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Önkormányzat

A polgármester naplója
Kiművelt emberfők

Széchenyi István sokszor idézett gondolata a
kiművelt
emberfők
szükségességéről ma
éppúgy érvényes, mint a
Reformkorban. A kiműveltség alatt a gróf
tájékozottságot, tanultságot és az akkori kor
legjobb színvonalához
mérhető
hétköznapi
kultúrát értett.

Mindig kiemelten fontosnak tartottam az oktatás
és kultúra ügyét. Meggyőződésem,
hogy
társadalmi problémáink
jelentős részének forrása kulturális eredetű és csak közvetve gazdasági vagy politikai jellegű. A kultúra nem luxus, amire akkor költünk, amikor
már mindenünk megvan, hanem a felemelkedés eszköze,
vagy inkább feltétele. Az ok-okozati láncot csak mi tudjuk
megtörni, és csak úgy, ha mindent megteszünk azért, hogy a
változó világhoz alkalmazkodni tudó, sőt a világot formálni
képes emberek legyünk a jelenben, és megadjuk a
lehetőséget gyermekeinknek, hogy ilyen emberekké válhassanak.

Mi kell ehhez?
Tanulás, jó iskola. Lehetőség, hogy mindenki hozzáférhessen
alapvető kulturális javakhoz. Lehetőség, alkalom, hogy
találkozhassunk egymással és az egyéni tudások egymást
erősítve társadalmi tudássá, kultúrává álljanak össze. Mindennek a színtere nem csak az egyetem, és nem a nagy
múzeumok, hanem a mi közvetlen környezetünk kell, hogy
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legyen. Testileg sem leszünk egészségesebbek attól, hogy
elmegyünk egy versenyre és megnézzük a válogatott
sportolókat. A kultúra sem azonos az Operaházzal vagy a
Nemzeti Múzeummal, de azonos az iskolai szakkörrel, a kölcsönadott könyvvel, a klubban vetített filmmel, a szomszéd
számára lefordított internetes cikkel. Közvetlen világunkkal.

A Diákakadémia program egy tehetséggondozó program a
telki általános iskolában. Segít megtalálni a gyerekek
erősségeit és legyőzni gyengeségeiket. Nem egy nagy
hagyományokkal bíró, minden részletében kidolgozott program, de ha hiszünk benne, azzá lehet. Hogy a program elindulhasson, létrejön egy alapítvány és egy olyan működtetési
modell, ami kiállhatja az idők próbáját, mert eleve a hosszú
távú fenntarthatóság és működtethetőség elvén szerveződik.

Ha a program jó, az alapítványt működtető szülők fenn fogják
tartani a rendszert. Ha nem váltja be a hozzá fűzött
reményeket, akkor nem. A világban számtalan példa van ilyen
alulról szerveződő tehetséggondozási programok hosszú
távú, sikeres működésére. A Diákakadémia jó kiegészítése
lehet az állami közoktatásnak, mert segíti a gyermekeket a
fejlődésben, személyes képességeik alapján. A Diákakadémia eszköz lehet az összefogásra és együttműködésre a
szülők, pedagógusok, a társadalmi szervezetek, civilek, az
ügyet fontosnak tartó támogatók, mecénások, és az ügy
támogatottjai, a gyermekek között.
Mint a kezdeményezés egyik támogatója, keresem azokat,
akik segítenék a Diákakadémia ügyét, támogatnák az
alapítványt, részt vennének a szervezésben és segítenék sikerre vinni a tehetséggondozás ügyét Telkiben.
Deltai Károly
polgármester

polgarmester@telki.hu
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A Boszorkányvölgy fejlesztéséről
Előzmények

Telki község képviselő-testülete 1997 őszén adott megbízást a Budajenői úttól délnyugatra fekvő külterületi,
mezőgazdasági jellegű térség, 26 ha kiterjedésű területének
(mai nevén Boszorkányvölgy, akkori szóhasználat szerint 069
hrsz-ú terület) tervezésére, további lakóterületi fejlesztések
érdekében. A terv rögzíti, hogy a cél a Boszorkányvölgy
területének belterületbe csatolása, átminősítése lakóterületi
fejlesztési övezetté. A fejlesztési területnek mintegy 140 tulajdonosa volt.

beépítés tényleges megvalósításának előfeltételeit nem
rögzítette. A megvalósítás költségeihez a fedezetet a Telki
Beruházó Vízi-közmű Társulat, egyes járulékos költségelemek
fedezetét pedig az Önkormányzat biztosította.

A 164 beépíthető ingatlanból 2012-ig 72 (44%) épült be, itt 87
új lakás jött létre. 21 ingatlanon folyik építkezés, ahol újabb 25
lakás épül. A Boszorkányvölgy területén eddig 280 fő
létesített állandó, bejelentett lakóhelyet.

A terv 170 új lakás létrejöttével, 510 fő lakosságszám
növekedéssel számolt. A település beépíthető területe mintegy
21 ha-ral növekedett meg. A terv nem számolt a
lakosságszám-növekedés településszintű költségeivel, a szükséges járulékos fejlesztések (iskola, óvoda, orvosi ellátás,
infrastrukturális kapacitásbővítés, stb.) szükségességével.

Társulat

Az Összevont Rendezési Terv
módosítása

A Társulat az ingatlantulajdonosok felé érdekeltségi hozzájárulásokat állapított meg az egyes fejlesztési részterületek
szerint. A befizetett érdekeltségi hozzájárulás 15%-át az ingatlantulajdonosok az államtól visszaigényelték. A Társulat tagjainak döntő része az érdekeltségi hozzájárulás fizetési
kötelezettségeinek határidőre eleget tett, egy része azonban
csak késve vagy még egyáltalán nem fizetett, amelynek

A területen értékesített ingatlanok értékesítési ára alacsonyabb volt, mint az egyidejűleg értékesítésre kínált
összközműves önkormányzati ingatlanoké.

Az Összevont Rendezési Terv módosítására a 7/1998.
(VIII.10.) számú rendelettel került sor. A rendelet hiányossága,
hogy nem minden esetben adott jogi keretet a tervekben
szereplő megállapításoknak, a lakóterület fejlesztés,

A Telki Beruházó Vízi-közmű Társulat 2002. február 6-án
alakult, azzal a céllal, hogy érdekeltségi területén (Telki, Boszorkányvölgy) helyi vízgazdálkodási közfeladatot valósítson
meg. Tagjai az érdekeltségi területen ingatlan tulajdonnal rendelkező valamennyi természetes és jogi személy. Feladata a
terület közműves vízellátása, a szennyvíz és csapadékvíz
elvezetést szolgáló létesítmények létrehozása. A Társulat
alakuló közgyűlésén, ugyanazon tagokkal és vezetőséggel,
megalakításra került a csak formálisan működő Építő
Közösség is, amely az elektromos hálózat kiépítését és a
szilárd burkolatú úthálózat megvalósítását tűzte ki feladatául.

www.telki.hu
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Önkormányzat
következményeként a szennyvíz-csatorna és felszíni
csapadékvíz hálózat kivitelezője felé jelenleg is tartozásuk
van.

