
  

2020. május     XXVIII. évfolyam  7. szám            Téglás Város Önkormányzatának lapja 

Téglás idei Városnapján – fennállása 

óta először – nem tudtunk ünnepel-

ni. Rendkívüli időket, Történelmi idő-

ket élünk, amikor a figyelmünket 

alapvető, az életben maradáshoz 

szükséges dolgokra kell összpontosí-

tanunk. 

 

Tisztelt Téglásiak! Kedves Sorstársaim! 

 

Senki nem gondolta két hónappal 

ezelőtt, amikor együtt ünnepeltünk 

a nőnapon az új közösségi házban, 

hogy rövidesen ilyen megpróbálta-

tásban találjuk magunkat. Hasonlít-

hatjuk ezt a helyzetet az első világ-

háború utáni vagy a spanyolnátha 

járvány időszakához. Kereshetünk és 

sajnos találhatunk is a közelmúltunk-

ból ilyen párhuzamot, hiszen 2010. 

júniusában éppen településünket 

érte nagyon súlyos viharkár. Az igaz-

ság, hogy nem látjuk a végét, nem 

tudjuk meddig tart a jelenlegi hely-

zet, és nem tudjuk, még most sem 

látjuk, milyen hatása lesz hosszútá-

von az életünkre.  

1991. május 1. óta rendszeresen 

megünnepeltük a várossá válás  

évfordulóját, most sem maradhat el, 

hogy megemlékezzünk erről. Leg-

újabbkori történelmünkben a 20. 

század elejéig használhattuk hivata-

losan a mezőváros megnevezést, 

ezután község lett Téglás és csak 

1970-ben lett nagyközség. Sokan 

emlékeznek arra, hogy 1984-ben, az 

egész ország megdöbbenésére, egy 

külső, erőszakos településegyesítés 

következett Hadházzal. Hajdúhad-

háztéglást 1989-ben várossá nyilvá-

nították, mivel a téglásiak méltatlan-

nak, és indokolatlannak tartották az 

összevonást, rendszerváltás után 

1990-ben népszavazással kezdemé-

nyezték a szétválást. A Magyar Köz-

társaság elnöke 1991. május 1-től 

mindkét helységnek városi címet 

adományozva engedélyezte a tele-

pülésegyesítés megszűnését. Így 29 

évvel ezelőtt május 1-jén újra önálló 

város lett Téglás. 

A városi rangot évszázadok alatt hol 

birtokolhatta, hol elvették tőle, hol 

címként használta, de mindig, 

mindkor megdolgozott érte. Mert ez 

a cím kitüntetés: elismerése annak a 

munkának, amit elődeink kitartó, 

elszánt munkával évről évre 

„letettek az asztalra” – egy kiváltság, 

amiért a homokos, gyenge talajon, 

a puszta közepén, Debrecen és 

Tokaj, később Nyíregyháza vonzásá-

ban keményen meg kellett dolgozni. 

Az itt élők büszkesége, kitartása, 

szorgalma vitte ezt a várost az elmúlt 

korokon át, akár a Gut-Keledek, 

akár a hajdú-vitézek, akár a Dégen-

feldek korát vizsgáljuk. Évszázadok 

alatt számtalan újrakezdést kellett 

megélnie ennek a népnek.  Törté-

nelmi, politikai, természeti csapások 

sorozatában kellett erősnek lenni, és 

őseink állták a harcot. Megtanulták 

az alázatosság leckéjét, megtanul-

ták összeszorítani a fogukat, túllátni 

a bajokon, és hinni, bízni a jövőben. 

Mi, Téglás Városa, és személy szerint 

én is, e város polgármestereként 

hiszem, hogy a jelenlegi helyzetben 

is erősek tudunk lenni, hiszem, hogy 

nem kell lemondanunk a fejleszté-

sekről, hiszem, hogy vannak közös 

céljaink, és közös az akarat. Át kell 

terveznünk az életünket, a beruhá-

zások időbeli ütemét, de nem mon-

dunk le róla semmiképpen. Hiszem, 

hogy Téglás, mint mindig, most is 

talpra fog állni, és fejlődni 

fog. Mindent megteszek azért, hogy 

terveink valóra váljanak, és elme-

gyek a legvégső határig ezért a  

városért. 

 

A Téglásiak teljesítménye kiemelke-

dő és önmagáért beszél, példamu-

tató akár generációs, és akár más 

város közösségek tekintetében. Nem 

lesz könnyű az újrakezdés, de együtt 

sikerülni fog. 

Köszönöm minden téglási lakosnak 

az elmúlt másfél hónapban tanúsí-

tott helytállását, együttműködését, 

köszönöm a személyes és céges se-

gítségnyújtásokat, az intézmények 

helytállását, köszönöm a téglási  

történelmi egyházaknak a bezártság 

ellenére nyújtott lelki támogatást, és 

mindenkinek azt az igyekezetet, 

ahogyan alkalmazkodik a hétközna-

pokban a megváltozott helyzethez.  

Ha most vigyázunk, és odafigyelünk 

egymásra, akkor hamarosan újra 

együtt lehetünk és bízom benne, 

hogy jövőre a 30. évfordulót már 

igazán jó szívvel, és jó hangulatban 

együtt ünnepelhetjük. 

 

Kívánok városunk minden lakójának 

türelmet, kitartást, sok erőt, és  

nagyon jó egészséget! 

 

 

 

 

 

Szabó Csaba 

polgármester 

Városnapi - Polgármesteri beszéd 
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Tájékoztatás a Kormány koronavírus járványt érintő újabb intézkedéseiről 

2020 - Nemzeti Összetartozás Éve 

Tisztelt Téglásiak! 

Kedves Barátaim! 

 

10 hét telt el azóta, hogy március 

közepén a veszélyhelyzet elkezdő-

dött. Nagy próbatétel volt mindany-

nyiunknak az eltelt időszak, és bár 

folyamatosan lépnek életbe azok az 

engedmények, amelyek a társadal-

mi és társas életünk lehetőségeit 

kinyitják, továbbra is óvatosnak kell 

lennünk. Fokozatosan, egymásra és 

magunkra vigyázva éljük meg ezt a 

nyitást.   

Az eltelt időszakban a személyes 

kapcsolat hiánya miatt fokozottan 

figyeltem és figyeltünk arra, hogy 

kapcsolatban legyünk és maradjunk 

egymással, hogy egyetlen téglási se 

legyen egyedül. Már a kezdetekben 

létrehoztunk egy támogatási alapot, 

ahol a megadott bankszámlán ke-

resztül gyűjtjük a pénzt, ez jelenleg: 

865 000 forint. Kiemelt segítségnyúj-

tási programokkal támogattuk az itt 

élőket. Házi segítségnyújtást kérhet-

nek az idősek, vetőburgonyát, hagy-

mát adtunk az igénylők számára, 

kétszer is megvalósult ingyenes tar-

tós textil szájmaszk-osztás. A lakosság 

megsegítésére igyekszünk reagálni 

és azonnali megoldásokat találni. 

Továbbra sem tudhatjuk biztosan, 

hogy mikor lesz vége a jelenlegi 

helyzetnek. Itt és most csupán szeret-

nék megerősíteni minden téglási 

családot, minden itt élő időst és fia-

talt, hogy nincs egyedül. 

A veszélyhelyzet lélektani következ-

ményeiben a gyors és széleskörű 

tájékoztatás segítségével igyekez-

tem és igyekszünk továbbra is, min-

denkihez eljutni. A papíralapú, 

nyomtatott sajtót, a Téglási Krónikát 

igény szerint a megszokottól gyak-

rabban jelentettük meg. Az interne-

ten keresztül a honlapon és közössé-

gi oldalon naponta többször jelent-

keztünk, aktuális és friss téglási hírein-

ket folyamatosan olvashatják, lát-

hatják. A személyes kapcsolat hiá-

nyát leginkább pótló videó üzenet-

tel is jelentkeztem, már több alka-

lommal. Mindent megtettünk azért, 

hogy minden lakoshoz eljussanak a 

hírek, események valamilyen formá-

ban.  

Most, hogy a jogszabályok lehetővé 

teszik a rendezvények tartását, ké-

szülünk az igazságtalan és szégyen-

letes trianoni diktátum aláírásának 

100. évfordulójáról való megemléke-

zésre. Az idén, a nemzeti összetarto-

zás évében szomorúan bár, de a 

magyarság megmaradásáért érzett 

felelősséggel, és az összetartozás 

felett érzett örömmel várjuk június 4-

ét. A görögkatolikus templomkert-

ben Június 4-én délután, a trianoni 

emlékműnél egyházi és városi veze-

tők, itt élő emberek, közösen fogunk 

emlékezni, dacára annak, hogy 

annyi támadás, pusztító gonoszság, 

megosztó, intrikus indulat vett körül 

bennünket az elmúlt 100 évben. Em-

lékezünk annak ellenére, hogy any-

nyian temetni akarták már ezt a né-

pet, annak ellenére, hogy 100 évvel 

ezelőtt elvették az ország területé-

nek 2/3-át, a népességének 60%-át. 

