A Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm.
rendeletében a veszélyhelyzet során
teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő
intézkedésekről döntött, így többek
között, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres
záróvizsgát
tett,
mentesül
az oklevél kiadásának előfeltételéül
előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.
A társasházakra vonatkozó rendelkezések
A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelete szerint a veszélyhelyzet
ideje alatt a társasház többek között nem tart közgyűlést, kivéve ha
azt a tulajdoni hányad 1/10-ével
rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével
írásban kérik. Ebben az esetben
a döntés csak írásbeli szavazással
hozható meg.
A közgyűlés nem mentheti fel megbízatásából
a közös
képviselőt
(intézőbizottságot), illetve a közös
képviselői (intézőbizottsági) megbízatását
a közös
képviselő
(intézőbizottság) nem szüntetheti
meg.
Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a közös
képviselő (intézőbizottság) az új
közös képviselő (intézőbizottság)
megválasztásáig, de legkésőbb
a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig köteles a feladatait –
változatlan díjazás mellett – ellátni.
A társasház szerveinek törvényességi
felügyeleti eljárásában írásbeli közlésnek minősül az írásbelinek nem
minősülő
elektronikus
úton
(pl. e-mail, internetes alkalmazás)
történő közlés is, ha azonosítható a
küldő személye, a közlés tartalma, a
közlés megtételének időpontja, és a
címzett személye. A kizárólag személyes jelenléttel elvégezhető eljárási cselekmények nem folytathatók
le.
Foglalkoztatás támogatása
A Kormány 103/2020. (IV. 10.) Korm.
rendeletében a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók,
míg a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletében
a csökkentett munkaidős
Bowling
pálya

foglalkoztatásban résztvevő munkavállalók támogatásának szabályairól
döntött.
Munkaidőkeret meghatározása
A Kormány 104/2020. (IV. 10.) Korm.
rendelete alapján a munkáltató
legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet elrendelhet, azonban
nem lehet eltérni a munkavállaló
Munka Törvénykönyve szerinti napi
és heti munkaidejére, a napi pihenőidőre, a heti pihenőnapra, valamint a heti pihenőidőre vonatkozó
rendelkezéseitől.
Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott támogatás
Az agrárminiszter 14/2020. (IV. 10.)
AM rendelete az Agrár Széchenyi
Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes
körű csekély összegű támogatás
szabályait tartalmazza.
A fenti adónemekkel kapcsolatos
részletszabályok megismerhető a
magyarkozlony.hu weblapon, a Magyar Közlöny 2020. évi. 71. számában.
Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása
A Kormány 108/2020. (IV. 14.) Korm.
rendeletében döntött a hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő
különadójáról,
valamint
109/2020. (IV. 14.) Korm. rendeletében a kiskereskedelmi adóról.
Az
első
nyelvvizsga,
valamint
a KRESZ tanfolyam és vizsga díjához
nyújtott támogatás
A Kormány 114/2020. (IV. 15.) Korm.
rendelete alapján az a személy, aki
a fenti támogatásokra való jogosultsági életkort a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be, a vizsga kötelezettségét - a jogszabályi feltételek
fennállása esetén - a veszélyhelyzet
megszűnését követő 6 hónapon
belül teljesítheti.
A további részletes szabályok a magyarkozlony.hu weblapon, a Magyar Közlöny 2020. évi 75. számában
ismerhetők meg.
Az érettségi vizsgák teljesítése
A Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm.
rendelete alapján az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően
nem rendelkezik – nem kerülnek
megszervezésre.
Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020.
május 4. és 2020. május 21. között
kell lebonyolítani.

Meg kell szervezni a középszintű
szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.

szerint biztosítani kell.
Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát
tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

gyar Közlöny 2020. évi 77. számában
ismerhetők meg.

Az érettségi vizsgák lebonyolítása
során az 1,5 méter távolság betartására vonatkozó szabályt lehetőség

A további részletes szabályok a magyarkozlony.hu weblapon, a Ma-

Szabó Csaba
polgármester

Téglás, 2020. április 20.