A Társulat felajánlotta, hogy átadja az Önkormányzat részére
a tartozásait és a követeléseit. Az Építő Közösség jogi
értelemben nem létezik. Ezért megkerülhetetlen a
követelésállomány szétválasztása a különböző jogcímekre.
A követelésállomány szétválasztását azonban a Társulás nem
tette meg. A Társulat, az Építő Közösség nem kötött
szerződést, megállapodást tagjaival. Így az Építő Közösség
vonatkozásában még polgári jogi igény sem támasztható.

Összegzés
Telki Község képviselő-testülete a 2012. január 24-én megtartott ülésén részletesen foglalkozott a Boszorkányvölgy, mint
lakóterület létrejöttének körülményeivel, a területfejlesztés
lezárásának lehetőségeivel.

A képviselő-testület a Telki Beruházó Vízi-közmű Társulat
felajánlását nem fogadta el. Az elektromos hálózat kiépítésével, valamint a Társulat működésével összefüggő követelések
közadók módjára történő behajtására nincs jogszabályi
lehetőség. A Társulat, Építő Közösség nem kötött
szerződést, megállapodást tagjaival. Az önkormányzat nem
rendelkezik a Társulat felé követelést megfogalmazó
szervezetek nyilatkozatával a követelések pontos összegére
vonatkozóan, illetve a Társulat azon nyilatkozatával, hogy
mely szervezetek felé, pontosan milyen tartozásai állnak fenn.

Ezért az önkormányzat a Társulat szerződéses kapcsolatait
nem kívánja átvállalni, azokat a Társulatnak kell lezárnia.

Az érintett terület ingatlantulajdonosai több ízben, több jogi
fórumon kerestek megoldást a kialakult helyzetre. A kapott
válaszok alapján többszörösen megállapítást nyert, hogy az
Önkormányzat jogi értelemben nem felelős a kialakult
helyzetért, építési kötelezettsége nem áll fenn, a tervezett
beruházások költségterheit az érintett ingatlanok tulajdonosaira részben vagy egészben átháríthatja. A jelenlegi Önkormányzat, mint jogutód felel a korábbi Önkormányzatok döntéseiért, azonban itt nincs számon kérhető jogi felelősség.
Azonban az Önkormányzat tisztában van azzal, hogy az
egykori, nem kellően távlatos területfejlesztési koncepció
kapcsán jelentkező problémák megoldásában van képviseleti
és erkölcsi felelőssége, feladata.

Az Önkormányzat általánosságban törekszik a különböző
lakóterületek fejlesztései kapcsán egységes szempontrendszer
felállítására, megközelítőleg azonos lakossági terhek melletti
fejlesztések megvalósítására. Azonban az eltérő objektív
adottságok és az egyes fejlesztések eltérő természete miatt
uniformizált megoldások nem lehetségesek. Az egymással
szemben álló szempontok összeegyeztetése nehéz feladat.

A kialakult patthelyzet feloldása miatt, és mert a szóban forgó
területen élők életminőségének javítása a képviselőtestület egyértelmű célja, az Önkormányzat folyamatosan kereste a helyzet megoldását. Ezért a Polgármester előterjesztést nyújtott be a képviselő-testületnek, melyben az
előzményeket összefoglalva javasolta, hogy a Testület fontolja meg a Boszorkányvölgy fejlesztésének kérdését és döntsön
a fejlesztés reális lehetőségeiről.
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A területfejlesztés lezárásának lehetőségei

A képviselő-testület kihangsúlyozta, hogy amennyiben a
kiszolgáló utakat (útépítés, csapadékvíz rendezés), illetőleg
közművet (közvilágítás) az önkormányzat valósítja meg, annak
költségét az érintett ingatlanok tulajdonosaira, a vonatkozó
törvény alapján, részben vagy egészben áthárítja.
A legjelentősebb problémát az okozza, hogy a területfejlesztés lezárásának költségeit meg kell előlegezni. Mivel erre
senki sem képes, indokolt a beruházást ütemekre (pl.
közvilágítás, útépítés utcánként) bontani. Az egyes ütemek
meghatározását megelőzően fel kell mérni, hogy mely ingatlantulajdonosok képesek határidőre eleget tenni fizetési
kötelezettségüknek.
Az Önkormányzat 2010-ben saját költségén újra (a kialakult
állapotokat figyelembe véve) elkészíttette a közvilágítás, az
út- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésének terveit,
melyek engedélyeztetésre kerültek. A tervek megvalósításához minden jogi feltétel adott.

A Testület megvalósíthatósági szempontok miatt a közvilágítás és útburkolat építésének kérdését szétválasztotta, és
első ütemben csak a közvilágítás kérdésére koncentrál.
A Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a
beruházást 2014-ben teljes körűen valósítsa meg, a beruházás
megvalósításához szükséges 35 millió Ft összegű előirányzatot pedig, mint előfinanszírozást, a 2014. évi költségvetésben
biztosítsa.
Telki Község képviselő-testülete a fentiek alapján az alábbi
határozatot hozta:

A Telki, Boszorkányvölgy teljes területén a közvilágítás teljes
körű kiépítése.

A Telki, Boszorkányvölgy teljes közvilágítási hálózatának
építési tervei rendelkezésre állnak. Engedélyek birtokában a
tervek megvalósításának minden jogi feltétele adott.
A Telki, Boszorkányvölgy közvilágítás kiépítésének – 2012. évi
tervezői értékbecslésen alapuló - becsült költsége: ~ 35 millió Ft. Az egy ingatlanra jutó becsült költség: ~ 238.000
Ft/ingatlan.
A beruházás megvalósításának forrása:
-

az Önkormányzat hozzájárulása 10%

az ingatlantulajdonosok hozzájárulása 90%

Fontos kiemelni, hogy a becslések tervezői becslések és
2012-es árszínvonalat tükröznek. A végleges összeg a
közbeszerzési eljárás során fog kialakulni, tehát a becsléstől akár jelentősen is eltérhet.
A költségek érintett ingatlantulajdonosokra történő
áthárítására az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározottak szerint
kerül sor.