Nem felejtünk. Mi még mindig itt 

vagyunk, és erősek vagyunk. 

A mögöttünk lévő két hónap sok 

mindenre megtanított bennünket. 

Örülök neki, hogy együtt tudtunk 

gondolkodni, dolgozni, hogy ezért a 

városért össze tudtunk fogni, és bí-

zom benne, hogy ez továbbra is így 

lesz. 

Köszönöm mindenkinek a maga 

helyén végzett munkáját, felelősség-

vállalását, együttműködését. Kívá-

nom, hogy az életben sokszorosan 

térüljön meg mindenkinek az áldo-

zata. 

 

 

 

Szabó Csaba 

polgármester 

A Téglási Krónika 2020. április hónap-

ban megjelent XXVIII. évfolyam 6. 

számának megjelenését követően a 

Kormány által hozott intézkedésekről 

az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Adózási könnyítések 

A Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. 

rendeletében a koronavírus-járvány 

gazdasági hatásainak mérséklése 

érdekében döntött: 

- egyes adókötelezettségek 

(társasági adó, kisvállalati adó, ener-

giaellátók jövedelemadója, helyi 

iparűzési adó, innovációs járulék) 

esetében az adómegállapítási, -

bevallási és -fizetési kötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos könnyíté-

sekről, 

- a számviteli törvény szerinti beszá-

molási kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos könnyítésről, 

- a Széchenyi Pihenő Kártya formájá-

ban – béren kívüli juttatásként – ad-

ható összeg emeléséről és mentesí-

téséről a szociális hozzájárulási adó 

alól, 

- adóigazgatási szabályok módosítá-

sával, fizetési könnyítés igénybevéte-

léről, amennyiben a fizetési nehéz-

ség a veszélyhelyzetre vezethető 

vissza, 

 - az egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság fennállásáról, misze-

rint a  veszélyhelyzetből kifolyólag 

fizetés nélküli szabadságon lévő 

munkavállaló egészségügyi szolgál-

tatásra jogosult, valamint 

- a szociális hozzájárulási adó mérté-

kének csökkentésével összefüggő 

rendelkezésekről. 

 

A könnyítésekre vonatkozó részlet-

szabályok megismerhetők a ma-

gyarkozlony.hu weblapon, a Ma-

gyar Közlöny 2020. évi 82. számá-

ban. 

 

A településképi véleményezési eljá-

rás lefolytatása 

A Kormány 143/2020. (IV. 22.) Korm. 

rendelete szerint a településképi 

követelményekről szakmai konzultá-

ciót – ezen belül szakmai tájékozta-

tást – tartani kizárólag elektronikus 

úton lehet.  

A  településképi véleményezési eljá-

rás lefolytatásához a kérelmet elekt-

ronikus úton kell benyújtani.  

 

A családok anyagi biztonságának 

erősítése  

A Kormány 144/2020. (IV. 22.) Korm. 

rendelete alapján: 

- a lakáscélú állami támogatásokról 

szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet-

ben, 

- a fiatalok, valamint a több-

gyermekes családok lakáscélú köl-

csöneinek állami támogatásáról 

szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rende-

letben, 
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- az otthonteremtési kamattámoga-

tásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendeletben, 

- az adósságrendezésben részt vevő 

természetes személyek lakhatási fel-

tételeinek megtartása céljából nyúj-

tott törlesztési támogatásról szóló 

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet-

ben, 

- az új lakások építéséhez, vásárlásá-

hoz kapcsolódó lakáscélú támoga-

tásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. 

rendeletben, 

- a használt lakás vásárlásához, bőví-

téséhez igényelhető családi otthon-

teremtési kedvezményről szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben, 

- a három- vagy többgyermekes 

családok lakáscélú jelzáloghitel-

tartozásainak csökkentéséről szóló 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet-

ben, valamint  

- a babaváró támogatásról szóló 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendeletben 

- a támogatást igénybevevő szemé-

lyek számára előírt egyes kötelezett-

ségek teljesítésének határideje, 

amennyiben a kihirdetett veszély-

helyzet időtartama alatt járna le, 

akkor az a veszélyhelyzet megszűné-

sét követő 30. napig meghosszab-

bodik. 

 

Ha a  támogatott személy a kamat-

támogatott kölcsön esetén igénybe 

veszi a  fizetési moratóriumot, a  ka-

mattámogatás időtartama az 

igénybe vett fizetési moratórium idő-

tartamával meghosszabbodik.  

 

A kedvezménnyel érintett egyes 

határidőkre vonatkozó részletszabá-

lyok megismerhetők a magyarkoz-

lony.hu weblapon, a Magyar Köz-

löny 2020. évi 83. számában. 

 

Az első nyelvvizsga, valamint a 

KRESZ tanfolyam és vizsga díjához 

nyújtott támogatás családok védel-

me érdekében való kiterjesztése 

 

A Kormány 146/2020. (IV. 22.) Korm. 

rendelete alapján az első sikeres 

nyelvvizsga és az  első emelt szintű 

idegen nyelvből tett érettségi vizsga 

díjához nyújtott állami támogatást 

az is igénybe vehetik, aki a vizsga 

napján, az érettségi bizonyítvány, 

tanúsítvány illetve a honosítási hatá-

rozat kiállításának napján csecse-

mőgondozási díjban, gyermekgon-

dozási díjban vagy a családok tá-

mogatásáról szóló törvény szerinti 

gyermekgondozást segítő ellátás-

ban részesült, feltéve, hogy 

a támogatást még nem vette igény-

be. 

 

A közlekedési alapismeretek tanfo-

lyam és vizsga díjához nyújtott támo-

gatást az a személy is igénybe vehe-

ti, aki a sikeres közlekedési alapisme-

retek vizsga napján a fenti családtá-

mogatási ellátások valamelyikében 

részesült, feltéve hogy a támogatást 

még nem vette igénybe.  

 

A  támogatás csak akkor vehető 

igénybe, ha a támogatás alapjául 

szolgáló első sikeres komplex nyelv-

vizsgát igazoló nyelvvizsga-

bizonyítványon megadott vizsga-

napra, érettségi bizonyítvány, tanú-

sítvány kiállítására vagy a honosítási 

határozat meghozatalára, illetve a 

sikeres közlekedési alapismeretek 

vizsganapra a 146/2020. (IV. 22.) 

Korm. rendelet hatálybalépését kö-

vetően, azaz 2020. július 1. napját 

követően került sor.  

 

A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. 

rendelete alapján - Budapest fővá-

ros és Pest megye kivételével - Ma-

gyarország területén 2020. május 4. 

napjától a kijárási korlátozás meg-

szűnt. 

 

Általános védelmi intézkedések  

Mindenki köteles más emberekkel 

a szociális érintkezést – a közös ház-

tartásban élők kivételével – a lehető 

legkisebb mértékűre korlátozni, és 

a  másik embertől lehetőség szerint 

legalább 1,5 méter távolságot (a 

továbbiakban: védőtávolság) tarta-

ni. 

Mindenki köteles üzletben történő 

vásárlás és tömegközlekedési eszkö-

zökön való tartózkodás során a  szá-

jat és az orrot eltakaró eszközt 

(például orvosi maszk, sál, kendő) 

viselni.  

A védőtávolság megtartása mellett 

a közterületek, parkok is látogatha-

tóak.  

 

Idősekre vonatkozó védelmi intézke-

dések 

Saját és családja érdekében a  65. 

életévét betöltött személy az  élelmi-

szerüzletet, drogériát, gyógyszertá-

rat, gyógyszert, gyógyászati segéd-

eszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra 

és 12.00 óra közötti időben látogat-

hatja.  

A fenti üzletekben 9.00 óra és 12.00 

óra közötti időben az ott foglalkozta-

tottak kivételével kizárólag 65. é v 

feletti személy tartózkodhat.  

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és 

egyéb intézményekre vonatkozó 

védelmi intézkedések  

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és 

a vásárlók által látogatható. 

 

A  vendéglátó üzlet – így különösen 

az  étterem, a  kávézó, a  cukrászda, 

a  büfé, a  presszó – kerthelyiségé-

ben vagy teraszán a tartózkodás és 

a megrendelt étel, illetve ital  

elfogyasztása megengedett. A  

védőtávolság betartását asztaltár-

saságonként kell érteni.  

