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Az Advent időszakában általában elcsendesedik a vi-
lág, az egész éves hajtás után mindenki várja a családi 
együttlétet, Karácsonyt, és hangolódunk az Új évre. Elő-
kerülnek jótulajdonságaink is, amit évközben számtalan-
szor háttérbe szorítunk akaratlanul és szándékosan annak 
érdekében, hogy elérjük céljainkat, a mindennapi csatá-
rozásokból győztesen kerüljünk ki. A mostani készülődés 
a korábbi szokatlan évvégéktől is gondokkal terheltebb, 
amire rátesz egy lapáttal a szenzációvadász média, a 
sokkolásra és frusztrálásra berendezkedett kommunikáci-
ós környezetünk. „Itt, van …!”, „Megvan …!”, „Kiderült…!”, 
„Mutatjuk…!”, – olvassuk, vagy halljuk a figyelem felhívó 
szavakat, hogy valami szenzáció, vagy különleges, inger-
küszöböt átlépő hír követ-
kezik. Az ingerküszöböt 
mindenkiben felsrófolták, 
ugyanis a hírek, híradá-
sok mindegyike legalább 
4-5 megdöbbentő, sok-
koló eseménnyel hangol 
bennünket félóránként, 
vagy a hangosabbra be-
állított „Rendkívüli hírek!”, 
a piros betűs kiemelé-
sekről nem is beszélve! 
Egyelőre lehetetlennek 
tűnő vállalkozás ebből a 
kontextusból kitörni, az 
élet szállítja a felzaklató, 
idegesítő és megdöbben-
tő valóságot. Migrációs 
válság, Covid járvány, há-
ború, energiaválság és az 
egyre jobban kibontakozó 
minden területre kiterjedő 
gazdasági válság keseríti 
a vágyott ünnepi hangulatot, pedig már nagyon jár ne-
künk a nyugalom és béke. A megszokott „csak rosszabb 
ne legyen” jókívánság most is fontos, és ebben most is re-
ménykedünk. Reálisan értékelve a jelenlegi helyzetet, ke-
vés okunk lenne a bizakodásra, ha egyúttal ezek a bék-
lyók és korlátok nem hívnák fel a figyelmünket a kínálkozó 
lehetőségre is.

Az utóbbi évtizedekben látványosan megerősödött ma-
gyar gazdasági elit, a stabil ipari és szolgáltató szektor, a 
kereskedelmi hálózatok után létező jól működő közepes 
és számos kisvállalkozás, a jelen és a jövő nyerteseinek 
számító agrárszektor után komoly szakadék tátong. A tő-
kehiányos, a másod-, harmadkézből munkához jutó és a 
sokszor kényszerből létrehozott vállalkozások, az alkalma-
zotti, közalkalmazotti, és általában a vidéki munkavállalói 
réteg nagy bajban van. 

A tovább gazdagodó főváros és agglomerációja, az ipa-
ri és idegenforgalmi centrumok, valamint az új gazdasági 
erőterek mindent elvisznek. A nagyvállalatok központja, 
pénzügyi befektetőcsoportok és a jelentősebb vállalko-
zások közel 70 %-a, illetve a teljes pénzügyi szektor Bu-
dapesten, Közép-Magyarországon és a Dunántúlon, de 
nem a Tiszántúlon van! 

Budapesthez kapcsolódik a magyar GDP, vagyis az or-
szág éves termelésének, fogyasztásának és beruhá-
zásának 63 %-a. A fővárosban az egy főre eső GDP az 
Európai Unió átlagának másfészerese, 153 %-a, maga-
sabb mint Bécsben, Berlinben, vagy éppen Madridban.  

A mi régiónkban ez a kép-
zett mérőszám az uniós 
átlag 46 %-a, ami 30 éve 
szinte változatlan, mind-
össze 3 %-ot javult! 

Hol itt a lehetőség? A mai 
kifejezetten nehéz, idege-
sítő helyzetben, érezhető-
en romló kilátásokkal le-
het-e egyáltalán, tudunk 
lehetőségekről beszélni?

A kiugró ütemű és párat-
lan dinamikájú debreceni 
fejlesztések azt a politi-
kai szándékot mutatják, 
hogy meg kell szüntetni 
az egyközpontúságot és 
lépéseket kell tenni a ke-
leti régió felzárkóztatásá-
ra. Ehhez azonban több 
évtized kell, gyermekeink 

talán, de unokáink mindenképpen látni fogják, ezért is fel 
kellene gyorsítani a folyamatot. Ez elsősorban a politikai 
mezőnyben történhet, sohasem egyszerű midig tele van 
akadályokkal, de rajta vagyunk.

A lendületet fékező idő és fizikai korlátokat látva többet 
kellene viszont foglalkoznunk azzal, ami körülvesz ben-
nünket, ami adottságként velünk van és a miénk. 

Ezek mi magunk vagyunk, az egyén, az itt élő közösség, 
mint a legfontosabb erőforrása, záloga a változásnak és 
a sikernek, valamennyi térségben. Meg kellene erősíte-
ni azt a muníciót, amit magunkban hordozunk: a kitartó 
szorgalmat, a kezdeményezőkészséget, a bátorságot és a 
partnerséget, ami az ezredforduló környékén és az előző 
évtized elején kihozott a bajból és felemelt bennünket! 

KORLÁTOK ÉS LEHETŐSÉGEK
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Vasárnaponént az adventi gyertyák meggyújtásakor az 
öröm a várakozás és a jövőbe vetett hitünk reményeként, 
Ignácz Mária a Kárpátaljai Téglás testvérvárosunk Kultu-
rális vezetőjének ünnepet váró gondolatait osztom meg 
Önökkel:

Azt kérdezték mi lesz a karácsonyfa alatt?  
Mondtam: Semmi csak szeretet. 
Ti ilyen szegény emberek vagytok? 
Nem, mi ilyen gazdagok vagyunk.
Ismerve a most is igen nehéz időket megélő kárpátaljai 

településünk lakóit tudom, nem közhelyes gondolat az 
övéké, mert valóban a legnehezebb helyzetben is min-
dig találnak reménységet. Náluk nincs áram, gáz, a férfi-
akat, fiúkat háborúba viszik és már a testvértelepülésünk-
ben is van háborús áldozat.
Ilyenkor kicsit gondolkodjunk el helyzetünkön.
Így példát és utat mutatnak számunkra, mikor a karácso-
nyi várakozás időszakát éljük meg.
Polgármesterként, Téglás város jövője, az itt élők minden-
napja, a családok boldogulása számomra mindennél 
fontosabb. 
Idei díszkivilágításunk tovább tervezése már akkor kezdő-
dött, mikor év elején lekapcsoltuk a fényeket. Előrelátó 
gondolkodással, vállalkozói adományokkal és saját krea-
tív kollégáinkkal minden megvalósítható.
Az ünnepi fényeket nézve, nevető gyerekeket, mosoly-
gó-beszélgető embereket és örömmel teli szíveket látok. 
Ez is hozzátartozik a közösség építéséhez, így lesz váro-
sunk élhető és élményt adó település.
Számomra mit jelent az adventi időszak? Valaki az első 
ilyen gyönyörű díszkivilágításnál kicsit rosszallóan megje-
gyezte, hogy gyerekkori álmomat valósítom meg. Lehet 
igaza volt. Vannak álmaink, amit nevezhetünk terveknek 
és ezekért élünk. Nézzünk körbe és örüljünk együtt egy 
álom megvalósulásának és várjuk a további álmokat, 
csodákat.
  

Teljen békességben, nyugalomban az ünnepi időszak,
boldog karácsonyt kívánok!

Szabó Csaba 
polgármester

Az alig javuló fejlettségi mutatók ellenére egy kifejezet-
ten termékeny évtized van mögöttünk, minden területen 
szemmel látható a fejlődés, a családok, az egyének, a 
közösségek a vállalkozások, a munkavállalók gyarapodá-
sa is. A meghatározó befolyással bíró káros külső körülmé-
nyek miatt, és helyenként a túlzó optimizmus következmé-
nyeként azonban ez időlegesen fékeződik, megtorpan.

Ne legyen kétségünk afelől, hogy az európai gazdasá-
got vezető, sokszor inkább félrevezető erői sokáig tűrik a 
profitjuk elmaradását, meg fogják találni (vagy ki fogják 
nyomtatni) a fellendülés eszközeit.

Magyarország a beruházások előrehozásával tudott kilá-
balni a világjárvány okozta sokkból és most is erre készü-
lünk. Addig azonban lenne idő magunkkal, az egyetlen 
és megismételhetetlen, mégis rohanó életünkkel, egy-
mással többet foglalkozni, megerősíteni egymást és meg-
erősödni egymásban. 

Most lassabb lesz az évkezdés, talán nehezebb is, mint 
amilyennek egyelőre érezzük. Ez a váratlan helyzet le-
hetőséget adhat arra is, hogy a mindennapi élet szépsé-
geivel, a családdal, a rokonokkal, barátokkal, munkatár-
sakkal többet foglalkozzunk, segítsünk, akinek tudunk és 
maradjunk olyanok, mint amilyenné képesek leszünk áta-
lakulni a KisJézus érkezésére. 

Mindenkiben meg van erre az igény, de ahogyan és ami-
lyen sebességgel hajtunk, néha még az idő is lemarad 
tőlünk. 
Reményeim szerint el fog jönni a kiegyezés, nyomában 
megkezdődhet a kilábalás, ezért tavasszal elő kell venni 
a meglévő terveket, fel kell vérteznünk magunkat és 
egy újabb lendülettel rá kell fordulni a jövő új útjára.

Most azonban legyünk olyanok, mint amilyenek valójá-
ban vagyunk, jók és türelmesek, megértők és támogatók, 
szerethetők és arra méltók.

Legyen Áldott, Békés Karácsonyunk!

Tasó László
országgyűlési képviselő

Téglási  KRÓNIKA   

ÁLDOTT ÜNNEPET KÍVÁNOK, TÉGLÁS!
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Krisztus Születik!
Dicsőítsétek!

Mózes eltakarja arcát, amikor talál-
kozik Istennel a Sínai Hegyen, mert 
aki látja őt, az meghal. Karácsonykor 
nincs félelem, nincs eltakart arc, nincs 
hallgatás. Az angyalok énekelnek Is-
ten létéről. A gyermek pedig mosolyá-
val Isten lényegéről üzen: aki őt küld-
te, az a Szeretet Istene. A mágnes azt 
vonzza, amiben vas van. Az Isten azt, 
akiben szeretet van.