A képviselő-testület célja, hogy a beruházás 2014-ben teljes
körűen megvalósuljon. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert az előkészítő tárgyalások lefolytatására, az
érintett ingatlantulajdonosok nyilatkoztatására.

Ezzel megnyílt a lehetőség a Boszorkányvölgy közvilágításának kiépítésére a fenti feltételekkel. Más területek közműfejlesztési eljárásának megfelelően megkezdődik az
egyeztetés az ingatlantulajdonosokkal és az itt élőkkel.

Önkormányzat

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból
Bővebb tájékoztatás a www.telki.hu honlapon vagy a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2013. szeptember 2.
A polgármester jutalma és felajánlása

A képviselő-testület Deltai Károly elvárhatón felüli munkájának díjazásaként és bizalma kimutatásául jutalmat szavazott
meg. Ennek teljes összegét azonban a polgármester 2 kiemelten fontos közügy érdekében, jótékony célra ajánlotta fel.
Elsőként létrehozza a Diákakadémia Alapítványt az iskolai
tehetséggondozás támogatására, amelyhez partnereket keres
a fontos ügy hosszú távú támogatására.
A jutalom másik felét a létrehozandó könyvtár és klubház
fejlesztésére fordítja. A polgármester ezzel a döntésével is
szeretné hangsúlyozni a két ügy kiemelt fontosságát, felhívva
a figyelmet rájuk. Aki hasonlóan lényegesnek és támogatandónak véli a projekteket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot
a polgármesterrel!

Szeptember 10.
Beszámoló az alapítvány működéséről

Szujó Zoltánné Dr. Sütő Adrienn, az Óvoda-Iskola Telkiben –
Út Európába alapítvány év elején kinevezett elnöke röviden
ismertette a 2012-es működésről szóló beszámolót, amelynek
kivonata a Telki Portálon és a Naplóban is olvasható.

A Telki Óvoda dokumentumainak
felülvizsgálata

A településképi véleményezési, kötelezési
eljárásról szóló rendelet
A testület elfogadta a településképi véleményezési, kötelezési
eljárásról szóló rendelet módosítását.

A 2013. évi költségvetés I. féléves végrehajtása

A PTB által is tárgyalt költségvetési végrehajtásról szóló
beszámolót elfogadta a testület.

A hulladékkezelésről szóló rendelet
felülvizsgálata

Az állami árszabályozás és a magasabb rendű jogszabály
miatt esedékessé vált a helyi hulladékkezelési rendelet hatályon kívül helyezése.

Gépjármű vásárlása

A testület 1 millió forint keretösszeget határozott meg egy
használt, 4 kerék meghajtású gépjármű vásárlására, amelyet a
téli, csúszós útviszonyok között is tudna használni a
közterület-felügyelő.

Hóeltakarítási pályázat

A testület a következő 2 évre vonatkozó ellátás kapcsán
pályázatot írt ki a települési, téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokra. A pályázat részletei a Telki Portálon
olvashatók az október 7-i beadási határidőig.

A testület elfogadta a Telki Óvoda alapdokumentumainak
(házirend, pedagógiai program, SZMSZ) felülvizsgálatáról
szóló beszámolót.

A Boszorkányvölgy fejlesztése

A tanévkezdés tapasztalatai

A Telki 1256/2. hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó területrendezés

Az óvodai tanévkezdés általános tapasztalatairól az
intézmény vezetője, Majer Györgyné Erzsike tájékoztatta a
jelenlévőket, megállapítva, hogy a zavartalan működés biztosított, és idén minden jelentkezőt fel tudtak és fel is tudnak
venni az intézménybe.

Az étkeztetési díjak meghatározása

A képviselők elfogadták a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság által is támogatott, étkeztetési díjakról szóló javaslatot. A szolgáltató továbbra is a Sodexo, amely az óvodában
102, 307 és 89 Ft-ért, az iskolában pedig 107, 349 és 96 Ftért biztosítja a reggelit, ebédet és uzsonnát.

A HÉSZ és az SZT módosítása

Az egyéni beadványok, a Globall lelátóbővítése és a
vízelvezető árkok megépítése érdekében szükséges változtatások kapcsán megindult a Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosításának folyamata.

A Boszorkányvölgy közvilágításának kiépítése érdekében
hozott döntést a testület. Ennek részletei külön cikkünkben
olvashatók.

Telki több területtel is térítésmentesen gazdagodott a 1256/2.
hrsz-ú ingatlanon belül, a tulajdonosok felajánlása kapcsán.

Bursa Hungarica ösztöndíj

Településünk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica
ösztöndíjrendszerhez.

A Buda-környéki Önkormányzati
Társulással történő együttműködés

Ahogyan már korábban is beszámoltunk róla, Telki folyamatosan keresi az együttműködés lehetőségeit a Buda-környéki
Önkormányzati Társulással, amelynek kapcsán most 5 téma
merült fel. A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy
tárgyaljon a térfigyelő kamerarendszer pályázatáról, az erdei
kerékpárutakról, az állategészségügyi járőrről, a közös
médiaértékesítésről, valamint a közlekedésfejlesztésről.
szb
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Közösség

Elbúcsúztattuk a nyarat
Augusztus utolsó napjának délutánján megélénkült az élet a
Pajta körül. Nyárbúcsúztató programok színesítették ugyanis
Telki közösségi életének palettáját.

A szokás szerint kellemes hangulatban zajló rendezvényen
először a gyermekprogramoké volt a főszerep, így minden
apróság kézműveskedhetett, vagy éppen kérhetett egy profi
arcfestést.

6 óra körül egy remek előadásnak örülhettek a gyerkőcök,
ugyanis a Batyu Színház szórakoztatta őket, majd később
jöhettek a már inkább felnőtteknek szóló programok. Az
utcabál amolyan Pajta-bálként folytatódott, hiszen a népszerű
LIMuZs zenekar a faluházban lépett fel az önfeledten táncolók
nagy örömére, majd egy igazán fiatalos helyi disco vehette
kezdetét.
A Falubúcsúztatón minden korosztály megtalálhatta a
számára értékes programot, és egy kellemes beszélgetés,
táncolás, vagy éppen kürtőskalács-majszolás közben
élvezhette a kiváló rendezvényt.
szb
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Önkormányzat
A Globall edzőcentrum
fejlesztése

Tovább zajlik a vízelvezetők
építése

Javában zajlik a Globall Football Park&Sporthotel bővítése a
szükséges építési engedélyek birtokában. Az edzőcentrum
fejlesztése kapcsán felmerült az igény egy mobillelátó
építésére.