A  vendéglátó üzleten belül – az  ott 

foglalkoztatottak kivételével – tartóz-

kodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre 

alkalmas ételek kiadása és szállítása. 

 

A strand, a szabadtéri fürdő, a sza-

badtéri múzeum és az állatkert nyit-

va tarthat és látogatható. 

 

A  szolgáltatások szabadon bárki 

által igénybe vehetők, a  szolgálta-

tás biztosítása céljából működő üzlet 

nyitva tarthat és látogatható. 

 

A  védőtávolság megtartásához 

szükséges feltételek biztosításáról 

a  látogatható hely üzemeltetője 

gondoskodik.  

 

A rendezvényekre vonatkozó védel-

mi intézkedések 

A  rendezvények megtartására vo-

natkozó korlátozásoktól eltérően 

vallási közösség szertartása, továb-

bá a  polgári házasságkötés és te-

metés tartható.  

 

A  vallási közösség szertartása, to-

vábbá – a  házasuló felek kivételé-

vel – a  polgári házasságkötés és 

temetés során biztosítani kell 

a védőtávolság megtartását. 

 

A felsőoktatási intézményekre vo-

natkozó intézkedések 

A felsőoktatási intézmény 

a hallgatók által a rektor döntése 

szerinti rendben látogatható.  

A felsőoktatási intézmény kollégiu-

ma hallgatók általi látogatása tilos.  

 

Szankciók 

Szabálysértést követ el, aki a védel-

mi intézkedést, valamint a  védőtá-

volság megtartásához szükséges 

feltételek biztosítására vonatkozó 

szabályokat megszegi.  

 

A kiszabható pénzbírság legalacso-

nyabb összege ötezer forint, legma-

gasabb összege ötszázezer forint. 



Védőnői Szolgálat tájékoztatója 
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A  helyszíni bírság összege ötezer 

forinttól százezer forintig, a  

szabálysértés ismételt elkövetése 

esetén százötvenezer forintig terjed.  

 

A sportrendezvényekkel és edzések-

kel kapcsolatos intézkedések 

A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. 

rendelete alapján 2020. május 4. 

napjától 

sportrendezvény nézők nélkül, zárt 

körülmények között megtartható,  

a sportegyesület által szervezett, 

valamint az amatőr sport, a szabad-

idős sport és a tömegsport célú 

edzésen való részvétel megenge-

dett. 

 

Fogorvosi alapellátást és a nép-

egészségügyi szűrővizsgálatokat 

érintő intézkedés 

Az emberi erőforrások minisztere 

17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelete 

alapján: 

2020. május 4. napjától megszűnt az 

a korlátozás, amely szerint fogorvosi 

alapellátás keretében csak sürgős-

ségi ellátás nyújtható, így a fogorvosi 

alapellátás teljes körűen igénybe 

vehető,  

2020. június 1. napjától a szervezett, 

célzott népegészségügyi szűrővizs-

gálatok elvégzése ismét lehetséges. 

 

A Kormány 207/2020. (V. 15.) Korm. 

rendeletében - Budapest kivételével 

- az alábbi új védelmi intézkedések-

ről döntött azzal, hogy a  védelmi 

intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 

30.) Korm. rendeletben foglaltakat, 

az  alábbi eltérésekkel továbbra is 

alkalmazni kell:  

A vendéglátó üzletek és a szálláshe-

lyek működése 

A vendéglátó üzlet - kerthelyiségén 

és teraszán túl - belső (zárt) részében 

– így különösen az étteremben, 

a kávézóban, a cukrászdában, a  

büfében, a presszóban – a tartóz-

kodás és a megrendelt étel, illetve 

ital elfogyasztása, valamint a szállás-

helyeken a vendégek fogadása 

megengedett azzal, hogy a ven-

déglátó üzlet, valamint a szálláshely 

belső (zárt) részében: 

- az ott dolgozók – a  vendégek által 

látogatható területen – kötelesek 

a  szájat és az  orrot eltakaró eszközt 

(például orvosi maszk, sál, kendő) 

viselni, és 

- az asztaltársaságok között 1,5 mé-

teres védőtávolságot kell biztosítani.  

 

A szabadtéri játszótér nyitva tartása 

Nyitva tartható és látogatható, az 

1,5 méteres védőtávolság betartá-

sával.  

 

A családi rendezvények megtartása 

2020. június 1. napjától: 
- a  temetést, valamint a  házasság-

kötést követő családi rendezvény 

megtartható, ha a résztvevők száma 

nem haladja meg a 200 főt, 

- a házasságkötés és a  házasságkö-

tést követő családi rendezvény ven-

déglátó üzletben, valamint szállás-

helyen is megtartható, és azon ze-

nés szolgáltatás biztosítható.  

A fenti családi rendezvények során - 

a házasulók és a közös háztartásban 

élők kivételével - az emberek, illetve 

az asztaltársaságok közötti 1,5 méte-

res védőtávolságot kötelező betar-

tani. 

 

Fővárosi védelmi intézkedések 

A Kormány 211/2020. (V. 16.) Korm. 

rendeletében meghatározta a fővá-

rosra 2020. május 18. napjától vonat-

kozó védelmi intézkedéseket. 

A részletszabályok megismerhetők a 

magyarkozlony.hu weblapon, a Ma-

gyar Közlöny 2020. évi 112. számá-

ban. 

 

A vendéglátó üzlet hűtő-fűtő beren-

dezésének üzemeltetéséről 

A Kormány 213/2020. (V. 16.) Korm. 

rendelete szerint a  fokozott fertőzés-

veszélyre való tekintettel a  vendég-

látó üzletben kizárólag a külső leve-

gő beszívással rendelkező hűtő-fűtő 

berendezés használható, belső leve-

gőkeringetésű berendezés használa-

ta tilos.  

A tilalom nem vonatkozik azokra 

a helyiségekre, amelyekben a  

berendezés használata az ott tárolt 

nyersanyagok állagának a meg-

óvása, vagy az ott működtetett esz-

közök zavartalan működtetése miatt 

elengedhetetlenül szükséges, vala-

mint az UV-sterilizáló technológiával 

ellátott berendezésre.  

 

Téglás, 2020. május 18. 

 

 

Szabó Csaba 

polgármester 

Kedves Gondozottak! 

 

2020. 05. 04.-től a következő változá-

sok szerint dolgozunk tovább: 

- A Tanácsadóban előre egyeztetett 

időpontban lehetőség van súlymé-

résre, életkorhoz kötött státuszvizsgá-

latra, védőoltások beadására és 

várandós tanácsadásra.  

- A tanácsadásra csak egészséges 

felnőtt és gyermek jöhet! 

- Belépéskor lázmérés történik. 

- Kérjük, használják a mosdóban 

kihelyezett kézfertőtlenítőt! 

- A Tanácsadóban egyszerre 2 gyer-

mek és az őket kísérők tartózkodhat-

nak, egymástól megfelelő távolsá-

got tartva! 

- Felnőttek és nagyobb gyermekek 

részére a Tanácsadóba való belé-

pés szájmaszkban történjen! ( Szükség 

esetén tudunk biztosítani textil szájmaszkot.) 

- Gyermekorvossal történő tanács-

adásra minden korosztály esetében 

hozzanak magukkal egy kisebb le-

pedőt/ textil pelenkát/ plédet! 

- Időpontot minden esetben egyez-

tessenek telefonon, messengeren, 

viberen az alábbi időpontokban: 

Hétfőtől-csütörtökig: 7:30-16:00, pén-

teken: 7:30-13:00  

I. körzet: Sigér Dóra: 06-30/219-28-43 

II. körzet: Kalenyák Tünde: 06-30/204-

99-71 

III. körzet: Somné Varga Viktória: 06-

20/393-10-24 

Amennyiben nem tudja, hogy me-

lyik védőnőhöz tartozik, hívja a 06-

20/293-24-42-es telefonszámot! 

- Az időpontokat pontosan tartsák!  

- Védőoltások beadására érkezők 

esetében előfordulhat hosszabb 

várakozás, emiatt szíves türelmüket 

kérjük! 

A védőnői látogatások csak szükség 

esetén történnek, az újszülöttek és 

szülés előtt álló várandósok eseté-

ben kötelezően.  

Önök és magunk védelme érdeké-

ben kérjük a fentiek betartását!  