Első körben a pásztorok mozdulnak 
meg karácsonykor. Milyen emberek 
ők? Egyszerűek. Életük a nyáj mel-
lett telik, megvédik a ragadozóktól, 
gondoskodnak legelőről és vízről. Az 
angyalok szavát is tiszta szívvel és a 
kétszerkettő józanságával fogadják. 
Számukra Isten léte és szeretete termé-
szetes. A természet közelsége révén 
folyamatosan rajta vannak az Isten 
hullámhosszán. Ezért szólhatott hozzá-
juk elsőként Isten. 

Boldog ember, aki vigyázza szíve tisz-
taságát. A világ ezer alkalmat ad a 
hazugságra. Hazugságból, cicomá-
ból nem lehet embert építeni. Fontos, 
hogy legyenek körülöttünk igaz, egye-
nes lelkületű emberek. Akik dolgoznak, 
és nem élősködnek. Akik Istenre építe-
nek, tőle indulnak és hozzá érkeznek. 
Ez a tisztaság, egyenesség jellemzi a 
napkeleti bölcseket is. Más tudósok is 
felismerik a csillagok állásából, hogy 
Júdeában egy új király született, de 
csak ők veszik a bátorságot, hogy el is 
induljanak. 

Mit érezhetett Mária? Az evangélium 
úgy írja, hogy a pásztorok mindent 
elmondtak neki, amit hallottak és lát-
tak a pusztában.  Nem bonyolította,  
hanem hittel elraktározta mindezt, 

amit látott és hallott, hogy aztán éle-
tének újabb állomásainál elővegye, 
és Jézus Krisztus mennybemenetele és 
pünkösd után összeálljon szívében a 
teljes kép az Isten gondviseléséről. Így 
gazdagodik az ember lelkében. Ez a 
feladata az ünnepeknek a mi életünk-
ben is. Emlékeket, élményeket adni, 
s lelkileg gazdagodni, mert ha valaki 
csak tudásban, erőben, vagyonban, 
hatalomban válik gazdaggá, de lélek-
ben nem, akkor lelketlenné, esztelen 
gazdaggá válhat.

Az angyalok szépen tanítanak az 
egyensúly két fontos pontjára: Dicső-
ség mennyben az Istennek – Békesség 
földön az embernek… Ha megadom 
az Istennek a dicsőítést, akkor van esé-
lyem arra, hogy megtaláljam lelkem-
ben a békességet. 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 
Kívánok

Urgyán Antal
parókus

KRISZTUS SZÜLETIK

Világítsunk mint a villanykörte!

Városunk főtere már 2 hete díszkivilá-
gításban pompázik, amely gyönyör-
ködteti mindazok szemét, akik azt lát-
hatják.
   
Önmagában véve azonban ez a lát-
vány arra kell, hogy ösztönözze az 
embereket: kicsiket és nagyokat egy-
aránt, hogy nemcsak a külső  környe-
zetünkben: utcák, terek, épületek, 
kertekben ragyogjon a sok szép fehér 
vagy színes izzó, hanem a benső kör-
nyezetünkben is.  Az élettelen tárgyi 
világ az áramnak köszönhetően ké-
pes ránk árasztani a fényt, de nekünk 
embereknek is meg kellene találni az 
az áramforrást, amely által benső lelki 
világunkban mi is   egyre jobban tud-
nánk világítani. 

Gaudete vasárnapján gyújtjuk meg 
az adventi koszorú 3. gyertyáját a ró-
zsaszín gyertyát.   Feltehetjük a kérdést, 
miért nevezik ezt az öröm vasárnapjá-
nak? Minek kell, minek lehet örülnünk 
a mai zűrzavaros világban?  

Először is örülhetünk annak, hogy már 
két hét eltelt az idei várakozásunkból, 

ma járunk - az idén tényleg 4 hétig tar-
tó- advent félidejében. Lehet, hogy 
nem fordítottunk eddig különös gon-
dot arra, hogy az advent lelkületét 
magunkra öltsük: csendes várakozás, 
imádságos virrasztás, bűnbánattal 
megtisztult lélek, és Szt. Miklós példáját 
követő jócselekedetek a környeze-
tünkben?  Nem baj, mert még csak az 
advent első fele telt el.   Miként sokan 
figyelemmel kísérik a foci vb-t, az első 
félidőben az egyik csapat vezet, az-
tán valamilyen okból, mégis a másik 
kerekedik felül és ő jön le győztesen 
a pályáról. Mi is keressük meg azt a 
motívációs tényezőt, amely segít az 
első félidő esetleges sikertelenségét, 
hiányát pótolva és kudarcát legyőzve 
értékes tartalommal megtölteni az ad-
vent második felét.  

Ebben különösen is segíthet David 
Lynch amerikai rendező és producer 
gondolata az örömről: 

„Olyanok vagyunk, mint a villanykör-
te. Ha az öröm nő benned, az maga 
a fény, ami kihat a környezetedre is.”  
Mikor jó a villanykörte?  Ha betölti a 
szerepét vagyis világít, irányt mutat, 
látja, hogy mi hol van? Hová léphe-

tünk? Mi vesz körül bennünket. 
Ha viszont a villanykörte kiég, akkor 
mindezt a feladatát nem tudja betöl-
teni: értéktelen, sőt haszontalan tárgy-
gyá válik.

Ha reggelente mosolyogva rá tudunk 
köszönni családtagjainkra és nem 
morgunk azért, mert hideg van, meleg 
van, esik az eső, nem esik a hó akkor 
felvillant bennünk valami fény.

Ha napközben is tudok mosolyog-
ni a munkatársaimra, azokra, akikkel 
együtt utazom, akikkel együtt tanulok, 
ha nem panaszkodom, hogy milyen 
drágaság van, ha szidok eget és föl-
det, hanem tudok hálát adni azért, 
hogy akár milyen drága, de van víz, 
villany és gáz, amelyre az életünk 
épül, akkor már világítok.   Ha tudok 
a helyzetemért: családom, munkám, 
egészségemért hálát adni, azért, hogy 
minket nem bombáznak, nekünk nem 
kell menekülni az óvóhelyre, nem szál-
lásolnak be menekülteket az otthona-
inkba, akkor szintén nem a panasz és 
kritikák sötét áradatát zúdítom szava-
immal és arcjátékommal a környeze-
tem felé, hanem jó villanykörte mód-
jára megvilágítom a környezetemet is.

KARÁCSONYI ÜZENET

Téglási  KRÓNIKA   
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Ha egy dolgos hétköznap estelén 
megfáradva, de még mindig mosoly-
lyal az arcomon tudok ránézni szeret-
teimre, megosztva egymással a nap 
terhét és élményeit, és hálatelt szívvel 
elmondom az esti imát, akkor még 
mindig jó villanykörte vagyok, mert ott 
van bennem az öröm. 
Legyen bennünk tehát az öröm lel-

külete, mert „az öröm virág a télben, 
fény a sötétségben, a lélek békéje, 
amit senki el nem vehet.”  

Kívánom, hogy városunk minden lakó-
jának lelkében így gyulladjon fel ad-
vent második felében az öröm fénye, 
hogy karácsonykor megszülethessék 
mindannyiunk szívében a világ vilá-

gossága: a mi urunk Jézus Krisztus az ő 
kegyelmeivel és áldásával!

Áldott, békés, boldog karácsonyt  
kíván:

Juhász Imre
plébános

Téglási  KRÓNIKA   

Kedves Testvéreink  
a Jézus Krisztusban!

Egyik legnagyobb kortárs költőnk a reformatus.hu felké-
résére hétről hétre egy-egy friss költeményével segíti az 
elcsendesedésben olvasóit advent idején.  A költemé-
nyekhez videó is tartozik. Én most ezekkel a versekkel kö-
szöntöm a kedves Testvéreket és kívánok áldott készülést. 
Keressék videóinkat és a verseket a honlapon!

Lackfi János
KLIKKELJ!

Szeretjük gyorsan megkapni a dolgokat.
Klikkelj rá, és ingyen szállítással
házhoz visszük a kívánt terméket,
gumipóktól vízszintmérőig,
igazgyöngytől szegfűszegig,
tyúkszemtapasztól szakállolajig.
Klikkelj rá a vízre és az instant kávéra,
és máris pezseg a forró, illatos ital.
Klikkelj rá a cukiságra, és látni fogod,
hogyan kacag a bébilajhár, ha csikizik,
hogyan horkol üveghangon a kolibri,
hogyan bújik ki a tojásból a ministrucc.
Klikkelj rá a világ legszebb tájaira,
és máris ott bugyborognak a
Tungurahua-vulkán lábánál lévő
gyógyhatású vízforrások, ott ível
rusztikusan a Ponte del salti ívelt kőhídja,
ott fehérlenek az Ilulissat-jégfjord
vízből magasodó fagyos kúpjai.
Klikkelj rá a szerelemre, és máris
ott riszálnak előtted a legszebb testek
a világon, lenge öltözetben,
pixelből kikalapálva, igézőbbre
és készségesebbre, mint a valódiak.
Klikkelj rá az okosságra, és kismillió
adatbázis féltett tudástára nyílik meg
előtted, melyet sokezer kiemelkedő tudós
talicskázott össze többszáz év alatt.
Klikkelj rá az élő kamerákra,
és látni fogod Tokió éjjel-nappal
nyüzsgő forgalmát, egy kanadai
nemzeti parkban a folyó zúgójánál
puszta kézzel halászgató örvösmedvéket,
a norvég sarkkörön szüntelenül közlekedő
vonatból a hólepte tájat, fenyveseket,
asztalosműhelyeket, apró városokat.
Viszont ha ráklikkelsz az imaszobádra,
az Úristen lassan tölt be, még csak tizenkét
százalék, még csak negyvenhat százalék,
még csak nyolcvanöt százalék, de eljön,
biztosan eljön, lassan tetőzik benned,
már a bokádnál tart, már a térdednél,
megérkezik a szívedbe, legutoljára
az agyadba is, egy ütemre lélegeztek,
Isten és ember, kettő az egyben.
Jó csendben várni az Úr szabadítására.

Az idézett vers csendes várakozásra szeretne buzdítani 
ahelyett, ami manapság jellemzi adventünket, karácso-
nyunkat, egész életünket. A számítógépes világban egy 
klikkre, egyszempillantás alatt minden megjelenik, s saj-
nos minden el is vész. Keressük az értékeset, a maradan-
dót ezen az Ünnepen!