Felhívás az ebek megfelelő tartására
a) a település belterületén felügyeTisztelt Lakosság!
Téglás város utcáin időnként találkozhatunk gazdátlanul kóborló
ebekkel, ami veszélyt jelent mind a
járókelők, mind az ebek testi épségére.
Az állatvédelmi törvény szerint az
állattartó gondoskodni köteles az
állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.
Aki e kötelezettségeinek nem tesz
eleget, a jegyző által kirótt állatvédelmi bírságot köteles fizetni. A bírság alapösszege 15.000.- Ft, amely
az eset körülményeitől függően
többszörösére is növekedhet.
Az állattartó sorozatos mulasztása
esetén az eb elkobzására is sor kerülhet.
A szabálysértési törvény szerint szabálysértést követ el az, aki a felügyelete alatt álló kutyát

let nélkül bocsátja közterületre, vagy
kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti
területen, vagy vadászterületen - a
vadászkutya és a triflakereső kutya
kivételével - póráz nélkül elengedi
vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő
kutya kivételével - szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő
területére vagy játszótérre - segítő
kutya kivételével - beengedi, illetve
beviszi.
A szabálysértési feljelentés elbírálása
a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 4.,
(hajduhadhazrk@hajdu.police.hu)
hatáskörébe tartozik. A pénzbírság
legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.

A települési önkormányzat feladata
a település belterületén a kóbor állatok befogása. Amennyiben ismertté válik a kutya gazdája, úgy az állat
befogásának és tartásának költségeit meg kell térítenie.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
kóbor ebet a Téglási Polgármesteri
Hivatalban az 52/384-312 telefonszámon, vagy a titkarsag@teglas.hu email címen lehet bejelenteni
Kérjük az állattartókat, hogy az ingatlanuk megfelelő körbekerítésével
és a kapu zárva tartásával, vagy a
kutya kennelben való elhelyezésével
akadályozzák meg kutyáik közterületre vagy más ingatlanára történő
kijutását.
Téglás, 2020. április 15.
Szilágyi József László
jegyző
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Betekintés a Bek Pál Kertbarátkör életébe
Amikor 2020. január 21-én a kertbarátkör évnyitó közgyűlésén megfogalmaztuk az első féléves program
tervét az önzetlenség jegyében,
nem gondoltam, és senki sem gondolhatta, hogy néhány hónap múlva ekkora próbatételt kapunk.
A jelenlegi új koronavírus-járvány
megszakítja a több mint 40 éves
hagyományt ebben az aktív közösség életében. Van olyan hónap,
hogy kétszer-háromszor is találkozunk, együtt dolgozunk, együtt
sírunk, együtt nevetünk. Most odahaza mindenkinek egyedül, vagy
családja körében telnek a mindennapok, és ez így van rendjén. Eljön
az idő újra, amikor a kertbarátkör
tagjait ismét a postaládában várja a
következő meghívó. Türelmet, kitartást kérek mindenkitől.

szóltak a bírált finomabbnál finomabb, jól kezelt, hibátlan borokról.
A pogácsasütő versenyre soha nem
látott mennyiségű, 19 tepsi finomság
került ki az asszonyaink dolgos kezeiből. Volt is gondja a zsűrinek. A zsűri
elnöke Takácsné Dr. Hájos Mária
egyetemi docens, a Kertészettudományi Intézettől, tagjai: Kárándi Imréné; Szilágyiné Bodnár Erzsébet,
iskolánk igazgatója voltak.

A pogácsasütő verseny díjazottjai:
1. helyezés, arany minősítés: Árva
Istvánné
2. helyezés: Árva Istvánné, Fejszés
Imréné
3. helyezés: Tóth Imréné
A zsűri különdíját Csobán Jánosné,
Erzsike kapta meg.

Január végén a 42. Házi bor és
15. Pogácsasütő versenyünk volt,
ahová 12 tétel fehér, és 21 üveg
vörös bor érkezett megmérettetésre
a zsűri asztalára.

A zsűri elnöke Pető József a Megyei
Szövetség elnöke volt.
A zsűri tagjai: Szabó Csaba polgármester úr; Dr. Gonda István profeszszor úr, a Kertészettudományi Egyetem tanára; Dr. Roboncás Nándor;
Szőllős László a Radnóczi Ferenc
Kertbarátkör elnöke; Veres Miklós, az
önkormányzat pénzügyi vezetője;
Szegedi Attila képviselő úr, egyetemi
adjunktus voltak.
A zsűri tagjai nagy megelégedéssel
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Február elején szakmai előadást
hallgattunk meg Dr. Sápi Levente
növényorvos előadásában, „A Kárpátmedencében megjelenő kártevőkről, amik jól jelzik a klímaváltozását.”

Február végén a régi hagyományokat ápolva megtartottuk a kertbarátkör 9. Disznóvágását. Molnár
János és Tóth Lajos felajánlásából,
önzetlenségből jó példát állítva a
közösség elé, amit ezúton is köszönünk.