 

Megértésüket és együttműködésü-

ket köszönjük: 

 

 

 

A Védőnői Szolgálat 

munkatársai 

 



2020. április 30-án reggel Szabó Csaba polgármester és Szilágyi József László 

jegyző köszöntötték utolsó munkanapján Dr. Barta Károly háziorvost.  

 

Téglás Város Önkormányzata által adományozható címekről és kitüntetésekről 

szóló rendelet értelmében a Képviselő Testület egyöntetű hozzájárulásával 

Szabó Csaba polgármester Téglásért Díszoklevelet adományozott doktor úr-

nak. Tégláson 51 éven keresztül orvosi szolgálatában nagy szakértelemmel és 

odaadással gyógyította a betegeket, és a családokat. Hála és elismerés ezért 

az önzetlen munkáért, amit sokszor egyedüli orvosként – de mindig hűségesen 

Téglás városához – ellátott. 

A félszáz éves odaadó gyógyító munkája előtt tisztelgett minden itt élő  

ember, és az önkormányzat nevében is Téglás város vezetése.  

Boldog nyugdíjas éveket kívánunk Doktor úrnak és kedves feleségének! 
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Köszönet Dr. Barta Károly  háziorvosnak 

Dr. Jurás Enikő háziorvos bemutatkozása 

Jurás Enikő vagyok. 2004-ben végez-

tem a Debreceni Egyetemen általá-

nos orvosként. Ezután a Megelőzőor-

vostan Intézetben voltam rezidens, 

illetve epidemiológiát hallgattam. 

Gyermekeim születése után szakot 

váltottam és 2015-ben háziorvostan 

szakvizsgát szereztem. Ezután helyet-

tes háziorvosként dolgoztam. Emel-

lett oktattam szociális asszisztensek-

nek egészségügyi tantárgyakat, 

majd a CSL Plasma Kft.-nél voltam 

termelésvezető. Férjemmel és 2 

gyermekemmel (10 és 13 évesek) 

Debrecenben élünk.  

Május 1-től fogom ellátni a háziorvosi 

feladatokat a 3. sz. felnőtt háziorvosi 

körzetben Dr. Barta Károly után, Kis-

né Tőkés Ibolyával, akit már jól ismer 

a város. A rendelő vezetékes tele-

fonszáma nem változik, a mobil tele-

fonszám: 30/748-4180 lesz, illetve a 

j.orvos.kft@gmail.com címen tudom 

fogadni a betegek leveleit. 

Május 4-én hétfőn kezdtem a mun-

kát, azon dolgozunk, hogy a techni-

kai átállás rövid idő alatt megvaló-

suljon. Igyekszem a helyi szokásokat 

tiszteletben tartani. Bízom benne, 

hogy a téglási közösség javára fo-

gom tudni fordítani eddig megszer-

zett tapasztalatom, tudásom.   

Dr. Jurás Enikő 

háziorvos 

A Téglási Városi Könyvtár a megfelelő óvintézkedések 

betartásával és Olvasóink együttműködésével könyv-

tárkölcsönzési szolgáltatásait az alábbi korlátozásokkal  

indítja újra:  

- a látogatási tilalom életbe lépése miatt megszűnt 

könyv-visszavételt a feltüntetett ügyeleti rend időszaká-

ban, május 13-tól az intézmény bejáratánál, az épület-

be való belépés nélkül működtetjük.    

A lejárt határidőket könyvtárunk a visszakerülésig folya-

matosan hosszabbítja, késedelmi díj senkit sem terhel. 

- előzetes egyeztetés alapján, szintén az épületbe való 

belépés nélkül, fent említett naptól biztosítjuk a könyvek 

kölcsönzését is. Egyéni igények alapján összeállított 

címlistájukat olvasóink kizárólag telefonon, illetve elekt-

ronikus úton jelezhetik számunkra. 

Fegyelem! A szabadtéri szolgáltatás igénybevételéhez 

arcmaszk és a min. 1,5 m-es távolság megtartása köte-

lező.  

Ügyeleti idő: Hétfőtől péntekig de. 9.00-12.00;  

du. 13.00-16.00;   

cím: Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ, 4243 

Téglás, Kossuth u. 66.; telefonszám: 52/582-323;  

e-mail: teglaslibinfo@gmail.com 

Könyvtár nyitvatartás 

mailto:j.orvos.kft@gmail.com


6 

Deák Kevin: Börtön 

„A kép itthon, Tégláson készült. A gondolatom az volt, hogy már lassan két hónapja itt-

hon vagyunk, és a kistestvérem, Ádám, aki a képen szerepel, nagyon szeretné már a 

nagyszüleinket is látogatni, de ez sajnos most kivitelezhetetlen, ezért olyan szomorú a  

képen.” 

Deák Kevin 13 éves, és ebben az évben tetszett meg neki igazán a fotózás. Egy számító-

gépes játék kedveltette meg vele, és azóta is örömmel fényképez. Ennek a Téglási  

pályázatnak így különösen megörült. 

„Így látom Téglást otthonról” fotópályázat eredménye 

Dr. Mándi László festménye 

Lakatos Richárd gondolatai a fotóról  

„Miért szeretek fotózni? Szeretem megörökíteni a pillanatot legyen az például 

egy természetfotó és ezeket megosztani másokkal vagy majd évek múltán visz-

szanézni és visszaemlékezni rájuk.  

Mi ihlette a képet? Téglásnak nagyon sok szép helye van, de ezt nehéz lenne 

egy üveggömben bemutatni. Magát a képet a természet ihlette igaz csak egy 

apró szem Téglásból, de a rejtett természetet is be kell mutatni kerítésen keresz-

tül.” 

Tóthné Albert Enikő: Remény sugarai 

„Én így látom Téglást otthonról a kertemben. Három lányom játszik a remény sugaraival, 

bízva abban, mihamar véget ér ez a rémálom!  

A kép azt mondja el, hogy elérhetjük a lehetetlent is csak akarni kell!!! Nekem ők 1,1,1 

fénysugár a mindennapokban!  

Aki ismer engem, az tudja, hogy szeretek minden percet és pillanatot megörökíteni. Imá-

dok fotózni, hobbi szinten a családomat, főleg a 3 gyermekemet szoktam napi szinten. 

Maradj otthon!  Téglás otthon marad! Szeretünk Téglás! ”  
 

Kívánunk nekik nagyon sok sikert a későbbiekben is, és örömteli fotózást! Gratulálunk! 

Dr. Mándi László: A Polgármester című festményét,  aján-

dékozta Téglás városának.  

A képen Csobán József polgármester úr portréja látható, 

aki Téglás önálló várossá válásának fő szorgalmazója volt.  

A kép történetéhez hozzá tartozik, az 50 éve gyógyítás 

szolgálatában álló festőművész – akinek tavaly novem-

berben a műveiből a Téglási Városi Könyvtár és Kulturális 

Központ rendezett kiállítást – Szabó Csaba polgármester-

nek ígéretet tett egy festmény elkészítésére.  

Ez az ígéret teljesült, és vált kézzel fogható valósággá.  

Köszönet érte!  

A festmény a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében 

került elhelyezésre. 

Deák Kevin első helyezett, Lakatos Richárd második helyezett és Tóthné Albert Enikő harmadik helyezett vehették 

át Szabó Csaba polgármestertől a díjaikat, amiket szakértő zsűri ítélt oda: Máthé András fotóművész,  

Kádár Dániel fényképész, Szabó Csaba polgármester. (85 pályázó, 203 képet küldött be a pályázatra.) 
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TANÍTÁS KARANTÉN IDEJÉN  
gondolatok az elmúlt két hónapról 

Már két hónap telt el azóta, hogy 

teljesen megváltozott az életünk, új 

lett a szereposztás, az oktatás egé-

sze más mederben folyik. 

Valamennyi résztvevő számára ed-

dig nem ismert próbatételt jelentett 

a karanténban tanulás megszerve-

zése. Pedagógus, diák és szülő birkó-

zik a váratlan helyzet megoldásával. 

Az eltelt időszak nehézségeiről, sike-

reiről, érdekes helyzeteiről kérdez-

tem meg kollégáimat, illetve a szülő-

ket, gyermekeket.  

 

Karantén pedagógus szemmel.  

Két napunk volt az átállásra, hogy 

megszervezzük a digitális oktatást 

településünkön. A tárgyi feltételek 

alapján szerencsés helyzetben va-

gyunk. A helyi internet szolgáltató 

soron kívül, kedvezményesen bekö-

tötte az internetet azokhoz a csalá-

dokhoz, akik nem tudtak volna részt 

venni az oktatásban. Néhány csa-

lád számára számítógépet is adtak. 