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket ünnepi 
alkalmainkra a következő rend szerint:

Adventi vasárnap (dec.18.) 
 Istentisztelet 10 óra hittanos gyermekeink műsorával

Karácsony hetében bűnbánati alkalmak 
 Dec.22. csütörtök, dec. 23. péntek du. 5 óra

Dec. 24.  , Karácsony este (szombat) du. 1/2 5 óra  

Karácsony I. napja - vasárnap 
De. 10 óra - úrvacsorázással 

Karácsony II. napja - hétfő 
De. 10 óra—ünnepi istentisztelet

Esztendő utolsó napja, óévi hálaadás – szombat 
Du. 1/2 5 óra 

Újévi könyörgés – vasárnap 
2023. január 1-jén, de. 10 óra  

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BÉKÉS BOLDOG ÚJESZTENDŐT 
KÍVÁNUNK SOK SZERETETTEL MINDENKINEK

Nagy szeretettel hívjuk és varjuk Kedves Testvéreinket ün-
nepi és évközi alkalmainkra, hogy együtt áldhassuk a mi 

Istenünket és együtt kérhessük segítő kegyelmét!

A Református Gyülekezet nevében:  
Molnár Csilla lelkész

ÜNNEPI GONDOLATOK      
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Téglási  KRÓNIKA   

Tisztelt Lakosság!

Azt, hogy miként fog alakulni az idei 
tél időjárás, különösen a téli hóna-
pokban lehulló hó, havas eső, ónos 
eső mennyisége és gyakorisága, le-
hetetlen pontosan előre jelezni, az 
azonban bizonyos, hogy az időnként 
lehulló vagy kis mennyiségű téli csa-
padék is elegendő lehet ahhoz, hogy 
az utak, járdák síkossá, balesetveszé-
lyessé váljanak.
Az elcsúszással bekövetkező balese-
tek, sérülések elkerülésében fontos 
szerepük van az ingatlanhasználók-
nak, mivel az ingatlanuk előtt lévő 
járda folyamatos síkosság mentesíté-
se, az arra lehulló hó eltakarítása az 
ő feladatuk és felelősségük.

Téglás Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a környezet vé-
deleméről és a köztisztaságról szóló 
19/2020. (IX.25.) önkormányzati ren-
delete szerint:
• Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá 
vált járdát a csúszást okozó anyagtól 
szükség szerint, naponként többször 
– első alkalommal reggel 8.00 órá-
ig meg kell tisztítani, amennyiben ez 
nem lehetséges, úgy fel kell hinteni.
• A felhintésre homok, hamu, fű-
részpor, kőporliszt vagy kereskedel-
mi forgalomban kapható, a hatá-
lyos környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő síkosság-mentesítő anyag 
használható.
• Szóróanyagként tüzelés után visz-
szamaradt darabos, sérülést okozó 
anyag nem használható. A szóró-
anyag beszerzéséről, és a téli időszak 
elmúltával a terület szóróanyagtól 
való megtisztításáról a tisztántartásra 
kötelezettnek kell gondoskodni.
• A járda és a közút síkosság-mente-
sítését a tisztántartásra kötelezettnek 
úgy kell elvégezni, hogy abból ne 
származzon baleset.

Fenti kötelezettségek teljesítését el-
mulasztó személyekkel szemben köz-
igazgatási szankció (bírság) alkalma-
zásának van helye.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, 
hogy amennyiben a síkosság men-
tesítés elmulasztásából adódóan, az 
ingatlan előtti járdán valaki balesetet 
szenved és kártérítési igénnyel él, ab-
ban az esetben az ingatlanhasználót 
terheli a kártérítési felelősség. 

A biztonságos közlekedés mindany-
nyiunk érdeke, ezért kérjük a lakos-
ságot, hogy az idei tél során a jár-
dákra lehulló hó eltakarításával és a 
járdák síkosság mentesítésével ösz-
szefüggő feladatokat mindenki vé-
gezze el.

Szilágyi József László 
jegyző

FELHÍVÁS JÁRDÁK HÓ ÉS SÍKOSSÁG MENTESÍTÉSÉRE

Tisztelt Lakosság!

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
Téglási Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22. 
napjától 2023. január 6. napjáig tartó igazgatási szünet 
elrendeléséről döntött az alábbi határozatával: 

„Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2022. (XI.24.) határozata:
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a kü-
lönleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok 
képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazga-
tási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló 460/2022. (XI. 10.) kormányrendelet alapján – 2022. 
december 22 – 2023. január 6-ig igazgatási szünetet ren-
del el a Téglási Polgármesteri Hivatalban.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézke-
dések megtételére.

Határidő: 2022. november 30.
Felelős: jegyző”

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az igazgatási szünet idő-
tartama alatt:
● az ügyfélfogadás szünetel, 
● a hivatal és az önkormányzat hiva tali tárhelyére, vala-
mint e-mail és postacímére érkező küldemények korláto-
zottan kerülnek átvételre, 
● dokumentumok személyes benyújtására nem lesz lehe-
tőség.
Az igazgatási szünet időtartama nem számít be a Hivatal 
előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határ-
idejébe. 

Haláleset anyakönyvezése, valamint rendkívüli, halaszt-
hatatlan ügyekben a hivatal telefonos ügyeletet ellátó 
munkatársai munkaidőben, az alábbi telefonszámokon 
lesznek elérhetők:
● december 22-23-án:   06 20 484 8615 
● december 27-30 között:  06 20 285 4846
● január 2-án:    06 20 484 8615
● január 3-6 között:   06 20 361 8726

Kérem a Tisztelt Lakosság megértését, szíves türelmét és 
együttműködését.

Szilágyi József László
  jegyző

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL
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VÁROSÜZEMELTETÉS 2022
Az egy évvel ezelőtt készített munka-
tervünk alapján áttekintve ez évi mun-
kánkat azonnal szembeötlik, hogy a 
tervezettől jóval szerteágazóbb mun-
kákat kellett végeznünk, valamint a 
háború és az energiaválság is plusz 
kihívásként érkezett.

Alapfeladatként tisztán tartottuk,  
virágosítottuk a várost, kaszáltuk a zöld 
felületeket, irtottuk a parlagfüvet. 

A belterületi utakról téli időszakban a 
havat és a jeget tisztítottuk le, később 
a burkolathibák javítása és a lefolyók, 
padkák rendbe tétele következett. 

Évente többször pótoltuk a zúzott kö-
vet, és simítottuk a szórt burkolatú ut-
cákat, emellett új szakaszokat (Kurucz, 
Pipacs, Annakert, Galamb, Hős, Újvá-

rosi utcákat) láttunk el zúzottkő burko-
lattal összesen közel 3500 méteren. 

A külterületi utakat már az év elején 
a téli időszakban megtisztítottuk az el-
vadult fáktól, benőtt ágaktól, a Bátori 
utca folytatásában pl. teljes takarítást 
és útrekonstrukciót végeztünk, vala-
mint a temető kerítését is újra húztuk a 
keleti és északi határvonalon. Az év so-
rán folyamatos volt a mezőgazdasági 
utak egyengetése, gyommentesítése. 

A sportpályán már tavasszal meg-
kezdtük a veszélyes fák kivágását, 
a tuskók kiemelését, biztosítottuk 
minden kivágott fa helyett 2-3 db 
ültetését, gondozását. Nyáron közre-
működtünk a futópálya és edzőpálya 
világítási rendszerének bővítésében. 

Miután Önkormányzati üzemeltetésbe 
került, kifestettük a Bowling pályát és a 
klubhelyiséget. 

Téglás Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében el-
járva, a Hajdú-Bihar Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara véleményének 
kikérésével, a következőket rendeli el: 

1. MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA 

1. § [Az adó mértéke]
 
Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ban 
és a 17. §-ban meghatározott adó-
tárgyanként, illetőleg lakásbérleti 
jogonként: 9.800,- Ft.

2. § [Mentességek]

(1) Mentes az adó alól az adózó, 
amennyiben 70. életévét az adóévet 
megelőző év december 31-ig betöl-
tötte.
 
(2) Mentes az adó alól a beépítetlen 
telek.

(3) Mentes az adó alól a nem lakás 
céljára szolgáló épület, épületrész.

2. ÉPÍTMÉNYADÓ

3. § [Az adó alapja és mértéke]

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben 
számított hasznos alapterülete.
(2) Az adó évi mértéke az építmény 
hasznos alapterületére számítva  
1.500 Ft/m2.

4. § [Adómentességek]

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel, mentes az adó alól a magánsze-
mély tulajdonában álló:
a) lakás céljára szolgáló épület,
b) lakáshoz és üdülőépülethez tartozó 
kiegészítő helyiségek,
c) garázs.

(2) Az adómentesség nem illeti meg 
azt a magánszemélyt, aki az (1) be-
kezdés szerinti épületet vagy épület-
részt vállalkozási tevékenységgel ösz-
szefüggő célra hasznosítja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
adómentességre jogosult adóalany a 
mentességre vonatkozó igényét vagy 
az arra jogosító feltételek megszűné-
sét, annak bekövetkeztétől számított 
15 napon belül köteles bejelenteni az 
önkormányzati adóhatóságnak.

5. § [Adókedvezmények]

(1) A település belterületén elhelyez-
kedő adótárgy esetében négyzetmé-
terenként 500,-Ft adókedvezmény illeti 
meg az adózót.

(2) Új építmény építése, illetve meglé-
vő építmény bővítése esetén, az adó-
kötelezettség keletkezésétől számított 
első három adóévben a település 
belterületén - az (1) bekezdésben fog-
lalt adókedvezményen felül - négy-
zetméterenként 500,-Ft, a település 
külterületén négyzetméterenként 
1.000,-Ft adókedvezmény illeti meg 
az adóalanyt az új építmény, illetve a 
bővítés alapterületére vonatkozóan, 
mely adókedvezmény első alkalom-

mal a 2023. január 1. napjától kezdő-
dő adóévre vehető igénybe.

3. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

6. § [Az adó mértéke]

A helyi iparűzési adó mértéke az adó-
alap 2 %-a.

7. § [Adókedvezmény]

50 %-os adókedvezmény illeti meg azt 
a – Htv. 52. § 23. pontja szerinti – házior-
vos, védőnő vállalkozót, akinek, illetve 
amelynek Htv. 39. § (1) bekezdés, ille-
tőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján 
számított vállalkozási szintű adóalapja 
nem haladja meg a 20 millió Ft-ot.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8. § [Hatályon kívül helyező rendelke-
zések]
Hatályát veszti a helyi adókról szóló 
23/2012. (XI.28.) önkormányzati rende-
let.

9. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép ha-
tályba.

Szabó Csaba 
polgármester

 
    

 Szilágyi József László                                                                   
jegyző

 

Téglási  KRÓNIKA   

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 25.)  
önkormányzati rendelete a helyi adókról
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Júliustól a füves pályák nyírását, hen-
gerlését is végeztük. 
Az aszályos, extrém nyáron folyama-
tosan öntözni kellett a virágokat és 
a fiatal fákat, 2-3 alkalommal – idén 
újdonságként – az utakat is hűtöttük.  

A kertészeti termesztést is sikeresen 
folytattuk, biztosítottuk 
a városi konyha szá-
mára a friss zöldsége-
ket, az időjárás hatá-
sait azonban jelentős 
többletmunkával tud-
tuk csak enyhíteni. 

Emellett a háború ha-
tásaként műtrágya, 
növényvédő szer, 
majd üzemanyag el-
látási problémákkal is 
szembesülnünk kellett. 
Mivel azonban előre 
tervezünk, és a bizton-
ságra törekszünk, igyekeztünk mindent 
előre beszerezni, így a növekvő árak 
hatásait is nagyrészt ki tudtuk védeni 
eddig. 

Továbbra is láthatatlan, de aktív köz-
reműködői voltunk a városi rendezvé-
nyeknek a technikai háttér biztosítá-
sával. Ehhez folyamatosan újítottuk fel 
a sátrakat és az asztalokat. A renge-
teg javítási felújítási és állagmegóvási 

munka mellett új fejlesztések és kisebb 
építések is megvalósultak, természete-
sen mindezek jelentős megtakarítást 
eredményeztek a városnak. 
A Kisréten a szárazságot kihasználva, 
de így is speciális körülmények között 
megépítettük az új szigetre vezető híd 
pilléreit. 

Készült komposztrosta, burgonya 
töltögető és a komposztszóró gép is 
hamarosan kész lesz.   
Az elemeket tovább bővítve immár 
teljessé vált adventi díszkivilágítás. Az 
energiaválság hatásainak kivédésére 
minden lehetséges műszaki, szerve-
zési megoldást hadrendbe állítunk.  
Az átrendezések, átköltöztetések mel-
lett hőszivattyúk és fűtő klímák felsze-
relésénél közreműködtünk, valamint 

megújítottuk egyes intézmények me-
legvíz-ellátó rendszerét is. Ezekhez 
kapcsolódva tervezés alatt áll, és jö-
vőre saját kivitelezésben napkollek-
torokkal fogjuk biztosítani a melegvíz 
jelentős részét a városi konyhán és a 
sportpályán. 
A feladatok folyamatos ellátása mel-

lett most folyik a jövő 
évi munkák tervezése,  
melyekből 2023-ra is 
fog jutni bőven.
Kis csapatunk lelki-
ismeretesen és szor-
galmasan, lehető 
legjobb tudása szerint 
dolgozik azon, hogy a 
városunkban élők jól 
és egyre jobban érez-
zék magukat. 

A városüzemeltetési csoport  
kollektívája nevében kívánok  

Önöknek
  

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Szegedi Attila
alpolgármester

Az idei évtől Téglás Város Önkormány-
zata fenntartásába került a Téglási 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
tagegységei a Városi Bowling pálya 
és a Téglási Sporttelepen található 
klubterem.

Az elmúlt hónapok tapasztalata alap-
ján mindkét helyszín igen népszerű a 
lakosság körében. Rengeteg szüle-
tésnap, ballagás, lány vagy legény-
búcsú, céges rendezvény, esküvő, 
házassági évforduló helyszínéül szol-
gálnak ezek a terek. 
Téglás városához immár méltó igé-
nyes, színvonalas környezet került 
kialakításra mindkét helyen, és a 
további folyamatos fejlesztésnek,  
szépítésnek még koránt sincs vége. 
A bowling pályán teljeskörű felújításra 
került a géppark és a pálya. Új monito-
rok, bábuk, golyók és cipők kerültek a 

tagegységbe. A falak esztétikus színe-
ket kaptak, a székek újak és modernek 
valamint a bankettasztalok is teljes fel-
újításon estek át. A szalagfüggönyök 
cseréje is megérett már, így kicserélés-
re kerültek. 
A helyiségbe két klímát szereltünk 
be, ami igen kedvező fűtési mó-
dot teremt a jelenlegi helyzetben.  
A modern háztartásigépek beszerzése 
részben már teljesült.  Ma már hetente 
használják a termet a zumbások, jógá-
sok és az egyházak tagjai is tartanak itt 
programokat. 

A klubterem is megszépült, új festés, 
vadonatúj reluxák kerültek a terembe. 
Szép asztalok, padok várják a vendé-
geket és a teljeskörűen felszerelt kony-
ha januártól a bérlők rendelkezésére 
áll. Az igényeknek megfelelően moso-

gatógép, gáztűzhely, hűtő, mikrohul-
lámú sütő, kávéfőzőgép, új mosogató 
kerül beszerelésre. A bérlők számára a 
teremben két új klíma is rendelkezésre 
áll. A helység otthont ad a heti rend-
szerességű téglási női tornának és a 
gyerek hip-hop-nak is. 

Minden kedves téglási lakost szeretet-
tel várunk, jelentkezzen, ha szükség 
van egy igényes és kellemes környe-
zetre, ahol családi vagy baráti össze-
jöveteleit szívesen tartaná. 

Kellemes ünnepeket, boldog új évet 
kívánok!

Kolompárné Kocsis Erika

ÉLET TÉGLÁS RENDEZVÉNYHELYSZÍNEIN

Téglási  KRÓNIKA   
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Sikeres volt az idei Ezüstcsengő prog-
ramsorozat is Tégláson 
Advent harmadik hétvégéjén megtar-
tott karácsonyváró városi rendezvé-
nyünknek ismét a csodaszép ünnepi 
díszbe öltöztetett városi főtér adott ott-
hont. Pénteken, a programsorozat első 
napján a kivilágított traktorok felvo-
nulását hatalmas lakossági és média 
érdeklődés kísérte. A lakosság nagy 
örömére egy hosszú útvonalon haladt 
a fényárban úszó konvoj és gyerekek, 
felnőttek várták érdeklődve a jármű-
veket Téglás utcáin. 

Hálásan köszönjük a résztvevőknek a 
példamutató aktivitást, szívből remél-
jük jövőre is találkozunk. 
Felvonultak: Nagy Sándor, Kiss László, 
Sigér László, Papp László, Csobán Jó-
zsef, Csobán Sándor, Ifj. Báder Tibor, 
Hegedűs Gábor, Veres József, Taskó 

Miklós, Ács Tamás, Fodor Antal, Bodó 
Károly, Takács Zsolt, Harangi Attila, Kar-
sai Sándor, Szabó András, Kiss Gábor, 
Csibi Attila, Polgármesteri Hivatal, Var-
ga Zoltán és barátai Szakolyból.

A menet a Multifunkciós Közösségi 
Ház udvaráról indult és oda is érke-
zett vissza, ahol finom lilahagymás zsí-
roskenyér és forró tea várt mindenkit. 
A felfényezett járművek gazdái egy 
igazán ízletes téglási székelykáposztás 
vacsorára lehettek vendégeink. Külön 
köszönjük a közreműködést és a segít-
séget Szegedi Attila és Kolompár Lász-
ló alpolgármestereknek. 
Az esemény biztonságos lebonyolítá-
sát Téglás Város Polgárőr Szervezete, 
valamint a Hajdúhadházi Polgárőr 
Egyesület segítette.
Az eseménysorozat második napján 
benépesült főtéri park is. A karácso-

nyi faházak gazdag kínálattal várták 
a város apraját-nagyát. Volt ingyenes 
kóstoló a Városi Konyha jóvoltából, 
kézműves foglalkozás a könyvtárban 
a Bárczay Anna Városi Óvoda óvoda-
pedagógusai vezetésével, kinyitott a 
Téglási Alkotókör házikója is, a gyere-
keket pedig a Mikulás várta a Család-
segítő Szolgálat karácsonyi házikójá-
ban, a Bek Pál Kertbarát Kör pultjánál 
forralt bort is lehetett kóstolni a „Hozz 
magaddal saját bögrét!” akció kere-
tében. 

A helyi kézműveseknél is vásárolhattak 
kedves ünnepi ajándékokat az érdek-
lődök.

2022. november 31-én a Téglási Városi 
Sportpályán került megrendezésre a 
nagy sikerű „Bátrak Éjszakája” elne-
vezésű családi rendezvényünk, ahol 
ismét több száz érdeklődő kapcsolód-
hatott ki. 

A délután hangulatos családi tökfa-
ragással indult, majd élményfutásban 

vehettek részt a bátor jelentkezők.  
A Degenfeld-Schomburg Kastélyban 
berendezett „Horror Pince” ismét nagy 
népszerűségnek örvendett, csakúgy, 
mint a látványos fotófal. 

Az est folyamán felléptek a Nádasdi 
Éva vezette DFDC csoport „rémisz-
tő” táncosai és a debreceni Lángoló  

Csigák tűzzsonglőr műsorát is megcso-
dálhatta a közönség. 

A „Tökjó” tökfaragó program kereté-
ben nagyon különleges és kreatív al-
kotások születtek. A művekről készült 
képeket egy kis játékra indítottuk kö-
zösségi oldalunkon. A legtöbb interak-
ciót kapott képen szereplő tök készítői 
egy „Csupacsoki” ajándékkosarat 
nyertek. Az ajándékot a Takács család 
vehette át Szabó Csaba polgármes-
tertől. Szívből gratulálunk!

Pánya Kitti
intézményvezető

ŐSZI - TÉLI VIDÁMSÁG
November 11-én Márton napjának délutánján Téglás apraja-nagyja gyűlt össze 
a város főterén, hogy a Bárczay Anna Városi Óvoda csoportjaival közösen sétál-
hasson lámpásokkal a kezekben, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt eljut-
tassa településünk lakóihoz. Veresné Hevesi Zsuzsánna óvodavezető köszöntője 
után fellobbant a ”Márton napi tűz” is, majd kezdetét vette a felvonulás. 

A főtérre visszatérve finom zsíroskenyér és meleg tea várta a résztvevőket, majd 
egy „Libás táncház” zárta a programot. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett eb-
ben a páratlan hagyományteremtő közösségi élményben!