Március elején „A fekete retek termesztése és lehetséges szerepe a
táplálkozásban” címmel tartott előadást Takácsné Dr. Hájos Mária
egyetemi docens.
Fehér borok eredményei:
Ezüst fokozat: Fejszés Imre, Tömöri
László
Bronz fokozat: Tömöri László
Vörös borok eredményei:
Arany minősítés: Fejszés Imre
Ezüst minősítés: Szabó László
Bronz minősítés: Fekete István,
Molnár János

A fenti gondolatok nyomán kaphatunk betekintést a Bek Pál Kertbarátkör első negyedéves tevékenységébe.
Kívánom, hogy minél előbb, egészségesen találkozzunk, és együtt
menjünk tovább a számunkra kijelölt
úton, ehhez kérem a Jóisten áldását.

2020. április 4.

Bowling pálya

Fejszés Imre
elnök

Itt a tavasz!
Nagyon vártuk már, hiszen ilyenkor
nem csak a természet, hanem az
emberi test és lélek egyaránt megújul. Melegszik az idő, csiripelnek a
madarak, nyílnak a virágok, lombosodnak a fák, friss nektártól illatos a
kert, bőséges termésben reménykedünk.
A kertész öröme viszont nem teljes
az idén. A koronavírus járvány megváltoztatta a téglási kertbarátok
hétköznapjait is. A mindig életvidám
Bek Pál Kertbarátkör Egyesület tagja
hetek óta nem találkoznak, a közös
szakmai programok, kirándulások,
főzések határozatlan ideig felfüggesztésre kerültek. Nehéz napokat
élünk, olyanokat, amilyeneket még
legidősebbek sem tapasztaltak.
Elmaradnak a kézfogások, baráti
beszélgetések, borozgatások, sőt
még a szeretteinket sem ölelhetjük
meg úgy, ahogyan szoktuk.
Legfontosabb,
hogy
mindenki
egészséges maradjon, ezért igyekszünk a találkozások számát csökkenteni, távolságot tartani, higiéniai
előírásokat betartani. Igen, a koronavírus fertőzés elkerüléséhez erre
van szükség.
Másfelől viszont a mentális egészség

megőrzéséhez jól működő emberi
kapcsolatokra is szükség van. Az
izoláció megvéd a fertőzéstől, de
megnyomorítja a lelket. A bezártság
minden korosztályt megvisel, de
talán a szépkorúakat leginkább.
A fiatalabbak az internet nyújtotta
lehetőségek miatt kevésbé érzik magukat annyira elszigeteltnek, mint az
idősebbek. Ezért is köszönjük a lehetőséget, hogy a Téglási Krónikában
ezúton üzenhetünk a kertbarátoknak.
Gyakran halljuk a kérdést, mikor
kapjuk vissza régi életünket illetve
mikor ébredünk fel ebből a rémálomból? A választ senki nem ismeri,
de azon kell dolgoznunk – türelemmel, fegyelmezetten- hogy ez minél
hamarabb megtörténjen. Addig
ügyeljünk arra, hogy megőrizzük a
jövőbe vetett hitünket, hiszen nem a
világvége közeleg, hanem „csak”
egy járvány lépett fel, ami el fog
múlni. Addig is ne hanyagoljuk el a
kerti munkákat, mert az:
- segít megőrizni testünk állóképességét,
- mentálisan kikapcsolódunk, feltöltődünk,
- friss és egészséges zöldséggel és

gyümölccsel látjuk el a családunkat, barátainkat,
- kérjék bátran a kertbaráttagjaink
segítségét, tanácsát lehetőleg
telefonon illetve közösségi média
használatával.
Töltsünk minél több időt a kertben,
használjuk ki a természetben tavaszszal megnyilvánuló erőket, hogy testi
és lelki egészségünket megőrizzük
ezekben a nehéz napokban.
Bízunk benne, hogy hamarosan ismét találkozhatunk a Bek Pál Kertbarátkör Egyesület valamelyik programján, ahol finom borok, pálinkák
kóstolgatása
mellett
vidáman
mondjuk majd „ezt is megéltük”!

Ragyák László
A Bek Pál Kertbarátkör
szakmai vezetője

Szabó Csaba polgármester a Város Napjáról
Nem tudjuk május 1-jén az ilyenkor
szokásos elismeréseket átadni, nem
tudunk kezet szorítani a Téglásért
munkálkodó díjazottjainkkal.
A Sportpálya az idén üresen marad,
de nem maradhat üresen a lelkünkben, a gondolatainkban ez a nap.
Május elsején délelőtt az interneten
keresztül fogunk emlékezni, bízom
benne, hogy így is meg tudom osztani a gondolataimat az itt élő emberekkel. Ekkor hirdetjük ki az on-line
fotópályázatunk eredményét, és
könyvtár oldalán tesszük közzé egykori fotógyűjtésünk lapozgatóját.