Az iskolánk fenntartójának köszönhe-

tően közel negyven tanuló számára 

biztosítottunk tabletet az otthoni 

tanuláshoz. Így valamennyi család-

ban elérhetővé vált a digitális okta-

táshoz a technikai háttér. Csak ak-

kor szembesültünk ennek kivételes 

jelentőségével, amikor más iskolák 

beszámolóit hallgattuk arról, hogy 

ők papíralapon oktatnak. Ami a 

gyakorlatban úgy zajlik, hogy 50-60 

gyereknek papíron elküldik a fel-

adatokat, a visszakapott munkát 2 

napig pihentetik, majd forró vasaló-

val kivasalják, és ez után tudják javí-

tani. Ehhez képest mi jobb helyzet-

ben vagyunk. 

Két napunk volt arra, hogy 

„varázsoljunk”. Kitaláljuk, megtanít-

suk, megtanuljuk a módját, hogyan 

jut el az információ a gyerekekhez, 

és hogyan tudjunk visszacsatolást  

kapni arról, ahogyan dolgoznak. 

Igyekeztünk egy olyan rendszert ki-

találni, amely a szülők által is elsajá-

títható és kezelhető. Elindult, műkö-

dik a rendszer, a kezdeti döccenők 

után egyre rugalmasabban. Valam-

ennyien feszülten éltük meg a kez-

detet.  

Kollégáim véleménye alapján a 

következő gondolatokat emelném 

ki arról, hogy miként élik át ezt a 

helyzetet: 

- fejlődik a digitális kompetenciánk 

- egész nap pittyeg a telefonunk, jó 

esetben érkeznek a gyerekek meg-

oldásai 

- sokkal több időbe telik a feladat 

megszerkesztése és a válaszok ösz-

szegyűjtése, néha kérdéses, hogy ki 

oldotta meg a leckét 

- sok energiát fektetünk be a mun-

kánkba, de az eredmény nem az, 

amit szeretnénk 

- egyre több ismerősünk lett a mes-

sengeren, mivel több osztály anya-

gát ott kapjuk vissza 

- egyre inkább hiányzik a személyes 

visszacsatolás, egy mosoly vagy te-

kintet, amelyből látjuk, hogy érti-e a 

feladatot a tanulónk 

- mi is sokat ülünk a számítógép 

előtt, nagy sikerélmény, ha az ott-

hon magára hagyott gyerektől vég-

re kapunk visszajelzést 

- néha megmosolyogtató, hogy 

azért nem kapta meg a tanító néni 

határidőre a feladatot, mert a gmail 

csak hét és fél órával később kézbe-

sítette. 

Anya-tanárnak lenni nagyon furcsa 

érzés. Amikor az otthonról végzett 

tanítás közben a saját gyerekünk 

bújócskázni szeretne velünk, és mi 

azt mondjuk neki, hogy most bújócs-

kázz egyedül. Mi a válasz arra, hogy 

ki fogja őt megkeresni? 

A szülőknek is nagy kihívás hirtelen 

tanári feladatokat végezni úgy, 

hogy ő is háztartást vezet otthon, 

dolgozik otthonról/munkahelyen és 

több gyermekkel tanul, csatolja visz-

sza a gyerek munkáját. Ahogy telik 

az idő, egyre feszültebb a helyzet. A 

jelzések alapján egyre nehezebb 

rávenni sok tanulót a munkára. 

A gyerekek is a társak hiányáról, a 

személyes magyarázat hiányáról 

panaszkodnak. Szeretik a telefonos, 

skype-os órákat. Örülnek annak, 

hogy tovább tudnak aludni, sok-sok 

játékos feladatot kapnak a tanítók-

tól. 

Új helyzet ez, melyet muszáj megol-

danunk, de várjuk azt a varázst, 

mely a személyes kapcsolatban rej-

lik, várjuk a visszatérést, a „kütyü” 

nélküli tanítást. 

Mint minden új dolognak, ennek is 

volt egy varázsa, ami most már kezd 

elmúlni.  

Nagyon reméljük, hogy hamarosan 

nyílik iskolánk kapuja, addig is kitar-

tást, jó egészséget kívánunk. Köszön-

jük a közös munkát, melyet annak 

érdekében teszünk, hogy ne vesszen 

el a tanévünk, tanulhassanak a gye-

rekeink. 

 

 

 

 

 

Majoros Lászlóné 

igazgatóhelyettes 

Az eredmény mögött többek között sokéves kitartó munka, folya-

matos megújulás, és elkötelezett pedagógiai munka áll. 

Az intézmény jó gyakorlatokat mutat be a tehetségsegítő munká-

ban, az óvodai élet tevékenységi formáiban, mely magába foglalja 

a párhuzamos tevékenységek szervezését, a szabad játék értelme-

zését, a kezdeményezések lehetséges megoldási módjait.   

 

Gratulálunk! 

 
A Bárczay Anna Városi Óvoda innovatív nevelő-oktató munkája elismeréseként ismét 

elnyerte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet.  
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Bowling pálya 

A Bárczay Anna Városi Óvoda kol-

lektívája a vírushelyzet miatti ügyele-

ti rendben mesés kerítést varázsolt 

az óvodába. 

Az óvoda előtt lévő épület lebontá-

sa után, melyet az Ofra Hungary Kft 

végzett el, új kőkerítést kellett készí-

teni. Már a tervezéskor megfogal-

mazásra került, hogy barátságossá 

kellene tenni a betonrengeteget. 

Így válhatott valóra Szabó Mónika 

óvodavezető régóta dédelgetett 

álma, hogy nagyméretű képek dí-

szítsék az óvoda eddig is szép és 

gyermekbarát udvarát. 

Az eszközök, festékek és tervezés 

után az ügyes kezű, lelkes óvónők el 

is kezdték a munkát. Ebben a jó idő 

is sokat segített. A kőkerítés 11 tagjá-

ra felkerült az évszakok jellegzetes a 

gyermekek által is jól felismerhető 

jegye. A képek, a színek, a formák 

hatnak az érzelmekre, a képzeletre 

ezáltal tartósan bevésődnek az em-

lékezetbe. Az idejáró óvodások, bi-

zonyosan felnőtt korukban is emlé-

kezni fognak arra, hogy milyen ked-

ves képek fogadták őket naponta 

az óvoda bejáratánál, akár szomo-

rúan, akár jókedvűen érkeztek is az-

nap az óvodába. 

Köszönet a kőkerítés festésért – ami 

több mint egy hónapot vett igény-

be – Kiss-Dankó Katalin, Major-Hajdú 

Zsuzsa, Nagyné Nagy Mária és  

Tarr Ágnes kollégáknak. 

MESEKERÍTÉS 

A templom mögött lévő játszótér 

térkövére lábazatfestékkel készültek 

el az ugróiskolák, melyet Téglás Vá-

ros Önkormányzata vásárolt meg. 

Az ötlet nem újkeletű, hiszen egysze-

rűbb ugróiskolák az óvodában a 

járdára már több mint tíz éve is ké-

szültek. Az óvoda ügyeleti rendszer-

ében lehetőségünk volt arra, hogy 

olyan dolgokat is megvalósítsunk, 

amihez több időre, és ügyes kézre 

van szükség.   

A templom mögötti térkő teljesen 

alkalmas arra, hogy minden gyer-

mek egyéni érdeklődése, és egyéni 

mozgásügyessége számára találjon 

ugróiskolát. A mozgás kiemelt jelen-

tőségű a 0-14 éves korú gyermekek 

életében. Különböző életszakaszok-

ban más-más mozgásforma élvez 

prioritást. A mozgásfejlődés egy éle-

ten át tartó folyamat, melynek során 

különböző készségeket és képessé-

geket sajátítunk el. Ehhez a folya-

mathoz segítik a gyermekeket a 

játszótér megfestett ugróiskolái.  

Úgy terveztük meg az ugróiskolákat, 

hogy a még járni tanuló kisgyerme-

kek is elsajátíthassák, gyakorolhas-

sák az alapvető mozgásformákat, 

hiszen az 1-3,5 éves kor az alapvető 

és változatos mozgásformák elsajátí-

tásának időszaka. A játszótér egye-

nes szakasza a vastag egyenes vo-

nal, a cikk-cakkos egyenes vonal 

segíthet ebben. Itt akár, mászásban, 

kúszásban és futóbiciklivel is meg-

próbálhatják a vonal követését.  