EZÜSTCSENGŐ ÉS ADVENT

Téglási  KRÓNIKA   



9

Finom falatokkal készült Lukács Attila 
vállalkozó, a Hajdúsági Vidék Aranya, 
a Retró Lángosozó és Baji Zoltánné kür-
töskalácsos. 

A közönség megtekinthette a Bárczay 
Anna Városi Óvoda karácsonyváró 
műsorát, II. Rákóczi Ferenc Magyar-An-
gol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
4.c osztályos tanuló Vaszil Hanna előa-
dását, valamint a Téglás Teátristák  
karácsonyi produkcióját. 

Külön köszönjük nekik, hogy a zord idő-
járás ellenére is kitartottak!

Vasárnap, rendezvénysorozatunk 
harmadik napján délután a Degen-
feld-kastély báltermében St. Martin  
varázslatos adventi koncertjének le-
hettünk részesei. 
Az EMERTON-, Príma-, Vásárhelyi mű-
vészeti-, Aranyharang-szeretet-, Aphe-
landra-díjas, a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztjével kitüntetett művésszel 
a koncerten fellépett a Téglási Városi 
Vegyeskar hatalmas sikert aratva, a 
közönség óriási tapssal hálálta meg a 
páratlan élményt. 

Ezt követően a Polgármesteri Hivatal 
előtt meggyújtottuk városunk adventi 
koszorúján a 3. gyertyát is.

A puritán szépségű koszorút az idén is 
bölcsődénk kollektívája készítette el, 
és vasárnaponként a városvezetés és 
a történelmi egyházak képviselői lob-
bantottak lángra egy-egy gyertyát 
miután megosztották a jelenlévőkkel 
adventi gondolataikat, iskolánk hitta-
nosai és az ovis gyerekek közreműkö-
désével.

TÉGLÁSI ALKOTÓMŰHELY
„ …Nagyon szép munkák és jó közös-
ség”

- írta Angyal László a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei igaz-
gatója kiállításunk emlékkönyvébe. Ez-
úton is köszönjük, hogy látogatásával 
megtisztelt bennünket!

Mitől is jó egy közösség? Van össze-
tartó ereje, közös érdek-
lődése, személyes öröm-
forrása. Négy alkotói év 
van mögöttünk. Néha 
nyolcan, vagy tizenné-
gyen, az online térben 
pedig már 870-en va-
gyunk. Kézműves tech-
nikák, sikerek, kudar-
cok, problémák, melyek 
megoldásában segítünk 
egymásnak. Mindez po-
zitív élmény, ami négy 
éve összetart bennünket. 
Foglalkozásaink ingyene-
sek, az eszközeink megvásárlásához 
önkormányzatunktól kapunk anyagi 
segítséget.

Hogyan is kezdődött?
Eleinte csak elkezdtünk valamit, ami 
tetszik. Időt és energiát fektettünk 
bele, átéltük az alkotás örömét. Ma 
pedig már élvezzük, hogy megy a „já-
ték” és élvezzük, hogy egyre jobbá vá-
lunk. Majd célokat tűztünk ki, melyek 
épp egy lépéssel haladják meg a ké-
pességeinket. Kihívásra ösztönöznek, 
de nem keltenek félelmet bennünk. 

Ebben az évben az articsóka techni-
kával ismerkedtünk, mely a foltvarrás-
ból (patchwork) nőtte ki magát. Tehát 
az alapja ugyanaz: apró anyagda-
rabkákból, szalagokból egy teljesen 
új mintázatot kialakító összképet létre-
hozni. Míg a foltvarrás nagyban való-
sít meg dolgokat, addig az articsóka 
technika kicsi (hungarocell)tárgyak 
díszítésére ideális.

A technika felhasználása rendkívül 
sokrétű, precizitást, gondos odafigye-
lést kíván az alkotótól. Aki megtapasz-
talja a úgynevezett Flow-élményt, el-
veszíti időérzékét, mert mindig vannak 
újabb és újabb ötletei alkotás közben 
is. Vagyis érezzük a belső motivációt, 
amikor az alkotás célja maga az al-
kotás, az így végzett munka saját ma-
gunk jutalmává válik. 
A flow állapotot akkor éljük meg, ami-
kor annyira koncentrálunk feladatunk-
ra, hogy a világ többi része megszű-
nik létezni. Ahogy a német filozófus, 

Nietzsche fogalmazta: a flow “a gyer-
mekkorunk játék közben tapasztalt 
komolyságának újrafelfedezése”. Az 
Alkotóműhely tagjai könnyen elsajátí-
tották, gyakorlással már-már művészi 
szintre fejlesztették tudásukat. Nagyon 
büszke vagyok rájuk! Készítettünk ün-
nepekre igényes ajándékokat, laká-
sunkat díszítettük majd a szeptemberi 
kiállításunkat megtekintők kérésére, el-

vittük a Városi Ezüstcsen-
gőre is.

Jövőre egy újabb tech-
nika rejtelmeit ismerjük 
meg. Még nem tudjuk 
mi lesz az, közösen dön-
tünk majd róla online kö-
zösségi csoportunkban.   
h t t p s : / / w w w . f a c e -
b o o k . c o m / g r o u p s 
/608026716301009 - Min-
denkit szeretettel várunk 
a TÉGLÁSI Alkotóműhely-
be, ahol derűs légkörben 

alkotni örömforrás.

Kellemes, boldog karácsonyt kívánok 
minden kedves olvasónak! 

                                                                            
Tóthné Gudász Tünde 

TÉGLÁSI Alkotóműhely vezetője

Kerekes-Bíró Éva 
kulturális referens 

Pánya Kitti 
intézményvezető

Téglási  KRÓNIKA   
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KARÁCSONYRA  HANGOLÓDVA

           „Nől a dér, álom jár
hó kering az ág közt

Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.”

              
Weöres Sándor

Elérkezett december –  Karácsony 
hava, a gyerekek szívének egyik  leg-
kedvesebb időszaka.  A decembert 
talán nem véletlenül hívják „Álom 
havának” is, hisz a gyermekek számá-
ra egyfajta misztikumot és az áhított 
ajándékokról szóló álmodozást is ma-
gába foglalja. Talán ezért is áll a szí-
vükhöz oly közel. 

December 5-én a pedagógusok ki-
sebb csoportja egy kedves mesejá-
tékot mutatott be a gyerekeknek Mi-
kulás az erdőben címmel. December 
6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás 
puttonyában a sok csomaggal, mely-
lyel minden gyermeket megajándé-
kozott. Most pedig már a karácsony-
várás jegyében telnek a gyermekek 

napjai az óvodában. Az óvoda épüle-
tét körbelengi a karácsony jellegzetes 
illata. A fenyőág, a narancs, a fahéj 
mellett mézeskalácsillat is terjeng a le-
vegőben, hisz szinte minden csoport-
ban sül a karácsonyi sütemény.

A karácsony a család, a szeretet ün-
nepe is, melyet a gyermekekben is 
tudatosítani igyekszünk. Az óvodában 
csak megalapozzuk az ünnep hangu-
latát. A mi feladatunk, hogy változa-
tos tevékenységek felkínálásával, tit-
kokkal és meglepetésekkel fűszerezve 
tegyük örömtelivé a várakozás idejét. 
Nem véletlen, hogy ebben az időszak-
ban kerülnek elő az otthonról hozott 
családi fotók, albumok. 

Ezek nézegetésével, beszélgetésekkel, 
illetve a családi élmények felidézésé-
vel erősítjük a gyermekekben a család 
összetartozásának az érzését, az ott-
hon melegének a fontosságát. Az sem 
véletlen, hogy az érzelmi nevelésre 

helyezzük a fő hangsúlyt, hiszen a ké-
szülődés, a ráhangolódás, az ünnepi 
várakozás pillanatai a gyermekek ér-
zelmeit érintik meg elsősorban. Olyan 
miliőt, illetve olyan játékszituációkat 
teremtünk, melyben a pozitív érzelmek 
megélésére, illetve kifejezésére nyílik 
több lehetőségük.
A gyermekek szabad játékukban is 
megjelenítik a karácsonyvárás pilla-
natait. Sütnek, főznek, bevásárolnak, 
vendégeket hívnak, díszítenek, deko-
rálnak. Az ünnepvárás pillanatait, az 
együttjátszás, az együttmunkálkodás, 
a közösen átélt együttes élmények és 
természetesen az álmodozás teszi iz-
galmassá és örömtelivé számukra.

„Karácsonykor az ember mindig hisz 
egy kissé a csodában,
nemcsak te és én, hanem az egész  
világ, az emberiség, amint mondják,
hiszen ezért van az ünnep, mert nem 
lehet a csoda nélkül élni.”
     

Márai Sándor

Ezzel a vers idézettel kívánok a  
magam és munkatársaim nevében:
Békés Boldog Karácsonyt és sikerek-
ben gazdag Boldog Új Évet!

Veresné Hevesi Zsuzsánna 
óvodavezető

Téglási  KRÓNIKA   
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RENDEZVÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Akkordikus- és vonós tanszaki hang-
verseny

2022. december 7-én művészeti isko-
lánk akkordikus- és vonós tanszakon 
tanuló diákjai tanszaki hangversenyt 
tartottak az Úttörő utcai iskola ebéd-
lőjében. Bemutatták szüleiknek mit ta-
nultak ebben a félévben. Köszönjük a 
felkészítő tanárok munkáját, a gyere-
keknek pedig további sikereket kívá-
nunk!

Baptista Művészeti Napok

Immáron hetedik alkalommal csatla-
kozott iskolánk a Baptista Művészeti 
Napok elnevezésű programsorozat-
hoz, amely mindannyiunk számára 
fontos művészeti, szellemi és lelki érté-
keket közvetít. 
Intézményünk egy tanszaki bemutató 
és képzőművészeti kiállítás megrende-
zésével is bekapcsolódott a rendez-
vénysorozatba. 
Az Úttörő utcai iskola ebédlőjében 
a fafúvós és a billentyűs tanszak be-
mutatóját láthatták az érdeklődők, 
mely Hotzi Péter és Horváth Marcell 
tanárurak közreműködésével valósul-
hatott meg. 
A képzőművészeti kiállítás egy hétig 
volt megtekinthető, ami Szabó-Kiss 
Szabina tanárnő grafikás csoportjai-
nak munkáiból készült el.

Szatmárnémetiben jártunk

2022. november 24-én a szatmárné-
meti Scoala de Arte Művészeti Iskolá-
ban jártunk. Már 15 éve hagyomány-
nyá vált, hogy a két iskola a grafikás 
tanítványok munkáiból közös kiállítást 
rendez.