Egyre gyakoribb jelenség hazánkban, hogy esetenként rövid
idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék hull, ami könnyen
áradásokat okozhat, akár Telkiben is. A csapadékvíz
elvezetésére szolgáló helyi árok- és csatornarendszer azonban kiépítettségét tekintve sajnos felülvizsgálatra szorult az
utóbbi években.

A lakossági szempontokat is figyelembe véve Telki
lehetőségéhez mérten igyekszik olyan irányba terelni a
fejlesztéseket, amelyek a településképi és zajvédelmi kritériumoknak megfelelnek.

A településképi véleményezési eljárás keretében ezért a
mobillelátó tervét jelen formájában a polgármester elutasította. A hatósági engedélyeztetés a Budakeszi Építéshatóság
jogköre.

Megvan, ki építi meg a Zápor
utcát
Lezárult a Zápor utca I. szakaszának (Árnyas utca és Forrás
utca közötti részének) felújítására, útépítésére kiírt közbeszerzési eljárás.

A legelőnyösebb ajánlatot a Hornyák Út és Mélyépítő Kft.
(2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59.) adta, így a
céget Telki Község Önkormányzata a közbeszerzés
győzteseként hirdette ki. A felújítás költsége nettó 15 millió
522 ezer 764 Ft, azaz bruttó 19 millió 713 ezer 910 Ft lesz,
amelyet 90%-ban a lakók, 10%-ban pedig az önkormányzat
vállal.
A munkálatok a Telki Napló megjelenéséig megkezdődhetnek, és a tervek szerint még az ősz folyamán lezajlanak.
szb

A még ki nem épített vízelvezetők hiánya és a meglévő
árkok oktalan betemetése miatt már régóta azon dolgozik
településünk, hogy lépésről-lépésre teljessé tegye a hálózatot. A komplex terveknek megfelelően folyamatosan töltések,
árkok és szikkasztó szekrények épülnek Telkiben, és nemrégiben újabb fontos munkákat végeztek el falunkban.
Bízzunk benne, hogy hosszú távon a fokozatos, tudatos és
tervezett munkálatok elérik céljukat, és megakadályozzák,
hogy a lehulló csapadék gondot okozzon településünkön.
szb

Pártatlanul
Immáron másodszor kért idén közterület-foglalási engedélyt
Telkiben az egyik országos párt. Településünk már évtizedek
óta arra törekszik, hogy távol tartsa az országos pártpolitikát,
és a mostani kormánypárti majd ellenzéki mozgolódás arra
késztette a helyi vezetőket, hogy elgondolkodjanak, hogyan
őrizhetnék meg Telki „pártoktól mentes” közegét.
Ennek érdekében a testület - a jövő évi országos, helyi és
uniós választások közeledtével - minden eszközt megragadva
igyekszik korlátozni a zavaró politikai tevékenységek megjelenését, megvédve ezzel a helyiek nyugalmát.
Ezzel egyetemben biztosíthatjuk minden kedves olvasónkat
is, hogy a Telki Napló és a Telki Portál nem ad teret egyetlen
országos párt hirdetésének sem, független hírújságként és
weboldalként megmaradva a voksolások ideje alatt is.
www.telki.hu
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Önkormányzat
Bursa Hungarica 2014
Telki Község Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott az Emberi Erőforrás Minisztériumának felhívásához, és
immár 10. alkalommal kiírja a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók részére az ösztöndíj pályázatot.

A pályázat célja

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, illetve a „B” típusú pályázatra a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok jelentkezhetnek.

A pályázat kódjai
BURSA-2014.A
BURSA-2014.B

A pályázat részletei

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2014. március.

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését
és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A Telki Önkormányzat 14/2011.(06.29.) tanulmányi ösztöndíjakról szóló rendeletének 4.§. e.)bekezdése szerint: szociális
szempontból rászorult: az a hallgató, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
A pályázati adatlap, az okiratok, igazolások benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása jogvesztő. A formailag nem
megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.
Az ösztöndíjban részesülő köteles az ösztöndíj folyósítását érintő lényeges tények, körülmények megváltozását 15
napon belül írásban bejelenteni. Az értesítési kötelezettségét nem teljesítő ösztöndíjast a folyósításból és az ösztöndíj
következő évi fordulójából kizárjuk, és kötelezzük a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésére.
A Bizottság döntéséről a kérelmezőt, a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül írásban értesíti.

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Program

Falukáposztája
Október 12-én szombaton, 16 órai kezdettel megrendezésre kerül a Pajta-Faluházban a tizenkettedik Falukáposztája, Telki Káposztasavanyító Fesztivál.

A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposzta feldolgozása
ceglédi recept alapján, sóval savanyítva, ötféle fűszerrel
ízesítve, répával és birsalmával díszítve történik. Azok
számára, akik korábban jelentkeztek, az alapanyagot az
Önkormányzat biztosítja. Jelentkezni előzetesen telefonon
lehet a Polgármesteri Hivatal titkárságán (06-26-572-003)
munkaidőben vagy e-mailen a kultura@telki.hu címen.

Közben Barthos György csapatának jóvoltából elkészül a
töltött káposzta, és a szokásos zsíros kenyér, forralt bor,
meleg tea mellett hívunk mindenkit egy kellemes időtöltésre.
A korábbi évek remek tapasztalatai alapján idén is két hatalmas üst Telki Káposztás Slambuc és Bánó Attila várja majd az
ínyenceket! A gyerekek szokás szerint kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában,
illetve a Pajtában.

A káposztasavanyítás alatt az új telki Sváb Táncház
mutatkozik be, majd a gasztronómiai élvezeteket követően,
19 órától idén is egy fergeteges horvát, szerb és macedón
táncház veszi kezdetét Dávid Anna és a KOKUKK
szervezésében, pécsi vendégzenészek közreműködésével!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Délszláv táncház a Falukáposztáján
Az 1980-as évek elejétől, kisebb-nagyobb változásokkal,
tagok cseréjével, Pécs - Baranya népzenei életének egyik
meghatározó nemzetiségi együttese az országosan is ismert
és elismert Vizin zenekar.