Az óvodás korosztály már az alapve-

tő mozgásformák gyors tökéletesíté-

sének és az első mozgáskombináci-

ók kialakulásának szakaszában szá-

mos módon variálhatja az ugróisko-

lákat.  A járások, futások, ugrások, 

gyors irányváltások, mint természe-

tes mozgásformák is ösztönös gyer-

meki mozgásszükségletként jelent-

keznek. Közben pedig észrevétlenül 

fejlődnek gondolkodási képessége-

ik, hiszen a katicán tarthatják ugrás 

közben a pöttyök számossági sor-

rendjét. A lábnyomok által elindított 

kusza vonalak alkalmasak az analó-

giák felismerésére, a rész-egész vi-

szonyának értelmezésére, a szem és 

a láb összehangolására.   

Az alsós korosztály már magasabb 

intellektuális fejlődési ívet ír le a 6-10 

éves életkorában, így ők már a tükör 

játékban felismerhetik és élvezhetik 

a páros játék élményét, ahol az értő 

figyelem, az egymásrautaltság, az 

egymás testhatárainak és reakció-

gyorsaságának érzékelése is előtér-

be kerül. A számképes páros ugróis-

kola lehetőséget ad a számlálásra is, 

hiszen az alapműveletek mozgás 

által még intenzívebben beépülnek 

a gyermeknek.  

A játszótér és az általunk festett ug-

róiskolák elsődleges célja természe-

tesen a közösen, együttesen átélt 

játéköröm, a felszabadult gyermeki 

nevetés. Közben pedig természetes 

módon ügyesedik a mozgásuk, is-

merkednek egymással, alkalmaz-

kodnak egymáshoz, és ami a gyer-

mekek egyik legfontosabb tanulási 

folyamata: utánozva tanulnak egy-

mástól, mozgásformát, viselkedést, 

illemszabályokat.  

A szülők pedig pihenésre és beszél-

getésre használhatják azt az időt, 

melyet a gyermekek a téren a közös 

játék alatt biztosítanak számukra.  

Köszönet az ügyes kezű és ötletek-

ben igen gazdag óvónőknek, a  

segítő pedagógiai asszisztenseknek 

és dadusoknak.  

 

Szabó Mónika óvodavezető 

Színes ugróiskolák 
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Madárodúk Tégláson 

Már több mint 100 éve ünnepeljük Magyarországon május 10-én,  

a MADARAK és FÁK NAPJÁT. 

 

Nem véletlenül alakult így az együtt-ünneplés, hiszen a madarak élőhelyéhez 

természetes módon kapcsolódik a fák jelenléte, akár az erdőkre gondolunk, 

akár a városi kertekre, parkokra. 

Tégláson az önkormányzat számára különösen fontos, hogy a városi madarak 

biztonságban éjszakázzanak, vagy költsenek. Ezt a madárbarát szemléletet 

erősítve és hirdetve, a város vezetése 30 db madárodút helyezett ki parkok-

ban, iskolában, óvodában, bölcsődében és önkormányzati intézményekben. 

A természetvédelem mindennapi kultúránk egyik alappilére. A madarak és a 

madárhangok, vagy a fák susogása, árnyéka, elválaszthatatlan és alapvető 

részei az életnek, akár városban, akár vidéken. 

 

Óvjuk a természetet! 

„Virágos Magyarország” országos pályázat 

Virágos Magyarország verseny a 

lakosság részére. 

 

A lakosságnak szóló virágosítási pá-

lyázat célja, hogy jó minőségű fotó-

kon keresztül mutassa meg, hogy 

milyen dísznövényeket, egynyári- és 

évelő virágokat, fűszernövényeket, 

dézsás növényeket ültettek közvet-

len környezetükben az emberek, 

milyen növényekkel szépítik balkon-

jaikat, erkélyeiket, kertjeiket. 

A pályázatot a Magyar Turisztikai 

Ügynökség kezdeményezi, a Virágos 

Magyarország Környezetszépítő Ver-

seny értékelőbizottsági tagjaival, 

valamint a Magyar Díszkertészek 

Szakmaközi Szervezetével együttmű-

ködve.  

 

Pályázati feltételek 

A pályaműveket – kizárólag online 

regisztrációt követően – elektronikus 

úton lehet feltölteni a palya-

zat.viragosmagyarorszag.hu oldalra. 

Pályázni 2020. május 15. napján, 

vagy azt követően készült, a dísznö-

vényeket, fűszernövényeket, zöldsé-

geket, gyümölcstermő növényeket 

kiemelő, a kerti kompozíciót is bemu-

tató balkonkerti/előkerti fotókkal és 

egy maximum 400 karakteres leírás-

sal lehet 2 kategóriában: 

- Legvirágosabb balkon  

- Legvirágosabb előkert 

Csak saját, a pályázó által készített 

alkotás nevezhető. A pályázót terhe-

li annak felelőssége, hogy a fotókon 

esetlegesen szereplő személyek hoz-

zájárulásukat adták a felvétel elké-

szítéséhez és felhasználásához.  

Egy pályázó maximum 6 fotót küld-

het be, a két kategóriában egyen-

ként 3-3 darabot. Manipulált képek 

nem indulhatnak a pályázaton, de 

nem számít manipulációnak a szo-

kásos fotográfiai korrekció (színek, 

tónusok, fényerő beállítása). A ké-

pek egyenként 1-6 MB méretűek 

lehetnek, JPG formátumban. Kérünk 

minden pályázót, hogy lehetőség 

szerint a fotók között legyen olyan, 

amely a teljes növénykompozíciót, 

tehát a teljes előkertet vagy erkélyt/

balkont ábrázolja, valamint olyan is, 

amely annak részleteit mutatja meg.  

 

A pályázatok értékelése 

A pályaműveket 6 tagú szakmai zsűri 

bírálja el. Az eredményeket a palya-

zat.viragosmagyarorszag.hu, és a 

viragosmagyarorszag.hu oldalakon, 

valamint a https://

www.facebook.com/

viragosmagyarorszag/ oldalon tesz-

szük közzé. A bírálat során vizsgált 

szempontok: kertépítészeti kompozí-

ció; korszerű növényalkalmazás, ut-

caképet javító érték, hazai nemesí-

tésű egynyári fajták alkalmazása, 

kertészeti hagyományok ápolása, 

haszonnövények korszerű alkalma-

zása, fenntarthatóság: anyagok új-

rahasznosítása, vegyes egynyári és 

évelő kiültetések, madárbarát kiala-

kítás, esővízgyűjtés és hasznosítás, 

kreatív ötletek, egyedi megoldások. 

Díjazás A szakmai zsűri döntése alap-

ján mindkét kategóriában tíz-tíz in-

duló részesül díjban. 

- Kategóriánként 3-3 fődíjat osztunk 

ki, melyek díjazása egyenként 

150.000 forint értékű kertészeti utal-

vány. 

- Kategóriánként 7-7 tematikus díjat 

ítélünk oda, melyek díjazása egyen-

ként 100.000 forint értékű kertészeti 

utalvány. 

A bírálat során keressük kategórián-

ként a legszebb kertépítészeti kom-

pozíciót, a legszínesebb növényka-

valkádot, a legkreatívabb egyedi 

megoldásokat, a legkorszerűbb 

fenntartható növényalkalmazást, a 

legínycsiklandozóbb előkertet. 

A legjobbnak ítélt alkotásokból 

mindkét kategóriában 3-3 közönség-

díj is kiosztásra kerül kategóriánként, 

a zsűri által kiválasztott legfeljebb 50-

50, közönségszavazásra bocsátott 

pályázat közül, melyek díjazása 

egyenként 100.000 forint értékű ker-

tészeti utalvány. Egyéb díjak díjkate-
góriáktól, és a beérkezett pályáza-
tok mennyiségétől függően.  
A zsűri tagjai: Borbás Marcsi, Bálint 

Gyuri bácsi,  Orlóci László,  Laczkó 

Mária,,  Szabó József, Báthoryné dr. 

Nagy Ildikó Réka  

Az előbírálatot a Virágos Magyaror-

szág verseny szakmai vezetői végzik. 

 

Pályázati időszak: 2020. május 15.-

2020. július 1. 

Bírálati szakasz: 2020. július 2-13. 

Közönségszavazás: 2020. július 13-26. 

Eredményhirdetés: 2020 augusztusá-

ban 

 

A részletek a www. teglas.hu  

honlapon is megtekinthetők. 



„Ujjongj az Úrnak, te egész föld! Szol-

gáljatok az Úrnak örömmel, menje-

tek eléje vigadozva…Adjatok hálát 

neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, 

örökké megmarad kegyelme, és 

hűsége nemzedékről nemzedékre.” 

Zsoltárok 100. 

 

Kedves Testvérek! 