Tisztelt Téglásiak!
Téglás idei Városnapján – fennállása
óta először – nem tudunk ünnepelni.

Köszönöm minden téglási lakosnak
az elmúlt másfél hónapban tanúsított helytállását, együttműködését,
köszönöm a személyes és céges
segítségnyújtásokat, az intézmények
helytállását, köszönöm a téglási történelmi egyházaknak a bezártság
ellenére nyújtott lelki támogatást, és
mindenkinek azt az igyekezetet,
ahogyan alkalmazkodik a hétköznapokban a megváltozott helyzethez.

Reméljük, hogy jövőre újra együtt
tudjuk ünnepelni a 30. jubileumi
Városnapot. De most rendkívüli időket, történelmi időket élünk, amikor
a figyelmünket alapvető, az életben
maradáshoz szükséges dolgokra kell
összpontosítanunk.
Ehhez kívánok városunk minden
lakójának erőt, kitartást, türelmet, és
nagyon jó egészséget!

Szabó Csaba
polgármester

5

Május 10. - A Madarak és Fák Napja

Naptárunkba nézve minden napra
jut egy világnap, legyen az a boldogság vagy a balkezesek világnapja… Május 10-én, a Madarak és
Fák Napját már több mint 100 éve
ünnepeljük Magyarországon.

A világ első madarak és fák napját
Chernel István, a híres ornitológus
szervezte meg 1902-ben Kőszegen,
a párizsi európai madárvédelmi
egyezmény alapján. Az ünnep hivatalossá Herman Ottó közreműködésével vált 1906-ban, amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a
madarak és fák napjának megszervezését minden iskola számára.
Ez az ünnepi összefüggés azt mutatja, hogy nincs értelme különválasztani a madarakat és fákat, hiszen az
erdő csöndes lenne madarak éneke
nélkül, az erdő pedig biztonságos
élőhelyet biztosít a madarak számára. Madarak és fák, e két fogalom,
nagyon sok fajt gyűjt magába, amiket több szempont szerint lehet
megközelíteni. Például: lehetnek
védettek, beszélhetünk hasznos és

káros mivoltukról, vannak olyanok,
akiket gyakrabban látunk kertünkben, és melyekről talán sose hallottunk pedig köztünk élnek.
Tudták, hogy minden évben megválasztják az év madarát és fáját?
Lakossági szavazások alapján 2020.
év madara az erdei fülesbagoly, az
év fája a tatár juhar lett.
Így évről évre egyre több faj kerül 12
hónapra a középpontba, ami nagyon jó alkalom arra, hogy többet
tudjunk meg róluk. Talán eszünkbe
jut, hogy ne csak egy napon május
10-én gondoljunk a madarak és fák
védelmére, hanem a hétköznapokban is figyeljünk rájuk, a bennünket
körülvevő élő környezetünk minél
szélesebb és komplexebb világára.
Például a város fecskéi is visszatérnek hamarosan fészkeikbe, melyeket idén is óvnunk kell minden ház
falán. Hiszen a fecske nem véletlenül
védett faj. Az ökoszisztéma szempontjából rendkívül fontos állatok,
egyetlen fecske, amíg hazánkban
tartózkodik, fejenként 1 kilogramm
rovart eszik meg!
Napjaink a #Maradjotthon jeligében
telnek, lelassulnak körülöttünk az
események, több időt szánhatunk
olvasásra kertészkedésre, és rég elmaradt dolgok bepótlására. Fedezzük fel a környezetünket! Kinézve az
ablakon láthatjuk a verebek röpcsatáját vagy home office csendességében hallhatjuk a galambok búgá-

Április 22. - A Föld Napja
A Templom előtti téren a Polgármesteri
Hivatal dolgozói néhány kőrisfa ültetésével emlékeztek meg a Föld napjáról.
A kőris ezen a vidéken a tölgy mellett
őshonos faj, reméljük, hogy néhány év
múlva lombos faként adnak árnyat a
téren játszó gyerekeknek.
Ugyancsak a Föld napján Téglás legnagyobb parkosítási faültetéséhez kezdett
hozzá Téglás Város Önkormányzata:
több száz vérszilvafát ültet a következő
napokban az Alkotmány utcán a kerékpárút mellett. Néhány év múlva a meglombosodott fák szépek lesznek és
árnyékot adnak a kerékpárosok és a
gyalogosok számára egyaránt.
Köszönet Sipos Sándornak a fák stabilizálásához készített karókért.
Vigyázzunk környezetünkre!
Bowling
pálya
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sát a cinegék „nyitni kék” énekét.
Lessük meg kertünk madarait, kisebb
séták során figyeljük meg a fák leveleit. Gyerekekkel jegyezzük meg színüket, nagyságuk és formájukat,
majd letölthető mobiltelefonos alkalmazásból utána nézhetünk ki volt
kertünk vendége, és milyen fával
találkoztunk. De ne feledjük Benedek Elek szavait:
Szeresd a fát, hisz ö is érez,
Gyengéden nyúlj a leveléhez.
Ágait ne törd, lombját ne tépjed
Hagyd annak ami,
épnek, szépnek—
Szeresd a fát!
Ajánlott tartalmak:
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és Farkaskölyök ifjúsági Egyesület közös munkájaként
létrejött mobiltelefonos. Keresd a
play áruházban Madárhatározó
néven.
Országos Erdészeti Egyesület által
fejlesztett terepi fahatározó alkalmazás keresd Fa Book interaktív fahatározó néven.