Nagy szeretettel veszünk részt minden 
évben ezeken a rendezvényeken.  
A két intézmény közötti baráti és szak-
mai kapcsolat az idők múlásával egy-
re erősebb.

A kiállítás megnyitóján három zene-
művészet tanszakos tanuló is részt vett. 
Fekete Sándor hegedűn, Fekete Nóra 
zongorán, Fekete Anna pedig furulyán 
játszott az érdeklődő közönségnek.

SPECIÁLIS ISKOLAI PROGRAMOK A VÉGZŐS DIÁKOKNAK
Pályaorientációs nap

2022. október 28-án pénteken pályaorientációs napot tartottunk iskolánk felső 
tagozatán. Az ötödik és a hatodik évfolyam osztályai pályaorientáció témá-
ban oldottak meg interaktív feladatokat a nap folyamán. A hetedik és nyolca-
dik osztály tanulói az iskolánkba meghívott középiskolák és cégek által nyújtott 
tájékoztató programon vettek 
részt. Az interaktív bemutató-
kon a gyerekek kipróbálhatták 
a gépészet, az informatika és a 
szépészet különböző fortélyait is. 
Köszönjük a középiskolának és a 
British Telecom munkatársainak 
ezt a nagyon tartalmas délelőt-
töt!

Budapesten járt végzős évfolyamunk

2022.11.18-án (pénteken) a 8. évfolyam tanulói Budapestre látogattak. 
Megnézték a Parlament épületét, ahol izgalmas tárlatvezetésben lehetett 
részük. Sétáltak a rakparton és gyönyörködtek a Budai oldal látványában.

Téglási  KRÓNIKA   



12

SIKERES VERSENYEK
Angol nyelvi szövegértési verseny

A debreceni Lilla Téri Általános Isko-
la által szervezett angol nyelvi hallott 
szövegértési versenyen 11 tanulónk 
vett részt. Vatai Imre 5.a osztályos diák 
negyedik helyezést, Szabó Panna 6.a 
osztályos pedig első helyezést ért el. 

Ezúton is gratulálunk nekik!

Angol nyelvi verseny

A debreceni Euro középiskola jóvol-
tából rendezett angol nyelvi verse-
nyen 2022. november 15-én iskolánk 
15 tanulója vett részt. A verseny egyik 
legemlékezetesebb feladata a gyü-
mölcs-, vagy zöldségsaláta készítése 
volt, melyet a tanulóknak angol nyel-
ven kellett kommentálniuk. A 16 csa-
patból harmadik helyezést ért el az 
Exotic Coconut Rolls elnevezésű csa-
pat, melynek tagjai Horváth Anna, Kiss 
Iringó és Fekete Sándor voltak. 

Dobogós helyezésükhöz szeretettel 
gratulálunk!

Szépíróverseny

Az Újfehértói Református Általános Is-
kola és Óvoda Szivárványvilág címmel 
szépíróversenyt hírdetett. Iskolánk ta-
nulói szép eredményeket értek el!

Alsó tagozatosok:
Nagy Viktória 3.d osztályos tanuló I.he-
lyezést, Kukucska Boglárka 4.c osztá-
lyos tanuló szintén I.helyezést ért el.
Vaszil Hanna 4.c osztályos tanuló elis-
merő oklevélben részesült.

Felső tagozatosok közül:
Nagy Viktória 6.c osztályos tanuló III.
helyezést ért el. Varga János 6.b osz-
tályos és Lakaktos Amanda 7.c osz-
tályos tanulóink elismerő oklevélben 
részesültek.

Felkészítő tanáraik: Kukucska Jánosné 
és Feketéné Holczman Gabriella
Gratulálunk nekik!

Versmondó verseny

November 3-án izgalmas délutánon 
vehettünk részt. Több év kihagyás 

után iskolánkban újra megrendezhet-
tük a versmondó versenyt. A három-
tagú zsűrinek igazán nehéz dolga volt. 
Nem volt könnyű feladat a sok ügyes 
gyerek közül kiválasztani a legtehet-
ségesebbeket. A helyezettek jutalmul 
szép könyvet, a résztvevők oklevelet 
kaptak. Mindannyiunk számára szép 
emlék marad ez a nap.

Gratulálunk!

Eredmények:
1. évfolyam
I. Simon Hanna Mirabella 1.b
II. Kapusi Amira Hanna 1.a
III. Kerezsi Lili 1.a
2. évfolyam
I. Lovas Luca 2.b
II. Sőrés Kornél 2.c
III. Pistár Denisz 2.c
3. évfolyam
I. Márton Nándor 3.a
II. Faragó Lola 3.a
III. Tomasovszki Jázmin Enikő 3.d
Különdíj: Tardi Réka 3.b
4. évfolyam
I. Suhaj Borbála 4.a
II. Dobó Ádám Mátyás 4.b

HAGYOMÁNYŐRZŐ RENDEZVÉNYEINK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Hálaadás

Szokássá vált nálunk is, hogy minden 
év őszén hálaadó napot tartunk.  
Annak ellenére, hogy nálunk történel-
mi gyökerei nincsenek, mégis fontos 
tudatosítanunk azt, hogy amink van 
- életünk, egészségünk, kenyerünk, 
munkahelyünk, családunk és egyéb 
értékeink - már azért is hálásnak kell 
lennünk.
Az alsó és a felső tagozaton 2022. no-
vember 23-án délután minden osztály 
a saját osztálytermében elkészítette a 
hálaadó asztalát. Sok-sok gyümölcs, 
zöldség, sütemény és fantáziadús fi-
gurák mellett a gyerekek elhelyezték 
hálaadó üzeneteiket is. Ezt követően 
került sor a hálaadásnapi ünnepségre, 
ahol Bognár Benjámin iskolánk lelki-
pásztora mondta el gondolatait a há-
láról és dicsőítő énekeket hallhattak a 
gyerekek.

Látogatás az iskolába

Több év kihagyás után újra ellá-
togattak iskolánkba az óvó nénik.  

Matematika- és magyarórákon vettek 
részt az első osztályokban, amelyeken 
örömmel tapasztalták, hogy volt óvo-
dásaikból igazi, ügyes kisiskolások let-
tek. A gyerekek színes rajzokkal, az óvó 
nénik apró meglepetésekkel kedves-
kedtek a tanulóknak.

Mézes reggeli – „Legyen minden nap 
mézes nap!”

Iskolánk is csatlakozott az Agrárminisz-
térium és az Országos Magyar Méhé-
szeti Egyesület által szervezett Európai 
Mézes Reggeli programhoz. Azzal a 
céllal, hogy felkeltsük a tanulóink fi-
gyelmét a mézfogyasztás fontosságá-
ra, és az egészséges táplálkozásban 
betöltött szerepére.

A rendezvény sikeres lebonyolításához 
a szakmai segítséget helyi méhészek 
Hevesi Imre és felesége nyújtották. 

Előadást hallgattak meg a gyerekek a 
méhészek és a méhek munkájáról. A 
program zárásaként a gyerekek mé-
zes kenyeret fogyasztottak reggelire. 
Az OMME jóvoltából ebben az évben 
is méz termékmintát kaptak útravaló-
nak a tanulók.
 
Ezúton is köszönjük a Hevesi méhészet-
nek a közreműködését!

Mikulás járt iskolánkban

A diákok és a pedagógusok nagy-
nagy örömére az idei tanévben is ellá-
togatott iskolánkba a Mikulás.

Szabó Balázs koncert

2022. november 22-én (kedden) az  
Úttörő utcai iskola ebédlőjében rend-
hagyó koncerten vehettek részt is-
kolánk tanulói. Szabó Balázs gospel  
zenész hangulatos műsorában Jézus-
ról, a szeretetről és a hitről énekelt a 
gyerekeknek.

Téglási  KRÓNIKA   
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Téglási  KRÓNIKA   

A munkánk fő célja a prevenció, egy 
egészségvédő, komplex családgon-
dozás. 
Preventív feladatainkat az alábbi terü-
leteken végezzük:
● területi védőnő: végigkíséri a csalá-
dok életét a baba terve-
zésétől, egészen az iskola 
megkezdéséig, folyama-
tosan segíti a családok 
életét a felmerülő nehéz-
ségek megoldásában.
● iskolavédőnő: aki az is-
kolások rendszeres szűré-
sét, életkornak megfelelő 
védőoltások lebonyolítá-
sát, felvilágosító előadá-
sok tartását végzi.
● kórházi védőnő: az új-
szülött és gyermekágyas 
osztályon dolgozik, ahol 
az anyatejes táplálás, 
újszülött gondozás alap-
jaival ismerteti meg az új-
donsült anyukákat.
● Családvédelmi Szolgá-
lat: ahol a nem kívánt ter-
hességek ellátásával, a 
várandósok mentális támogatásával 
foglalkozunk.
A védőnői munkát jogszabályok hatá-
rozzák meg.
Tégláson 3 védőnői körzet működik, 
jelenleg az I. számú körzetet ketten, 
helyettesítéssel látjuk el.