A bunyevác-horvát származású Vizin Antus Budapesten,
középiskolai tanulmányai idején kerül a Sebő együttes, az
erősödő magyar és nemzetiségi táncház-mozgalom hatása
alá. A Kóló együttes táncházain, a jeles koreográfus és
táncpedagógus Kricskovics Antaltól lehet ellesni a lépéseket.
Vizin már gyermekként Bácsbokodon is zenél, tamburázik,
illetve, ha a németajkúakkal játszik, trombitál. Zongorázni és
harmonikázni is tanul, bár ez utóbbival először autodidakta
módon ismerkedik meg.

tartozó Végh Andor dudás is. Muzsikálnak "prélókban"
(fonóbál), táncházakban, koncerteken, ünnepségeken és más
táncalkalmakon is. A saját gyűjtéseiken alapuló zenekari
összeállításaikkal, feldolgozásaikkal pedig előszeretettel
koncerteznek. (A mostani táncház szervezője is énekelt velük
első hanghordozójukon - a szerk.) (Részlet Juhász László
Vizin Zenekarról írt cikkéből)

A pécsi Vizin zenekar délszláv táncházára mindenkit szeretettel várunk a káposztasavanyítás után, október 12-én este 7
órakor a Pajtában.

Pécsi tanárképző főiskolásként fontosnak tartja a magyarországi horvátok és szerbek énekes és hangszeres
népzenéjének gyűjtését. 1981-től szervezi és vezeti a
Baranya Táncegyüttes zenekarát, amely később önálló
népzenei együttessé alakul.

Az együttes alapító tagja az ország talán e műfajban legjobb,
de biztosan legjellegzetesebb hangú énekese a "szárazfát"
(tamburakontra) is életre keltő Dervár Ferenc "Kume", a tamburás Gyorgyevics Jován, majd Rádity Milenkó, az azóta a
duda első számú művészei között jegyzett, amúgy több
hangszeren is játszó Szabó Zoltán, a hangszerét akár a hóna
alatt is elcipelő bőgős Piroska Gyula. (…) Alkalmanként
hozzájuk sorolható a már második-harmadik generációhoz
www.telki.hu
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Program
Megemlékezés Telkiben
Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az
1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulójának
helyi megemlékezésére hívja a telki polgárokat 2013. október
23-án, szerdán este 19 órára, az 56-os emlékműhöz.

Program: ünnepélyes zászlófelvonás, rövid irodalmi műsor,
koszorúzás és ünnepi beszéd
Fáklyát a helyszínen biztosítunk!

Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!

Ismét kiállítás nyílik a
Festészet napján
Idén 5. alkalommal nyitja meg kapuit a
Pipacs Galéria a Magyar Festészet
Napja alkalmából.

Ismét olyan művészeket mutathatunk be
közönségünknek, akiknek alkotásait
eddig még nem láthatták Telkiben.
Akik ellátogatnak a megnyitóra, személyesen is találkozhatnak művészeinkkel:
Kökény Marianna, Márton Ildikó, Scheer
Gizella, Szőke Gábor és Vaskóné Gálfi
Erzsébet festőművészekkel.

A kiállítást 2013. október 18-án pénteken 18.30
órakor Deltai Károly polgármester nyitja meg.

A megnyitón, ahogy ez már hagyomány
nálunk, ismét egy rövid műsorral kedveskedünk látogatóinknak: hallhatunk verset Ványi Viktória tolmácsolásában, hallgathatunk
zenét
a
Kiss
Zenede
növendékeitől. Ezúttal egy ének tercettet
(Lengyel Anna, Csányi Dorottya, Nikl Noémi), valamint egy
gitár kisegyüttest mutatnak be nekünk.

Az idei kiállítás is tartogat érdekességet: olyan telki gyerekek
alkotásait állítjuk ki a kortárs művészek alkotásai mellett, akik
az Aradi Jenő rajzversenyen vettek részt és szép elismerésekkel tértek haza.
A kiállítás 2013. október 27-ig látogatható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
ZA/Pipacs Galéria

Nemzeti és telki címeres zászlók
Tisztelt telki polgárok!

Az elmúlt években sikerrel lezajlott akció után az önkormányzat ezúton kínálja fel ismét azt a lehetőséget, hogy a
helybéli lakosoknak kedvezményes áron beszerez nemzeti és
telki címeres zászlókat.
Móczár Gábor
alpolgármester

A zászlók és tartozékaik árjegyzéke
(bruttó darabárak):
Nemzeti zászló nyomott címerrel
1. 60 x 40 cm méretben:
2. 90 x 60 cm méretben:

Nemzeti zászló címer nélkül
1. 60 x 40 cm méretben:
2. 90 x 60 cm méretben:

1.350,- Ft
2.200,- Ft

850,- Ft
1.400,- Ft

Telki község zászlaja (a pajzs alakú címerrel, zöld alapon)

1. 60 x 40 cm méretben:
2. 90 x 60 cm méretben:

2013 szeptember

1.750,- Ft
3,700.- Ft

Zászlónyél:
Műanyag, 2 m-es:
Fa, 2 m-es:
Fehérre festett fém fali tartó:
1 ágú:
2 ágú:

2.200,- Ft
1.800,- Ft
3.800,- Ft
5.500,- Ft

A zászlók 2013. október 11-ig megrendelhetők a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán a 26/572-003 telefonszámon
vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.
Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük megküldeni:
Megrendelek ....db ……méretű nemzeti zászlót címerrel/címer
nélkül (aláhúzandó)
Megrendelek .....db ……méretű telki zászlót
Megrendelek .....db műanyag/fa (aláhúzandó) zászlótartó
nyelet
Megrendelek ...db ……ágú fali tartót.
……………………………....................………...........................
az igénylő neve és az igénylő aláírása

lakcíme: …………………………...............................................

telefonszáma: ……...................................................................

Kultúra

A Hónap alkotója: Scheer Gizella
Scheer Gizella neve bizonyára sokaknak ismerősen csenghet. Az örökmozgó, tűzről pattant, apró
hölgy állandó résztvevője
a Pipacs Galéria kiállításainak és aktív tagja a
helyi Nyugdíjas Klubnak.

Gizi néni nyugdíjasként,
2003-ban kezdett el festeni. Életének korábbi szakaszában is meghatározó
volt számára az alkotás, a
színek és formák világa,
csak másképpen. Az eredetileg konfekcióipari technikus a
gimnáziumi évei alatt 2 évet elvégzett a Török Pál utcai
Képző- és Iparművészeti Középiskolában. Itt ismerkedett meg
a kockológiával és a kisplakát grafikával, amely tanulmányok
a mai napig segítik őt az alkotásban.
Dolgozott a Zrínyi Akadémián is. Itt igazán megmutathatta a
kreativitását, hiszen a tankönyvábrázolás mellett készített
színpad-dekorációt, majd plakátokat is, sőt a térképészet
világával is megismerkedett.