Molnár Szilvia
múzeumpedagógus,
lelkes téglási természetbarát

"Versben üzenem" - Magyar Költészet Napja Tégláson

Mint az országban sok helyen, Tégláson is rendhagyó módon ünnepelték
az emberek a líra ünnepét. A városi
könyvtár „Versben üzenem” címmel
meghirdetett felhívásában a veszélyhelyzet miatt otthon maradottakat házi videó készítésére, legkedvesebb költeményük elmondására
kérte.
A település egy emberként állt az
akció mellé, kicsik és nagyok szavalták el a magyar líra gyöngyszemeit,
jelképeként összetartozásuknak, a
nehéz időszakban is erős közösségüknek.

A nemes ügyhöz az elsők között
csatlakozott a Téglásról elszármazott
Gubás Gabriella, vagy a szintén helyi Kurely László színművészek, de
örömmel küldött verset a helyi színjátszókör, a református egyházközség, a könyvtár csapata, valamint
számos gyermek- és felnőtt olvasó,
akiknek szavalata egyúttal a „nem
vagyunk egyedül” bíztatásává lett.

emlékünkkel utalva közös gyökereinkre, kitartásra buzdítva nem csak a
téglásiakat, hanem minden magyar
embert határon innen és túl.
Hálásan köszönjük a részvételt mindazoknak, akik videóikkal példát mutatva otthonról szavaltak nekünk, és
mindazoknak, akik lelkesen követtek, megtekintettek, megosztottak
minket akciónk során.
A „Versben üzenem” felhívásra beérkezett felvételek megnézhetőek a
Téglási Városi Könyvtár és Kulturális
Központ facebook oldalán.

Az óriási érdeklődés kísérte versmondók sorát Szabó Csaba polgármester zárta, az első fennmaradt magyar verssel, egyik legkorábbi nyelv-

Németi Katalin
könyvtárvezető

Gondolatok Anyák Napjára
Édesanyám, Anya, Anyu, Anyuka,
Anyuci, Mami… megannyi elnevezése ugyanannak a szeretett személynek! Annak a nőnek, akinek
méhében megformált minket a
Jóisten, aki a szíve alatt hordozott,
aki a világra hozott, táplált, ringatott, csitítgatott, megnyugtatott. Egy
olyan nő, akivel szimbiózisban él a
magatehetetlen, gyenge, más segítségére szoruló csecsemő, akiből
az idők folyamán egyre függetlenedő kisgyermek, kisiskolás, kamasz,
később fiatal, majd érett felnőtt válik…
Anyának lenni a legcsodálatosabb
dolog a világon, de sokszor a legnehezebb, vagy a legfájdalmasabb is,
hiszen anyaként gyermekünk minden örömével, de minden nehézségével, adott esetben fájdalmával is
azonosulunk. Azok az első évek amelyek talán a legszebbek - tanítják meg az anyukákat annyira szeretni, hogy később a nehézségeket,
az esetleges kudarcokat is fel tudják

dolgozni, el tudják hordozni. Emlékszem, amikor belenéztem gyermekeim baba-szemébe, mennyi tisztaságot, őszinteséget, mennyi felhőtlen boldogságot, egyszóval csodát
tapasztaltam! Ha nehézségekkel kell
szembenéznem, magam elé képzelem azokat a gyönyörű és tiszta
baba-tekinteteket, és abból merítem az erőt.
Az anya-gyermek kapcsolat megélésének útja hosszú, hepehupás,
olykor rögös, melyre többnyire ragyogóan süt a nap, ám van, amikor
beborul az égbolt, vagy elered az
eső. Aztán elvonul a vihar és újra
napsugarak tündökölnek az égen.
De nehéz is szülőnek lenni! - mondogatjuk időnként és azzal ostorozzuk
magunkat, hogy vajon mindent jól
csináltunk-e, megtettük-e a tőlünk
telhetőt? Rohanó, versenyhelyzeteket produkáló világunkban mindenki
a legjobb anya szeretne lenni pedig, ha elég jók vagyunk, már az is
elegendő. Igen, merjünk elég jó