A védőnői munkát alapellátás kere-
tien belül végezzük. Területi ellátási 
kötelezettségünk van, ami azt jelenti, 
hogy az adott körzetben lakó, tartóz-
kodó családok gondozását végezzük, 
más körzetbe történő átgondozás 
nem lehetséges, valamint a védőnő 
nem választható.
A covid járvány hatásai az idei évre 
is átnyúltak. A fertőzések elkerülése 
érdekében a személyes kontaktu-
sok csökkentek, előtérbe kerültek a 
messengeres hívások, gyakoribbak 
a telefonbeszélgetések. Személyes 
találkozásokra jelenleg is csak előre 
egyeztetett időpontokban kerül sor.
Sajnos az idei év újabb nehézséggel 
állított szembe minket. Az áram- és 
gázszolgáltatók számláinak nagyfokú 
emelkedéséhez kellett alkalmazkod-
nunk. 
Mivel nálunk a csecsemők fogadá-
sához, súly-, és hosszmérések lebo-
nyolításához szükséges a megfelelő 
hőmérséklet, a téglási önkormányzat 
biztosította számunkra a légkondi-
cionálóval való fűtést.  A kiadások 
csökkentése érdekében a tanács-
adásokat igyekszünk néhány napra 
leszűkíteni. A megbeszélt időpontok-
ban a tanácsadóban megtalálható-
ak vagyunk, egyéb esetekben a meg-

adott telefonszámokon tudnak elérni, 
kizárólag munkaidőben. 
Horváthné Schleisz Anikó 06-20-507 
2640
Kalenyák Tünde 06-30-204-99-71

Jelen vagyunk a családok életében a 
babatervezésétől, egészen iskolás kor 
végéig.
Tégláson meglévő körzetek vegyes 
körzetek, a területi munka mellett isko-
lát is ellátunk.
Az iskolai munkánkat is jogszabályi 
előírás, valamint módszertani levelek, 
szakmai irányelvek mentén végezzük. 
„Az iskola-egészségügyi ellátás is-
kolaorvos, védőnő együttes szolgál-
tatásából áll, melyet a fogorvos és a 
fogászati asszisztens közreműködésé-
vel lát el.”
Mivel Tégláson vegyes körzetek van-
nak az iskolai ellátás részmunkaidőben 
történik. 
Minden év szeptember elején, mun-
katervet készítünk, melyben dokumen-
táljuk a tanévre vonatkozó munka-
rendet. Így a szükséges egészségügyi 
feladatokat az iskola vezetőjével előre 
egyeztetett ütemterv szerint végezzük.  
Az iskolaorvosi dokumentáció alapját 
képezi, a gyermek háziorvosa által, kü-
lön jogszabály szerint kitöltött adatlap, 
a fejlődési szint megítéléséhez. Ennek 
alapján történik az iskolaérettség vizs-
gálata és az 5 éves vizsgálati lap az 
alapja minden iskolakezdő gyermek 
iskola-egészségügyi törzslapjának. 
Az iskolavédőnői munka is a prevenci-
óra épül. Része a tanulók egészségé-
nek megóvása, az eltérések korai fel-
ismerése, szükség esetén szakorvoshoz 
irányítása, az egészségi állapot folya-
matos nyomon követése. 
Páros évfolyamokat vizsgálunk, azaz 
a 2., 4., 6., 8. évfolyamokat. Ennek ke-
retében teljes fizikai vizsgálat történik: 

súly, magasság, testi fejlettség, táp-
láltsági állapot megítélése, vérnyo-
másmérés, látás, kancsalság, hallás 
vizsgálata, egyes korcsoportokban 
pajzsmirigy tapintásos vizsgálata, illet-
ve színlátás vizsgálata is történik. Ezek 

elvégzése kifejezetten fontos 
a pályaválasztás előtt álló 
nyolcadik osztályos gyerme-
kek számára, mivel eltérés 
esetén bizonyos szakmákra 
nem tudnak jelentkezni. 
Minden vizsgálatról leletet 
adunk, eltérés esetén pedig a 
megfelelő szakellátás felé irá-
nyítás is megtörténik. 
Az idei tanévben minden pá-
ros évfolyam mérése megtör-
tént, több osztály a leleteket 
már meg is kapta. Minden 
évben a nyolcadik osztályo-
sok szűrése elsődleges fon-
tosságú, mert ezek a kiadott 
leletek az egyes iskolákba tör-
ténő felvételhez szükségesek. 
A leletek átvételét a tanulók 
aláírásukkal igazolják. 
Ezen vizsgálatok alapján 

megtörténik a gyógytestnevelésre be-
sorolás.
A szakrendelésre irányított gyerekek 
leleteit bekérjük, és az iskola- egész-
ségügyi törzslapjukban tartjuk.
Az iskolai munka során közegészség-
ügyi és járványügyi feladatokat is el-
látunk. Ennek keretében történik a 
védőoltások szervezése, beadása, 
dokumentálása, jelentése. Általános 
iskolákban a 6. és a 7. évfolyam tanu-
lói, a törvény által előírt kötelező vé-
dőoltásokban részesülnek. Ezen oltá-
sok alól kizárólag szakorvosi vélemény 
alapján, egyes krónikus megbetege-
dés esetén mentesülhet a tanuló, ezért 
lényeges tudnunk a tanulók megbete-
gedéseiről. 
Néhány éve a 7. évfolyam számára 
választható lett a Humán Papilloma 
vírus elleni védőoltás. Először csak a 
lányok igényelhették térítésmentesen, 
de pár éve a fiúk számára is elérhető-
vé vált. Ez azért lényeges, mert a mé-
hnyakrákot okozó HPV a fiúk, férfiak 
esetében is okozhat rákos elfajulást. Az 
oltások igényét minden tanév elején 
felmérjük a 7. évfolyamot megkezdő 
tanulók körében. Az oltás igénylésére 
rendelkezésre álló idő rövidsége, illet-
ve a döntés nehézsége miatt, gyakori 
a megkeresés a szülők részéről.
Amikor rendelkezésre áll az oltóanyag, 
előzetes szülői tájékoztatás után, az is-
kola vezetőségével előre egyeztetett 
időpontban megtörténik az adott év-
folyamban a tanulók oltása. A meg-
írt szülői tájékoztatóban bekérjük a 
Gyermek egészségügyi kiskönyvét, 
melyben dokumentáljuk a beadott 

VÉDŐNŐK AZ EGÉSZSÉGES BOLDOG CSALÁDOKÉRT
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90. születésnapján köszöntötte Lipták Julianna téglási szépkorú lakost Szabó Csaba polgármester november 13-án. 

A mindig népes családban élő Juliska néni Erdélyben született, Sándorfalván, és már gyermekként kivette a részét a 
munkából, testvéreivel együtt. Nagykárolyban az erdészetnél dolgozott, akár gyümölcsöt kellett szedni, akár kapálni 
kellett mindig minden rá bízott munkát szeretettel, alapo-
san és lelkiismeretesen elvégzett. 

A férjével 3 lány és 1 fiú gyermeket neveltek fel, ma már  
8 unokája és 6 dédunokája van. Több mint 40 éve özvegy 
Juliska néni a családdal együtt még a 80-as évek végén 
jött át Magyarországra, és folyamatosan mindig minden 
élethelyzetben megtalálta a helyét, szolgálatkészsége és 
a munka szeretete révén mindig tudott annyit dolgozni, 
amennyi a megélhetéshez kellett. 

Ma is hiszi, hogy a Jóisten megsegíti, benne bízik, és 
ha nem is tud eljutni református istentiszteletekre, de a  
TV-ben, rádióban hallgatja az igehirdetéseket. 

Szeretettel gratulálunk, jó egészséget kívánunk!

Téglási  KRÓNIKA   
védőoltásokat, és ezt a kiskönyvet 
a nyolcadikos szűrővizsgálati lappal 
együtt visszaadjuk a diákoknak, amit, 
mint fentebb említésre került, aláírá-
sukkal igazolnak.
Minden negyedévben, illetve szük-
ség szerint történik a tanulók tisztasági 
vizsgálata, figyeljük a tanulók személyi 
higiéniáját, és kiemelt figyelmet for-
dítunk a fejtetvességi vizsgálatra. Ha 
valakit fejtetvesnek találunk, akkor a 
szüleinek levelet hagyunk az osztály-
főnöknél. Ebben tájékoztatjuk, hogy 
mit tapasztaltunk, valamint megkérjük, 
kezelje le a gyermeke haját, majd je-

lenjen meg a Védőnői Szolgálatnál is-
mételt vizsgálatra. Ha a gyermek haja 
serkementes, akkor igazolást adunk 
arról, hogy közösségbe mehet, de a 
kapott igazolással nem tudja leiga-
zolni a fejtetvesség miatt esetlegesen 
hiányzó óráit.
Az iskolában igyekszünk gyerekköz-
pontú gondozást végezni, munkánk 
során a segítségnyújtás és az empátia 
lényeges, alapja a nyílt és őszinte kom-
munikáció. Nagy hangsúlyt fektetünk 
a prevencióra, a megbetegedések 
korai felismerésére, megfelelő szakor-
voshoz irányítására. 

A munkánk véleményem szerint na-
gyon sokrétű és szerteágazó. Az idei 
évben is kijutott a megpróbáltatá-
sokból, de ennek ellenére mindig 
van megoldás, ami segít átlendülni a 
problémákon. Mi kitartóan végezzük 
a munkánkat továbbra is, a téglási 
családok egészségvédelmének érde-
kében. 

Békés boldog ünnepeket kívánunk!

Horváthné Schleisz Anikó  
és Kalenyák Tünde

védőnők

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÉSEK

Kása Sándorné téglási szépkorú lakost köszöntötte 90. születésnapján, december 13-án Szabó Csaba polgármester. 

Zsuzsika néni Tégláson született földművelő-gazdálkodó családban és nőtt fel 4 lánytestvérével együtt. Egész éle-
tében itt élt, 35 évig dolgozott a Hajdúsági Iparművekben, mint bérszámfejtő, innen ment nyugdíjba, 35 évvel ez-
előtt. Nagyon jó kapcsolata volt az emberekkel évtizedek alatt, mindenkinek igyekezett segíteni, jó szándékkal 
a problémákat megoldani igyekezett. Zsuzsika néni szerint ez a hosszú élet titka: derű, optimizmus, erős akarat.  

A Hajdúságiban ismerkedtek meg a férjével, akivel  
1956-ban kötöttek házasságot, sajnos azonban el is 
váltak. 1958-ban született meg Zsuzsika néni egyetlen 
fiú gyermeke, akit negyvenes évei elején elvesztett a 
családja. Nehéz egy anyának az egyetlen gyerme-
két eltemetni, de ezt a traumát is emberi tartással, erős 
akarattal feldolgozta. 2 unokája és 3 dédunokája van  
Zsuzsika néninek, a legfiatalabb Mátyás 2 hónapos.  
Mátyás születése olyan erőt adott az idén a dédinek, 
hogy a két agyvérzés után legyengülve, de erős elha-
tározással látni szerette volna, megélni, hogy fiú unoká-
ja születik, és ez megvalósult. Szellemileg friss, kártyázik 
a legidősebb dédivel, keresztrejtvényt fejt, tévézik, és 
elvégzi a kisebb házimunkákat: felmos, port töröl, hétvé-
gén főz.
Mindig nagyon precíz és tiszta volt és ma is az, a lakásá-

ban nem látni egy porszemet sem. A görögkatolikus egyház gondozónője minden hétköznap megy hozzá, emellett 
a családja Újfehértóról is jár hozzá, hétvégén mindig. 
Zsuzsika néninek a munkája során számtalan elismerésben volt része, sok kitüntetést is kapott, azonban amire a leg-
büszkébb, a kiváló munkájáért Göncz Árpád köztársasági elnöktől kapott kitüntetés.