Napjainkban, ha akad egy kis szabad ideje, hódol a szenvedélyének, a festészetnek. Ecsetet ragad és belemerül az
alkotásba. Szívesen fest virágokat, lát- és tájképeket, de az
igazi kedvence, ami tűzbe hozza őt, a fény. A fény, mint téma
közel áll a szívéhez, számos alkotásán festette már meg a
fény - árnyék játékokat.

Kevesen tudják róla, de verset is ír. Közel 400 verset vetett
már papírra. Ezek a versek - ahogy ő fogalmaz - nem irodalmi alkotások, hanem a gondolatainak, érzéseinek sajátos,
rímes megfogalmazása. Ebben a tevékenységében lelkes
támogatója és egyben fő kritikusa a férje, akivel immár 55
éve kitartanak egymás mellett jóban, rosszban.
Megalakulása óta tagja a
Nyugdíjas Klubnak, aktív részese és olykor szervezője a
programoknak. Szűnni nem
akaró lelkesedésével, kíváncsiságával, korát meghazudtoló fiatalságával sok nyugdíjas példaképe.

Gizi néni nagymama és dédnagymama is egyben (a
közelmúltban született meg
első dédunokája), családja
motorja, összetartója, aki 1999
augusztusa óta él Telkiben
szeretteivel.

www.telki.hu
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Kultúra

Az Operával hódított Telki Japánban
Interjú Brickner Szabolcs operaénekessel, aki Pasztircsák
Polinával egyetemben képviselte Telkit a felkelő nap
országban, az Operaház turnéján

A Magyar Állami Operaház idén nyár elején 3 hetes turnéra
indult Japánba. A műsoron Verdi La Traviata-ja szerepelt, a 2
főszerepben pedig Pasztircsák Polina (Violetta) és Brickner
Szabolcs (Alfredo) játszott, akik mindketten telki lakosok!
Polinát talán jobban ismeri a telki nagyközönség, azonban
Szabolcs csak 1 éve költözött Telkibe. Feleségével, Hajnóczy
Júliával ráadásul szintén együtt énekelnek az Operában, így
elmondható, falunk nemrégiben 2 neves művésszel lett
gazdagabb. Interjúnk idejére a fiatal házaspár már belakta
itteni házát, és mint megtudtuk, a család egy trónörökössel, a
hamarosan óvodás Marcival együtt érkezett településünkre.

Brickner Szabolcs operaénekes, tenorista. A budapesti Liszt
Ferenc Zeneakadémián – ahol feleségével is megismerkedett
- szerzett klarinétművészi diplomája után az intézmény énekművészi diplomáját is megszerezte. Tanárai Pászthy Júlia,
Gulyás Dénes és Halmai Katalin voltak. Tanulmányait az
augsburgi Hochschule für Musik mesterosztályában folytatta,
ahol 2008-ban a Németországban elérhető legmagasabb
rangú diplomát kapta meg. Énektudását többek között Nicolai
Geddánál, Renata Scottonál, Robert Hollnál, Hamari Júliánál,
Brigitte Fassbaendernél, Franzisco Araizánál és Salvatore
Fisichellánál fejlesztette tovább.
A Székely Mihály, valamint a Simándy József Országos Énekverseny győztese, a Ferruccio Tagliavini Nemzetközi Énekverseny második helyezettje, 2008-ban pedig a Queen Elisabeth Nemzetközi Énekverseny első díjasa.

Rendszeresen koncertezik hazai vezető zenekarokkal,
valamint számos koncerten és fesztiválon is fellép külföldön,
többek között Helmut Rilling, Kazushi Ono, Nicola Luisotti,
Valery Gergiev, Christopher Warren-Green vezényletével.
Külföldön vendégszerepelt a Bayerische Staatsoper
(München), az Oper Frankfurt, az Opéra National du Rhin
(Strasbourg), a Nationaltheater Weimar, a Nationaltheater
Mannheim és az Opéra de Toulon szólistájaként. Főbb
szerepei Alfredo (La Traviata), Tamino (A varázsfuvola), Lensky (Anyegin), Don Ottavio (Don Giovanni).
Árulja el, kollégájától, Polinától hallott először Telkiről?

Nem, bevallom, már régóta el akartunk jönni Budapestről, de
elsőre Telkit egy picit drága környéknek találtuk. Mindenképpen a fővárostól nyugatra szerettünk volna házat találni,
mivel innen könnyebb ráhajtani a pályára Németország felé,
ahol énekesként dolgozom. Végül már majdnem megvettünk
egy budajenői házat, amikor az ingatlanközvetítő ajánlott itt
nekünk egyet, amely nagyon megtetszett nekünk.
Mi alapján szerettek bele Telkibe?

Először is maga a hely tetszett meg. Az, hogy Telki úgymond
egy „kultúrfalu”, amely a falu szó pozitív értelmében maradt
meg falunak. Bennünk ez hagyott mély nyomot.

Ez az érzés azóta is erősödött, hiszen még csak 1 éve lakunk
itt, de máris remek kapcsolatot ápolunk a szomszédokkal és
sok új barátra leltünk. Tagja vagyok a Telki FC-nek is, keddenként így lejárok focizni, és ha időm engedi, az asztali2013 szeptember

tenisz klubban is játszom. Ráadásul a 2 és fél éves Marcinak
is szerencséje van, mert nem tudtuk volna a fővárosban
elképzelni számára a gyerekkort.
Hogy haladnak az otthon megteremtésével?

A házunkat mára összkomfortossá, ízlésünknek megfelelővé
varázsoltuk. A mi szakmánkban szerencsére nem kell mindennap bejárni a munkahelyünkre, így sokat vagyunk itthon, amit
nagyon szeretünk. Számomra ugyanis rendkívül fontos az a
természetközeliség, ami Telkit is jellemzi. Mindig is vágytam
arra, hogy a jó értelemben vett falusi életet élhessem.
Meséljen a japán túráról! Hol léptek fel és milyen sikerrel?

Japánban 7 előadáson szerepelhettem, 6 különböző városban, például Tokióban, Oszakában és Nagoyában. Több
szereposztás is volt a nagy sikerű előadásokon, és sajnos
Polinával egyszer sem tudtunk együtt szerepelni.
Polinát sokan ismerik Telkiben. Énekeltek már együtt egy
darabban?
Még sosem szerepeltünk egy produkcióban, pedig például
Japánban majdnem sikerült.
És a feleségével? Szeretnek együtt dolgozni?