anyák lenni, akik tévedhetnek, akiknek lehet rossz napjuk, de legyünk
olyanok, akik a világon a legjobban
tudják szeretni gyermekeiket, akik
mindig mellettük állnak, segítik és
erősítik őket. És ne feledjük azt a szeretet, amelyet édesanyánktól kaptunk, melyet tovább vittünk, tovább
adtunk. Ők adták nekünk a mintát,
tőlük tanultunk meg szeretni!
Szent Pál Szeretethimnuszának néhány sora szóljon most minden édesanyához!
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem
kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem
rója fel. Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.”
Kissné Lesnyák Beáta
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„Tamás vasárnap”
A Biblia

tanúsága

szerint

Jézus:

"Kínszenvedése után élve megmutatta magát nekik, számos csalhatatlan jellel bizonyította be számukra, hogy él, és negyven napon át
megjelenve Isten országáról beszélt
nekik." A Húsvéti ünnepkör negyven
napon át tart egyházunkban, egészen a mennybemenetel napjáig.
Ebben a szent időben énekeink,
szertartásaink alaphangját is ez adja
meg. A vasárnapi evangélium szerint a feltámadt Jézus megjelent a
tanítványoknak, de Tamás nem volt
velük. Hol volt? Mi történt vele?
Tamás realista ember. Világosan
látta - amikor a többiek közül talán
még senki -, hogy Jézusnak meg kell
halnia. Tisztában volt azzal, hogy mi
vár Jézusra Jeruzsálemben. Ugyanakkor bátor is, mert a Lázárhoz való
menetel előtt így szól a tanítványokhoz: "menjünk el mi is, hogy vele halljunk meg." Kész volt Jézusért mindenre. A legtöbb realista ember
nemcsak bátor, hanem pesszimista
is, azaz borúlátó. Aki annak látja az
életet, ami, olyanoknak az embereket, amilyenek, annak nagyon nehéz, hogy ne legyen borúlátóvá.
Viszont aki ilyen az hajlamos a szomorúságra, levertségre, depresszióra. Tamás ilyen típus. Magatartása
Jézus halála után ezt bizonyítja. Mert
amikor bekövetkezik az, amit talán ő
látott csak Jézuson kívül világosan,
lelkileg összeroppan. A depressziós
típus, ha a várt és előrelátott baj
bekövetkezik, elbújik, mint a sebzett

állat. Egyedül kell maradnia. Tamás
úgy érzi, hogy Jézus kereszthalála
után képtelen a tanítványok közelségét elviselni. Ezért fájdalmával,
gyászával, kínjával önmagába zárkózik. Melyikünk ne élte volna már
ezt át? Amikor bebújunk a szobánk
sarkába, távol mindenkitől, mert
csak egyedül vagyunk képesek elviselni az életet. De jellemző a depressziós típusra, hogy egy idő után
nem bírja elviselni az egyedüllétet és
valahova mennie kell. Tamás sem
bírja a magány terhét és hova mehetne máshova, jó helyre, mint az
apostolok közé? Hadd hangsúlyozzam ezt, hogy jó helyre, mert mehetne sok egyéb helyre, ahol feledést
kínálnak a búsuló embernek. Milyen
döntő a mindenkori hívő számára,
hogy hová menekül bánatával, sebzettségével, depressziójával. Mert,
ami egy közösségben történik, ahol
Istent szerető és imádkozó lelkek
vannak jelen, azt a szellemi töltést,
ami ilyenkor ott sugárzik, nem pótolja semmi. Ezt az érzést nem lehet
legépelni, nem adja vissza a TV,
Facebook sem, mivel a Szentlelket
nem lehet lekottázni. Végül, amikor
Tamás beesik a tanítványtársaihoz,
ők jelzik, hogy: "Láttuk az Urat." Mivel
ő erről lemaradt, ezért így válaszol:

"Ha nem látom kezén a szegek nyomát és ujjamat a szegek helyére
nem teszem, és kezemet az oldalába nem helyezem, én nem hiszem."
A pesszimista, depressziós, borúlátó
ember reakciója ez. Tamás nem

hitetlen, csak a hite bajbajutott hit.
Ő maga a kétkedését nem tartja
véglegesnek, hiszen mondatát "ha"val kezdi. A legtöbb úgynevezett
"hitetlen" ember csak bajba jutott
hitű ember. Valamiféle bizonyságot
kereső ember. És mert Tamás jó helyen kételkedik nyolc nap múlva,
miatta újra megjelenik a feltámadt
Krisztus, majd szaván fogja Tamást:

"Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet, nyújtsd ki kezedet és tedd oldalamba és ne légy hitetlen, hanem
hívő." Jézus teljesen megismétli

Tamás szavait. Lélegzetelállító, hogy
mennyire ismer bennünket is. Jézus
nem az öklét mutatja Tamásnak,
hanem a sebeit. Nincs egy rossz szava hozzá, csak egy szelíd kérése,
amitől úgy megrendül Tamás, hogy
kifakad belőle a legőszintébb hitvallás: "Én Uram és én Istenem." Jézus
erre azt mondta neki: "Hittél, mert

láttál. Boldogok, akik nem látnak és
mégis hisznek." Húsvét után a feltá-

madás hitével kívánom, hogy tudjunk túllátni szemünkön és merjük
látni a hitünkkel a szemmel láthatatlant, magát az Életet.
Feltámadt Krisztus!
Valóban Feltámadt!

Urgyán Antal
görögkatolikus parókus

Húsvét utáni gondolatok
Húsvét utáni gondolatok – „Láttam
az Urat!” (János ev. 20, 18,)
Kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Ez a Húsvét is elmúlt. Más volt, mint a
megszokott, hiányzott a családok
együttléte, sokaknak a templom
csöndessége, az úrvacsora közössége… De talán leginkább az igazi
húsvéti öröm. És ez nem csak a
vészhelyzet következménye…
Az evangélikus kötőnő megrajzolja a
Húsvét előtti és utáni ember képét
az egyik versében:
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú
léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények,
zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
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Húsvét előtt… szívek, üresszegények.
Húsvét előtt… kihamvadott
remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden
hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a
Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal,
könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni
mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze
esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!

Bowling pálya

Melyikhez hasonlítunk?! Az örömüzenet zeng majdnem 2000 év óta, mióta magdalai Mária elvitte a hírt a
tanítványoknak. Az elmúlt évszázadok során mindig voltak, akik tudtak
hinni az üzenetnek, s mindig voltak, s
mindig maradnak Húsvét előtti emberek. Sajnos bizony a legtöbben
„…nehéz, szomorú léptettekkel…”
megyünk, ha megyünk, mehetünk
egyáltalán, mert bizony az ’…ajtók,
kemények, zártak…” De nem csak
az ajtók, hanem a szívek is. Pedig
olyan jó lenne örömre találni!
Ezért figyeljünk most néhány percre
magdalai Máriára, az örömhír vivőjére. Milyen érdekes: egy asszony lesz
a feltámadás hírének közvetítője.

Ágoston, a híres egyházatya ezt a
Máriát „apostola apostolorum”-nak,
azaz az apostolok apostolának nevezi. A korai egyházban Mária azokat az asszonyokat jelképezte, akik a
hit terjesztésében fontos szerepet
játszottak, de benne felismerhették
és felismerhetjük mi is Jézus üzenetének áldott titkát: egy bűnös asszonyt
hívott meg az Úr nemcsak arra, hogy
kövesse, de arra is, hogy az egész
világ előtt tanúságot tegyen!
Erre a korszakra, amit mi most élünk
az egyik énekünk sorai igazak: „…
nem látunk testi szemmel…” DE! „…
hitünkkel megtapasztalunk!” Mi is
megtapasztalhatjuk a feltámadott
titkát. Mindenhol láthatjuk Krisztust,
ahol Isten dicsősége világít: a betegágyak mellett küzdő orvosok, ápolók
munkálkodásában, a most is értünk

dolgozó boltosok, sofőrök, katasztrófa védelmisek, különböző szakemberek munkájában, gyermekeink, unokáink mosolyában, a természet szépségében, egy-egy kertünkben kinyíló
kis virág illatában, a zenében, a festészetben, s természetesen Isten elé
állásunkban, igeolvasásban imádságban.
Legyünk férfiak, vagy asszonyok,
magunkat bűnösnek vallók, vagy
magunkat túl jónak képzelők…
Mindannyiunkkal megtörténhet a
csoda, csak engedjük, – ahogyan
Mária tette egykor – hogy megvilágítson Isten fénye, és

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek. -

Vagy egy másik versének
zárósoraival:

Húsvétkor, (vagy Húsvét után!)
ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd,
vedd és vigyed
könnyesen, aggódón búsan,
amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni
ottan.
Eléd fog állni feltámadottan.
A velünk mindig újat kezdeni tudó és
akaró feltámadott Úr, áldja most
mostani hétköznapjainkat is és adjon
igazi, el nem múló örömet nekünk az
Ő kegyelme!

ahogyan befejezi a költőnő a versét.