 

Ezzel az örvendező zsoltárral adtuk 

tudtul a kedves Testvéreknek e cikk 

megírásának hetében, hogy május 

17-től megnyithatjuk templomain-

kat. A másik ige, ami eszembe jut így 

Húsvét és Pünkösd között az a mon-

dat, amivel Lukács befejezi evangé-

liumát: „Azután nagy örömmel visz-
szatértek Jeruzsálembe, mindig a 
templomban voltak és áldották az 
Istent.” (Lukács 24,52-53). Amiről Luk-

ács tudósít, az Jézus mennybeme-

netele, 40 nappal Húsvét után.  Jé-

zus elbúcsúzik tőlük, megáldja őket 

és erőt ígér a számukra. A búcsú 

után hazamennek, de már más a 

közérzetük: örülnek. Ebben az öröm-

ben másként tudnak élni és másként 

tudják  tenni a dolgukat. Az öröm 

megnyitja az emberi szíveket, szár-

nyakat ad, hogy jobban tudjuk vé-

gezni minden munkánkat, hálás szí-

vet ad, hogy boldogok legyünk a 

talán rég várt találkozások idején. 

A tanítványok számára új út kezdő-

dik, s ezen tudnak örömmel járni. 

Nekünk is valami új út kezdődött a 

nehéz napok után. S adja a mi ke-

gyelmes Istenünk, hogy több öröm-

mel tudjunk  ezen az új úton járni, 

mint azt eddig tettük. És hálásabb 

szívvel is. Mert megőrzött és megse-

gített a mögöttünk lévő nehéz na-

pokban, s megadta az újrakezdés 

lehetőségét már eddig is sok tekin-

tetben, s bizakodó szívvel nézünk a 

jövendőbe, hogy ami ma még nem 

lehetséges, ami ma még zárva ma-

rad…idővel az is a miénk lehet ismét 

– Istenünk kegyelméből. 

Az ősi pünkösdi himnusszal  - mely 

énekeskönyvünk 373. dicsérete kívá-

nok mindenkinek pünkösdi megúju-

lást és örömteli hétköznapokat: 

Jövel, teremtő Szentlélek, És híveid-

del légy vélek, 

Szent ajándékiddal szívek Újuljon és 

teljesedjék. 

Hathatós Vigasztalónak És Isten 

ajándékának,  

Avagy hét ajándékúnak, Isten jobb 

keze ujjának; 

Mondatol élő kútfőnek, Tűznek és 

lelki kenetnek, 

Atyának ígéretinek És az igaz szere-

tetnek. 

Gerjessz világot elménkben, Önts 

szeretetet szívünkben,  

Erősíts minket hitünkben És nagy 

erőtlenségünkben. 

Adj nékünk teljes örömet, Idvesség-

hozó kegyelmet;  

Köztünk minden gyűlölséget Ronts 

el, és adj egyességet. 

Távoztasd ellenséginket, És add 

meg békességünket;  

Mindenkor vezérelj minket, Utálhas-

suk bűneinket. 

Adjad ismernünk az Atyát, És az ő 

egyszülött Fiát, 

És hinnünk, hogy mindkettőtül Szen-

tül származol, vég nélkül. 

Dicsőség az egy Istennek, Atya, Fiú, 

Szentléleknek; Kedves ajándéka 

ennek Lakjék szívében minden-

nek. (Református Énekeskönyv 373. 

dicsérete) 

 

 

 

 

 

 

Molnár Csilla 

 református lelkész 

A hívő zsidóknál a legnagyobb ün-

nep a pászkavacsora, a Húsvét, 

amikor az egyiptomi fogságból való 

szabadulásért adnak hálát. E nagy 

ünnep után 50. napra volt a zsidók 

aratási ünnepe. Pünkösdkor Izrael-

ben már arattak, sőt a kedvező ég-

hajlat miatt kétszer-háromszor is arat-

tak egy évben. A Pünkösd szó ép-

pen az ötvenes számból ered, görö-

gül pentekoste, azaz ötvenedik.  

A zsidók aratási ünnepén minden 

valamire való zsidó ember a jeruzsá-

lemi templomba ment. A zsidók a 

világ valamennyi tájáról elzarándo-

koltak az ünnepre, hajón, karavá-

non, gyalog. Lukács evangélista 

legalább tíz nemzettség, diaspóra 

nevét sorolja fel, akik jelen vannak. 

A tanítványoknak is visszakellett térni 

Jeruzsálembe. Vissza kellett menniük 

a csődjük színhelyére. Nem lehet 

elszökniük a szomorú emlékek elől. 

Isten Szentlelke nem ismeri a mene-

külést. Nem engedi, hogy elbújjanak 

sebeiket nyalogatni egy kis faluba, 

vissza kell térniük oda, ahol tagad-

tak, ahol gyávák voltak, ahol min-

den rájuk szakadt, ahol a kereszt állt. 

Nem a hely-csere, hanem a lélek-

csere adja majd a gyógyulást, a 

teljes megújulást. De jó volna, ha ezt 

komolyan vennénk. Sok ember úgy 

gondolja, ha elmehetne a világ va-

lamelyik gazdag országába, ott új 

életet kezdhetne és minden problé-

mája megoldódna. Nem a hely-

csere, hanem a lélek-csere oldja 

meg a dolgokat. Aki itthon nagy 

borissza volt, az külföldön is vedelni 

fog, ha nem újul meg lélekben. Aki 

itthon parázna volt, az ott is szexmá-

niás lesz. Pünkösd tehát a tanítvá-

nyok életében azt jelenti, hogy Isten 

tovább folytatja, amit elkezdett. 

Pünkösd elképzelhetetlen Karácsony

-Nagypéntek-Húsvét-Mennybeme-

netel nélkül. Jézus nélkül elképzelhe-

tetlen a Pünkösd. Itt Jézus Lénye 

folytatódik tovább. Istennek vannak 

beütemezett napjai, órái. Nem lehet 

sietetni, sem késleltetni, eljön. Ám le 

lehet késni. Mindenki éltében be van 

ütemezve a Pünkösd, hogy kiárad-

jon ránk Isten Szentlelke. De ezt le 

lehet késni. El lehet kerülni. A Szentlé-

lek nem tör be, nem erőszakos. Mi-

ként is írja a Jelenések könyve: 

"Nézd, az ajtóban állok és kopogok. 
Aki meghallja szavam és ajtót nyit 
bemegyek hozzá, vele eszem, ő 
meg velem". Isten Szentlelke nem tör 

be senki életébe, de aki rá van han-

golódva, ahhoz egyszer megérkezik. 

Ha valaki megkérdezné, hogy mi a 

különbség a Pünkösd előtti és utáni 

idő között, akkor a következő választ 

adnám: a Szentlélek eljövetele. 

 Pünkösd előtt Jézus a tanítványok 

körében élt, velük járt, velük ment. 

Pünkösd után azonban ez a foga-

lom: velük, megszűnt, valami új kez-

dődik: a bennük! A Szentlélek eljöve-

teléig: velük, attól fogva: bennük. 

Vagyis sokkal konkrétabban, meg-

foghatóbban, megtapasztalhatób-

ban bennük van Isten Szentlelke, 

olyannyira, hogy Szent Pál apostol a 

következőt írja: "Élek, de már nem én 
élek, hanem Krisztus él énbennem." 
 

 

 

 

Urgyán Antal 

görögkatolikus parókus 

Pünkösd 
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A Húsvét utáni 50. nap Pünkösd, 

amikor is a keresztény világ egyrészt 

a Szentlélek kiáradását és az Egyház 

születését ünnepli. 

Ez az az ünnep, amely a húsvéti ese-

ményeket: Krisztus szenvedését, ha-

lálát és feltámadását - olyan szintre 

emeli, amely immár nem marad 

meg néhány ember bensőséges 

titkaként, hanem teljes nyilvánossá-

got nyer.  Amikor hangos szélzúgás 

és tüzes lángnyelvek formájá-

ban  rászállt Máriára és az aposto-

lokra a Szentlélek,  akkor ez  erővel 

és bátorsággal töltötte el őket.   

Kinyílt az utolsó vacsora terme, fel-

mentek Jeruzsálemben a Templom-

ba, és ott Péter apostol elmondta 

nagy hatású beszédét, melynek ha-

tására még aznap 3000 ember 

megkeresztelkedett. 

Az idei esztendő nagyböjtje és hús-

véti időszaka nagyban hasonlít arra 

az időre. Nagyon sok embert a féle-

lem, a rettegés, a vírustól való pánik 

tartott rabságban, és az ezzel kap-

csolatos intézkedések zárták be a 

lakásuk, az otthonuk négy fala közé. 