Szeretettel gratulálunk, jó egészséget kívánunk!
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Téglás Városi Sportegyesület Súlyemelő Szakosztályának 
2022. évi eredményeiről, tevékenységeiről engedjék meg 
hogy rövid tájékoztatást adjak.
A Szakosztálynál célkitűzés volt az országos bajnokság, me-
gyei bajnokság és iskolás OB területi minősítők, emlékverse-
nyeken való sikeres szereplés. Sajnos abszolút CSB-n beteg-
ség miatt nem tudtunk reszt venni. 
Hajdú-Bihar megyei csapatbajnokságot 23 éve veretlenül 
zsinórban nyertük meg egyéniben 9 aranyéremmel.
Szakosztályunk 15 fő igazolt versenyzőből áll. 2022-ben  
53 érmet nyertünk meg: 38 db arany. 11 db ezüst és 4 db 
bronzérmet és 5., 6., 7., 8.  helyezéseket.

Versenyek:

● február 12. Dóró Antal Emlékverseny: 9 arany, 1 ezüst,  
4 db korosztály legjobbja

●.március 19. Szabó Elemér Emlékverseny Nyíregyháza:  
   6 arany, 1 ezüst, 1 bronz 
● március 26. Master OB Tatabánya: 1 ezüst 
● április 23-24. iskolás OB Tarján 5. hely
● július 9-én Hajdú Zrt. kiemelt verseny Téglás: 1 arany, 1ezüst
● május 7-én Abszolút CSB rendezése Téglás
● május 28. TINI országos bajnokság Nyíregyháza: 3 arany,  
   1 ezüst, 1 bronz 
●.augusztus 1-je két hét edzőtábor SPORT XXI. MSSZ  
   támogatásával
●.augusztus 27. XIX. Narancs Kupa országos és  
...Hajdú-Bihar megyei bajnokság: 4 db korosztály 
   legjobbja, 9 arany, 1 ezüst, 1 bronz
●.Téglás Hajdú-Bihar megyei csapatbajnokságot nyert  
   zsinórban 23-szor 
●.szeptember 8 és 9-én U15-17 Országos Bajnokság  
 Nyíregyháza: 4. hely Kovács Ábel, 6. hely Németh  
   Szabolcs, 7. hely Zeke Adrián
● szeptember 24. TINI országos bajnokság Biharnagybajom: 
  2 arany, 2 ezüst, 1 ötödik hely, 1 hatodik hely, korosztály 
   legjobbja 
● október 2-a területi minősítő Nyíregyháza: 5 arany, 1 ezüst, 
   4 db korosztály legjobbja cím
● október 19. Területi minősítő verseny Debrecen: 6 arany,  
    1 ezüst, 4 db korosztály legjobbja 
● november 26-27.  felnőtt országos bajnokság Tatabánya 
...81 kilogrammban Törő András, 245 kilogramm 
 ..összteljesítménye legjobb eredményével ezüstérmet nyert 

Nagy László 
edző    

Szép őszt zárt a Téglás VSE labdarúgó 
szakosztálya. Az ovis és alsó tagozatos 
iskolások, Szabó Imre edző irányításá-
val, a Bozsik programban vitézkedtek. 
Ebben a szekcióban több mint ötven 
gyermekkel foglalkozunk, az alap 
technikai, taktikai és koordinációs 
képességek elsajátítása céljából. Az 
edzések mellett a tornák és fesztiválok 
jelentik számukra a megmérettetést. 

A nagypályás futball legfiatalabb kor-
osztálya az U-14, vagy gyerekcsapat. 
Ők őszi elsők lettek csoportjukban, a 
Debreceni ASE-val megegyező pont-
tal, de több rúgott góllal. Bulyáki Mar-
cell és Csonka Tamás külön versenye 
a házi gólkirályi címért minőségi táma-
dójátékot eredményezett a mérkő-
zéseken. Edzőjük Nagy Csaba szerint 
azonban ez a részsiker nem lett volna 
kivitelezhető a többi játékos nélkül.  
A csapategységet, a fegyelmet és az 
alázatot tartja a legfontosabb ténye-
zőnek.

Fábián-Nagy István serdülő csapata 
a 10. forduló után az előkelő 3. helyen 
állt a táblázaton.  Aztán sajnos három 
vereség a 7. helyre taszította a csapa-
tot. Az edző szerint Száva János szemé-
lyében egy igazi gólvágója van a csa-

patnak, aki nem minden mérkőzésen 
tud felnőni az elvárásokhoz. 

A tél folyamán az állóképesség fejlesz-
tése mellett a középpályás játék meg-
erősítésé lesz az elsődleges cél.

Ifjúsági csapatunk, Szabó Imre veze-
tésével, kiemelkedő őszt produkált.  
13 mérkőzésből 13-at nyert! 

Minden csapatrész kiválóan teljesített. 
Legkevesebb gólt kaptuk, 2. legtöb-
bet lőttük. 18-20 játékos alkotja a kere-
tet. Egységesek vagyunk és fegyelme-
zettek, nincs sértődés, ha valaki nem 
kezdő. Edzéseink a füves pályán való-
sultak meg, de a részvétel így is 72%-
os, ami nagyban hozzájárul az elsőség 
megszerzéséhez. Lovas Regőt (2006-os 
születésű) a rúgott 22 gólja kiemeli, va-
lamint Balogh Sándort (2005-ös szüle-
tésű) az a tény, hogy az utolsó három 
fordulóban a felnőttben kapott szere-
pet és ott kettő góllal vette ki a részét 
a győzelmekből! Tavasszal ő már nem 
ifista, hanem felnőtt labdarúgó lesz! 

Felnőtt csapatunk az előkelő 4. helyen 
telel! Ha azt nézzük, hogy a feljutó hely 
2 pontra van, ez bizakodásra adhat 
okot. Fiatalok vagyunk és motiváltak. 
Nagy Imre edző szerint, javulnunk kell a 
rögzített szituációk levédekezésében, 
valamint a támadásból védekezésbe 
való átmenetekben. Egy jó felkészülés-
sel, 2-3 játékos teljesítmény javulásával 
megcélozhatjuk a feljutást tavasszal! 
Szép karácsonyt, sikeres újesztendőt! 

Szabó Imre  
Téglás VSE Elnök

Zeke Sándor sérülésből lábadozó ifjú  
labdarúgónak adja át a kupát  

Lovas Regő csapatkapitány  
és Szabó Imre elnök

Téglási  KRÓNIKA   
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A HAJDU Cégcsoport számára fontos, 
hogy a jelenlegi kihívásokkal teli min-
dennapokban lehetőségéhez mér-
ten minden munkavállalója számára 
stabil hátteret nyújtson. Ennek okán 
a napokban a vállalatcsoport vezetői 
rendkívüli rezsitámogatás biztosításá-
ról döntöttek munkavállalóik részére.

A HAJDU Cégcsoport alelnöke, Dedé-
né Novotni Anna így fogalmazta meg: 
„A cégcsoportnak is jelentős terhet 
jelentenek az emelkedő alapanyagá-
rak és az elszálló energiaárak, de még 
ilyen környezetben is igyekszünk a 
munkavállalók megélhetését biztosíta-
ni és a jelenlegi inflációs környezetben 
csökkenteni a családok terheit.

A lakossági rezsiköltségek emelkedé-
sével párhuzamosan, a HAJDU-nál 3 
hónapon keresztül fix összegű, extra 
juttatást biztosítunk a téli időszakban 
a munkatársaink egzisztenciális bizton-
sága érdekében. Ez összesen bruttó 
90.000 Ft úgynevezett rezsitámogatást 
jelent minden munkavállalónk számá-
ra.” 
A növekvő infláció, a folyamatosan 
emelkedő fogyasztói árak szintén 
többlet kiadást jelentenek a családok-
nak. A HAJDU Cégcsoportnál évköz-
ben jelentős béremelés valósult meg, 
ez a kétszámjegyű növekedés szintén 
segítséget nyújt kollégáink számára a 
mostani, kihívásokkal teli időszakban.  

Az elmúlt években a COVID járvány 
következményeivel kellett megküz-

denie a HAJDU Cégcsoportnak és a 
munkavállalóknak egyaránt. 

Azonban a megpróbáltatásokkal teli 
időszak nem ért még véget, a pan-
démia napjainkban is éreztet hatását, 
valamint újabb kihívással nézünk szem-
be a közelünkben zajló háború okán. 
„Felelős munkáltatóként folyamato-
san figyeljük a külső körülményeket 
és lehetőségeinkhez mérten minden 
esetben segítjük munkavállalóinkat, 
hozzájárulva ezzel mintegy 750 család 
megélhetéséhez.” – tette hozzá Dedé-
né Novotni Anna.

Extra juttatással segíti munkatársait a HAJDU

A kárpátaljai Kistéglás település iskolájában lesz tiszta és 
egészséges víz, a hajdú-bihari Téglás város ajándéka: egy 
víztisztító berendezés által. Szabó Csaba polgármester ha-
táron túli kollégájának, Puskár Árpádnak december 8-án 
adta át a hiánypótló készüléket.

A Magyar Kormány Bethlen Gábor Alapítványa támogatá-
sával beszerzett víztisztító óriási szolgálatot tesz. 

Testvérvárosunkban nincs vezetékes ivóvíz, a fúrott kutak-
ból nyert víz pedig nem felel meg teljesen az egészségügyi 
követelményeknek. A kút vizét analizálták, és ennek meg-
felelő víztisztító berendezést kaptak a testvértelepülésük 
önkormányzatától.

A testvértelepülési kapcsolat régre nyúlik vissza, rendszere-
sek a kölcsönös látogatások. 
A polgármestert a mostani útjára Molnár István és  
Váradi Tamás önkormányzati képviselők kísérték el. 
Az ottani közigazgatási rendszer szerint Szürte közpon-
ti településhez 12 kisebb helység tartozik, közöttük Tég-
lás. A falu a csapi határátkelőtől mindössze nyolc kilo-
méterre van, és a falu mintegy 67 százaléka magyar.  
Az utóbbi időben csökkent ez az arány, mert a háború mi-
att több fiatal család Magyarországra költözött.

VÍZTISZTÍTÓ ÁTADÁSA AZ UKRAJNAI TÉGLÁSNAK
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JELENTESSE 

MEG ÖN IS  

HIRDETÉSÉT  

A TÉGLÁSI  

KRÓNIKÁBAN!

A Téglási Krónika havi megjelenéssel,  
2500 példányban készül, és minden téglási ház-
tartásba eljut. Érdeklődni az alábbi telefonszá-

mon lehet: 06 52/384-312