Molnár Csilla református lelkész

Zöld város kialakítása Tégláson

Téglás Város Önkormányzatának
a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00014
azonosító számú Zöld város kialakítása Tégláson című pályázat sajtónyilvánosság előtti átadása 2020. április
23-án délelőtt megtörtént.
Tasó László országgyűlési képviselő,
Szabó Csaba polgármester és Köles
Zoltán ügyvezető szimbolikus szalagátvágással átadták a tereket a téglásiaknak.
Az önkormányzati beruházás magas
és mélyépítési szakaszokra bomlott.
Az elnyert támogatás összege:
185.000.000 forint volt.
Mély építési résznél 5 akcióterületen
(Főtér, Városháza előtti terület, Társasházak környezete, Református
templom előtti terület, Mozi épület
mögötti terület) egységes településközpont zöldfelületi rendszer, pihenőterületek, rekreációt szolgáló területek, közösségi terek kerültek kialakításra.
Zöldterület fejlesztése, fasorok, cserjefelületek telepítése (klimatikus és
helyi adottságokhoz jól alkalmazkodó növények) a terület biológiai,
ökológiai értékének növelését szol-

gálja. A közösségi tereken térvilágítás is kialakításra került. A zöldfelületek részben füvesített, részben talajtakaró növényekkel, illetve egynyári
kiültetésekkel készültek, a szükséges
fatelepítések előnevelt, őshonos,
illetve a meghonosodott, a települési adottságokat jól elviselő, nem tájidegen és nem allergén 25 fajta
növény alkalmazásával történt.
A növények közül említhetünk néhány fát, például a gömbkőrit,
aranykőrist, gömbakácot vagy a
díszkörtét. Az évelő, alacsony cserjék közül nagyon szép térnövény a
levendula, japán gyöngy vessző,
ágyasrózsa, magas cserjék közül az
orbáncfű, boglárkacserje, repkény,
som díszíti a városi tereket. Örökzöld
fákat is ültettek: vörösfenyőt és oszlopos tiszafát, a füvesítéshez extra
sportfüvet használtak.

Kialakításra került egy kisebb játszókert, játszóeszközök telepítésével. Az
alkalmazásra került játszóeszközök,
elemek, valamint az alattuk kialakított eséscsillapító felület minden

tekintetben meg felelnek az érvényben lévő európai uniós és hazai minőségi szabványoknak, valamint a
hatályos jogszabályoknak.
A települési arculathoz illeszkedő
utcabútorok (padok 31 db), hulladékgyűjtők (8 db) kandeláberek
(32 db), zászlótartó oszlopok (3 db)
kihelyezése történt meg.
A támogatásból megújult és újonnan kialakított zöldfelület nagysága
közel 1 hektár a megújult és új burkolt felületek nagysága közel 6 000
m2.
A 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen a
„Téglás - Zöld város kialakítása - városközpont fejlesztés” elnevezésű
eljárásban az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján a
nyertes ajánlattevővel a Köles és Fiai
Kertépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
kötött szerződést a város.
„Téglás - Zöld Város - Mozi épületének felújítása” elnevezésű eljárás
eredményeképpen az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján
Nádró Bi-Ver-An Kft. lett a kivitelező.
A kapott támogatás összegét a kivitelezésre vonatkozóan az önkormányzat részéről önerővel kellett
kiegészíteni a mindkét projekt megvalósítása érdekében, melynek öszszege bruttó 58.473.345,-Ft.
Vass Irén
településfejlesztési és -üzemeltetési
irodavezető
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HIRDETÉSEK
Pala, cseréptető átfedése bármilyen anyaggal; külső
homlokzat hőszigetelése, falfestése; bádogos munkák;
kéményszervíz; térkövezés;.
Garanciával!
Érdeklődni a 0670/407-0440-es és a 0620/576-0021-es
telefonszámon lehet.
Dr. Ludmány Csilla ügyvéd
Ügyfélfogadás helye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi
János u. 33., „KUTAS 2000” Erdőbirtokossági Társulat
Hajdúhadház székhelyén
Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-péntekig telefonon egyeztetett időpontban
Tel: 06 30/439-0609

Tisztelt Hirdető Partnereink!
A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 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. A hirdetéseket a Polgármesteri
Hivatal 9. sz. irodájában kérjük leadni. Érdeklődni az
alábbi telefonszámon lehet: 06 52/384-312

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.
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