Most, hogy immár hetek és hónapok 

teltek el, s látjuk ezen események 

alakulását, lassan mi is fellélegezhe-

tünk, s reménykedhetünk abban, 

hogy e járvány miatt  nem fog sok-

kal több ember meghalni.   

Kérjük, hívjuk, várjuk a Szentlelket, 

küldje el az idei pünkösdkor is azon 

adományait, amelyek minket is 

megerősítenek mint az apostolokat; 

azon adományait, amelyek bennün-

ket is bátorsággal és tanúságté-

vő erővel töltenek el arról, hogy a 

Szentlélek kiáradása által megújul a 

föld színe. S mi, a földön ma itt élő 

emberek, bennünk kell végbemen-

nie ennek a megújulásnak: hitben, 

reményben és szeretetben. És akkor 

holnapra jobb lesz a világ: mert  

Krisztus győzött a világon!      

 

 

 

 

Juhász Imre 

római katolikus plébános 
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Városfejlesztési hírek 

Téglás belterületén a Dózsa György 

utca – Stadion utca – és a Társashá-

zak közötti szakaszon (Görög-

katolikus templom környezete), vala-

mint a Dózsa György utca – Úttörő 

utca, a Stadion – II. Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelű 

Baptista Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola bejárata közötti 

járda szakaszok kiselemes térkő bur-

kolattal kerülnek felújításra, a kivite-

lezés folyamatban van.  

Városunk Hajdúhadházzal közös 

szennyvíztisztító telepének korszerűsí-

tése, kapacitásának bővítése a kivi-

telezés szakaszában van, az újon-

nan kialakított szennyvízcsatorna 

hálózatra a lakossági rákötés még 

nem lehetséges. Az érintetteket a 

rácsatlakozás lehetőségéről külön 

értesíteni fogjuk.  

A szennyvízberuházás keretében az 

Alkotmány utcán átvágott útsza-

kaszt a kivitelező ideiglenesen leasz-

faltozta, a végleges útburkolat kiala-

kítására később kerül sor.  

Az érintett szakaszon 30 km/h sebes-

ségkorlátozás van érvényben, vezes-

senek körültekintően. 

 

Vass Irén 

Városfejlesztési- és üzemeltetési 

 irodavezető 

Tisztelt Lakosság! 

 

A tavasz beköszöntével növekedésnek 

indult a növényzet a kertekben és az 

ingatlanok előtti közterületen. 

A város belterületének rendezettsége, 

ápoltsága kihat a lakosság komfortér-

zetére, valamint a településen áthala-

dók itt lakókról alkotott véleményére. 

A rendezett településképet rendkívüli 

mértékben rombolják azok az ingatla-

nok, amelyeknek területe vagy az 

előttük lévő közterület elhanyagolt, 

gondozatlan. 

 

A köztisztasággal és a települési szilárd 

hulladékkal összefüggő tevékenysé-

gekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM 

együttes rendelet 6. §-a szerint,  

a tulajdonos köteles gondoskodni: 

- az ingatlan előtti járdaszakasz 

(járda hiányában egy méter széles 

területsáv, illetőleg ha a járda mel-

lett zöldsáv is van, az úttestig terjedő 

teljes terület); 

- a járdaszakasz melletti nyílt árok és 

ennek műtárgyai, továbbá 

- tömbtelken a külön tulajdonban 

álló egyes épületek gyalogos meg-

közelítésére és körüljárására szolgáló 

terület 

tisztán tartásáról, a csapadékvíz za-

vartalan lefolyását akadályozó 

anyagok és más hulladékok eltávolí-

tásáról. 

A szórakozó-, vendéglátó- és árusító 

helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a 

nyitvatartás ideje alatt a használó 

köteles tisztán tartani és a hulladé-

kot eltávolítani. 

A fenti kötelezettségek elmulasztása 

közigazgatási bírság kiszabásához 

vezethet. 

 

Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, 

használóit, hogy az ingatlanuk és az 

ingatlanuk előtti terület tisztán és 

gyommentesen tartásáról, a fű 

rendszeres nyírásáról, valamint a 

lehulló csapadék zavartalan elveze-

tése érdekében az ingatlanuk mel-

letti vízelvezető árkok és átereszek 

rendbetételéről, kitisztításáról folya-

matosan gondoskodjanak. 

 

Téglás, 2020. május 6. 

 

 

Szilágyi József László 

   jegyző 

Tájékoztatás az ingatlanok előtti közterület rendben tartásáról 
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Tégláson a Zacskókertben két darab 300 négyszög-

öles telek egyben eladó a hűtőház mellett. 

 

Érdeklődni a  06 1/409-2069 vagy 06 30/312-1163-as 

telefonszámon lehet. 

Tisztelt Hirdető Partnereink! 

A Téglási Krónika havi megjelenéssel, 2300 példány-

ban készül, s minden téglási háztartásba eljut.   

Amennyiben úgy gondolják, hogy hirdető partnere-

ink 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 

Dr. Ludmány Csilla ügyvéd 

 

Ügyfélfogadás helye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi  

János u. 33., „KUTAS 2000” Erdőbirtokossági Társulat  

Hajdúhadház székhelyén 

 

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-péntekig telefonon egyez-

tetett időpontban 

Tel: 06 30/439-0609 

HIRDETÉSEK 

Toborzás 

A járványügyi helyzetben is folyama-

tos a toborzás. 

A Magyar Honvédség a koronavírus 

járvány miatt egyik napról a másikra 

munkájukat vesztett embereknek is 

szeretne alternatívát kínálni. 

A kialakult gazdasági helyzetben sok 

ember megélhetése került veszély-

be. A honvédség őket is szeretné 

megszólítani, biztos megélhetést és 

kiszámítható pályaképet kínálva 

számukra. A toborzás folyamatos 

országszerte, a szakemberek azon-

ban arra kérik az érdeklődőket, 

hogy első körben lehetőség szerint 

inkább telefonon vagy e-mailben 

keressék őket, elérhetőségeik meg-

találhatók a www.hadkiegeszites.hu 

oldalon. 

Az érdeklődők kétféle szolgálati for-

ma közül választhatnak: a szerződé-

ses katonai szolgálat folyamatos 

munkaviszonyt biztosít, míg a tartalé-

kos szolgálat azoknak szól, akik ta-

nulmányaik vagy meglévő munka-

helyük mellett szeretnének részt vál-

lalni a honvédelmi feladatokból. A 

jelentkezési feltételek közt szerepel a 

magyar állampolgárság, az állandó 

belföldi lakóhely, a betöltött 18. élet-

év, a büntetlen előélet, valamint az 

egészségügyi, fizikai és pszichológiai 

alkalmasság. 

A megbízható fizetésen és a béren 

kívüli juttatásokon kívül változatos 

munkakörülmények, valamint szá-

mos szakmai kihívás várja a leendő 

katonákat: nálunk a tehetségtől, a 

hozzáállástól és a kitartástól függ, 

hogy ki milyen sikeres lesz, a hon-

védség pedig támogatja a katonák 

további szakmai fejlődését. Sokan a 

katona szó hallatán egyből a tere-

pen lévő, aktív harcoló katonára 

gondolnak, viszont a támogató be-

osztások (pl. ápoló, logisztikus, pénz-

ügyes) ugyanolyan fontos szereppel 

bírnak és – nem utolsó sorban – le-

hetővé teszik a munkavállalóknak, 

hogy a korábban megszerzett civil 

képesítéseiket is hasznosíthassák. 

Személyes jelentkezésre a megszo-

kott rendben, hétfőtől csütörtökig 

8:00-15:30 óra között, pénteken pe-

dig 8:00-12:00 óráig van lehetőség. 

A toborzóiroda munkatársai kérik 

ügyfeleiket, hogy amennyiben a 

személyes ügyintézés mellett dönte-

nek, előzetesen jelezzék érkezésüket 

telefonon, vagy elektronikus úton, 

elkerülve a járványügyi rendszabá-

lyok miatt előforduló várakozást. 

 

Póczos Nikolett t. főtörzsőrmester 

Fotó: Veres Dénes t. zászlós 

 

MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI 

IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI  

NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 

______________________________ 

2. Katonai Igazgatási Központ 

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a; 

Telefon: +36 (52) 314-200;  

mobil: +36 (30) 815-0998 

E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu 

Pala, cseréptető átfedése bármilyen anyaggal;  külső 

homlokzat hőszigetelése, falfestése; bádogos munkák; 

kéményszervíz;  térkövezés.   

Garanciával! 

Érdeklődni a 06 70/407-0440-es és a 06 20/576-0021-es 

telefonszámon lehet. 

http://www.hadkiegeszites.hu
mailto:hajdu.toborzo@mil.hu