Vele minden évben fellépünk együtt, legutóbb például a János
Vitézben, az Erkel Színházban. Játszottunk már többek között
Mozart Varázsfuvolájában, Haydn Orfeusz és Euridikéjében,
Beethoven Fideliójában, és jövőre is lesz egy közös
dalestünk. Nagyon jó érzés és hatalmas élmény ez, hiszen
inspiráljuk egymást az előadások közben.
Hogyan kezdett el énekelni? Mi sodorta az opera világába?
Érdekes, hogy régebben nem szerettem az operát. Klarinétos
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voltam, és viszonylag későn, 18 évesen jött az éneklés. Minden olyan hirtelen történt, hiszen miután kiderült, hogy van
hangom, egyre sikeresebb lettem, mára pedig talán már
nemzetközi hírűnek is mondható.
Úgy tudom, sokat van Németországban is. Ott milyen
szerepekben hallhatják mostanában?

Ez már az 5. szezonom kint, a Mannheimi Opera szólóénekeseként, ahol a bázisom van. Érdekesség, hogy itt 4-en is dolgozunk magyarok, ami ritkaságnak számít! Itt a következő
szezonban Prokofiev: A három narancs szerelmese című
opera premierjében, a Varázsfuvolában és Britten: The turn of
the screw-ban lépek fel. Emellett énekelek Franciaországban
is, jövőre például Toulonban Mozart Don Giovannijában
szerepelek.

Melyek a legfontosabb szerepálmai?

Különösebb nincs, hiszen mindig az aktuális szerepemben
mélyülök el annyira, hogy azt mondhassam, éppen az a
szerepálmom. Az azért elmondható, hogy a romantikus
operákban érzem a legjobban magam!
Telkiben képzeli el a jövőjét vagy esetleg külföldön?

Mindenképpen Telkiben! A vágyam, ami ehhez szükséges,
hogy minél többet énekelhessek Budapesten, és szerencsére
van is erre lehetőségem. Ha pedig néhány év múlva újra
beszélgetnénk, legközelebb már talán többet is mesélhetnék
erről az itteni csodálatos természetről, a kertről, vagy
éppen a paradicsom palántáinkról. Ezek és persze a család
számomra a legfontosabbak.
Szilágyi Balázs

Aranyos nők Keszthelyen
A Telki Nőikar életében 2013. június 21-e emlékezetes dátum
marad. Az idén 10 éves jubileumát ünneplő együttes a
Keszthelyi Dalünnep résztvevőjeként ezen a napon adott sikeres, minősítő koncertet a Fő téri katolikus templomban.

A többi kórusból álló hallgatóság percekig tartó tapssal, a szaktekintélyekből álló zsűri ARANY minősítéssel jutalmazta teljesítményüket. Szóbeli értékelésükben Szijártó Tímea karnagynak kiemelték a szólamok kiegyensúlyozott hangzását,
az énekesek közötti tökéletes összhangot, a csodálatos
dinamikát. Az egyházi műveket és Bárdos Lajos: Sír a Szent
Szűz című népdalfeldolgozását tartalmazó előadás Szöginé
Asztalos Enikő zongorakísérő remek játékával vált teljessé.
A Telki Nőikar alapításának 10. évfordulóját tavasszal koncerttel fogja megünnepelni, amire szeretettel várja a zeneszerető közönséget.

A négy részből álló próbasorozat minden egyes alkalommal
valamilyen tematika szerint eleveníti fel az elmúlt évek darabjait:
• szeptember 18-án (megjelenésünk előtt) téma az utcazene,
• október 9-én a népzene,
• november 6-án az egyházi zene,
• december 4-én a Karácsony.
A próbák a Telki Iskola ebédlőjében 19 órakor kezdődnek.
Akik mind a négy alkalommal részt vesznek a próbákon,
különleges meglepetésben részesülnek.
A Telki Nőikar szeretettel várja az érdeklődőket!

Hangversenyeiken már többször megénekeltették a nézőket,
ez adta az ötletet ahhoz az elképzeléshez, hogy szeptembertől havonta egyszer nyílt próbákat hirdessenek, ahol a
jelentkezők a kórus tagjaival közösen énekelhetnek.

www.telki.hu
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Összefoglaló az alapítvány 2012-es
működéséről

Az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítványt 1992-ben
hozták létre az alapítók, Kerese János magánszemély és Telki
Község Önkormányzata azzal az induló céllal, hogy Telkiben
idegennyelvű óvoda és iskola létrehozását és működését biztosítsa. 2009-ben az alapító okiratba több kiegészítés került
és a célok köre kibővült.
Az alapítvány jelenleg az alapító okiratban is rögzítve a
következő célokat jelöli meg közhasznú tevékenységeiként:
a község területén működő óvodai és általános iskolai
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport
és egészséges életmódra nevelés területén végzett munkájának támogatása. Ezen belül a tehetséggondozás
elősegítése, az anyanyelv és idegen nyelvek elsajátításának
elősegítése, a gyermekek játékos testi és szellemi
nevelésének biztosítása, a természet megismerésének támogatása, a hazaszeretetre nevelés mellett a világ népei és
nemzetiségeivel történő kapcsolatok kialakításának és
megismertetésének elősegítése, részvétel faluszépítési és
fejlesztési programokon, valamint a településsel összefüggő
különféle művészeti pályázatok díjazásának finanszírozása.
Az alapítványt egy 8 tagból álló kuratórium kezeli, amely gondoskodik a kitűzött célok megvalósításáról.

2012-ben tisztségviselő-váltás történt, a kuratórium kijelölt
elnöke ugyanis Szujó Zoltánné Dr. Sütő Adrienn lett. Kolláth
Klára lemondott korábbi elnöki posztjáról, azonban a kuratórium tagja maradt. A további tagok: Homolya Vera, Szigeti Antal,
Jeck János, Tóth Eszter, Csernok Krisztina és Szalay László.

Az alapítvány cél szerinti tevékenysége és
gazdálkodása

Az alapítvány bevételeinek közel 70%-át a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásai teszik ki, ezen felül jelentősebb
összeg az évente egyszer megrendezett alapítványi bál
bevétele, valamint a célzott támogatói befizetések magánszemélyektől, illetve cégektől. Pályázatokon elnyert
összegek, tárgyi felajánlások (sporteszközök, újraélesztő
készülék) és a lekötött bankbetétek kamatai növelik az
alapítvány vagyonát.

2012-ben SZJA 1%-ból 1.549.000 forint, festményaukcióból
368.000 forint, adományként kapott sporteszközökként a forgalmi érték alapján 72.860 forint, az alapítványi bál
bevételéből 1.050.000 forint folyt be. A Telki kórház részéről
ezek mellett egy mobil újraélesztő készülék is gyarapította a
nagy értékű adományok sorát.
2013 szeptember

A 2012-es összes bevétel 3.326.000 forint volt, szemben a
3.655.000 forintos ráfordítással. A záráskor így 6.176.000
forint volt a rendelkezésre álló eszközök értéke, míg a rendelkezésre álló tőke 5.372.000 forint volt.

Tanévente mindkét intézmény benyújtott eszköz- és forrásigény-tervet, amelyet megvitatva a kuratórium dönt a források elosztásáról. Az évente megrendezendő bál bevételét
fele-fele arányban kapja meg az iskola és az óvoda azokra a
célokra, amelyeket a bál szervezése során megjelölnek.

Az alapítvány az elfogadott tervek szerint bocsájtja az
intézmények rendelkezésére a pénzösszegeket. A kuratórium
szem előtt tartja, hogy a gyermekek minél szélesebb köre
részesüljön a támogatásokból, és olyan eszközöket
szerezzen be, amelyek tartósan és magas színvonalon szolgálják az alapító okiratban megjelölt célokat.
Az alapítvány nem veszi át az intézmények fenntartójának,
illetve üzemeltetőjének költségterheit, hanem az oktatási és
fejlesztő-nevelői munka minőségét javító kiadásokat vállalja magára.

A 2012. évben az óvoda ráfordításainak nagy részét a
Madarász ovi program tette ki, közel 500.000 forint összegben. Karácsonyi ajándékokra az óvoda 560.000 forintot
igényelt. Óvodai kültéri bútorok rendelésére 500.200 forint
előleget vett fel. A 2012-es évben (nem tanév) az odaítélt
keretből 950.718 forintot használt fel.
A 2012. évben az iskola ráfordításai közül kiemelkedik a
nyelvi labor, 1.010.920 forint értékben, valamint iskolai sportszerek beszerzésére fordítottak 354.016 forintot, 257.167
forintot számítástechnikai eszközökre.
A keretük fennmaradó részét fejlesztő játékok, sakk készletek, könyvek és iskolaszerek megvásárlására költötték. A
2012-es évben 2.558.030 forintot fordított összesen az
alapítvány az iskola támogatására.
Kiadási oldalon mutatkoznak még a bankszámla kezelésének
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A helyi kommunikációt erősítendő 2012-ben létrehozásra
került az alapítvány Facebook oldala (www.facebook.com
/alapitvany.ovodaiskolatelkiben), valamint e-mail címe
(telki.alapitvany@gmail.com).

Alapítványunkal kapcsolatos híreink közzétételében a Telki
Napló és Telki Portál van még segítségünkre. Folyamatos,
egymást segítő a kapcsolattartás a Szülői Munkaközösségekkel és az intézmények vezetőivel.

költségei. A kuratórium tagjai az önként vállalt feladatukat társadalmi munkában látják el, költségtérítésben nem részesülnek.
Az alapítvány által vásárolt eszközök az alapítvány tulajdonát
képezik, rendeltetésszerű használatuk, megóvásuk az
intézmények feladata. Az intézmények a megvásárolt tárgyi
eszközökről leltárt vezetnek, az esetleges meghibásodásokat
az alapítvány felé jelzik, lehetővé téve azt, hogy a használaton kívüli tárgyak további sorsáról az alapítvány kuratóriuma
döntést hozhasson. Az alapítványi vagyon felhasználása, a
megvásárolt tárgyi eszközök listája nyilvános.

Az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő bál
szervezésében és lebonyolításában önkéntes segítők: az
intézmények dolgozói, pedagógusok, magánszemélyek,
szülők vannak az alapítvány segítségére. Minden évben számottevő tárgyi felajánlás is érkezik az esemény színvonalát
és rangját emelve. Belépő- vagy támogatójegyek, tombolajegyek megvásárlása útján fejezik ki a bálozók adományozó
szándékukat és egy jó hangulatú estét tölthetnek együtt a két
támogatott intézmény dolgozóival.
Köszönjük, hogy céljainkat eddig is támogatásra méltónak
ítélték és alapítványunkat a jövőben is támogatják!
Az alapítvány kuratóriuma

Az alapítvány adószáma: 19186247-1-13
Bankszámlaszám: 11742348-20002011

Kapcsolatok
Hetedik éve szervezzük előadásainkat, melyekben életünk és
kapcsolataink során felmerült
kérdésekre, problémás helyzetek
megoldására keressük a választ
ismert szakemberek segítségével. Az idei évadunk első
vendége Uzsalyné Pécsi Rita, aki
gyakorló pedagógusként az
oktatás szinte minden szintjén
dolgozott, óvodát, iskolát alapított
és vezetett; egyetemen általános
módszertant oktatott leendő
tanároknak; tankönyvet, taneszközöket írt, művészetpedagógiából doktorált. Kulcs a neveléshez előadás-sorozatával
országos ismeretséget szerzett. Nyitó előadása, mely az
érzelmi intelligencia kérdéskörével foglalkozik mindenki szülő, nagyszülő, gyermek és pedagógus - számára gyakorlati, a mindennapok során hasznosítható útmutatást nyújt.
"Akarom a jót és a rosszat teszem"
Miért van ez így?
avagy: Fejleszthető-e az érzelmi intelligencia?
•
•
•
•

Mit kezdhetünk az öröklött adottságokkal?
Miért nem működik, pedig 100-szor elmondtuk?
Mekkora az IQ szerepe az életben való boldogulásban?
Hogyan fejleszthető, mire való az érzelmi intelligencia?

•
•
•
•

Jobb agyféltekénk speciális funkciói
Értelmes, okos gyerekek/felnőttek miért nem képesek
életüket irányítani?
Sokdiplomás ismerőseink kapcsolataikban miért
bizonyulnak szinte analfabétának?
Kitűnő tanulónak miért nem elég elmondani, hogy nem
csak ő van a világon, hogy győzni nem érdemes a másik
letaposása árán?
Hogyan lehet felkészíteni gyermekeinket a munkanélküliségre, a bizonytalan élethelyzetekre?

Természetesen az ilyen és ezekhez hasonló élethelyzetekre
nem lehet receptet osztogatni, de ha megismerjük, mit jelent
az érzelmi intelligencia, és mi köze van pl. a kitartásunkhoz, az
együttérzésünkhöz, az önfegyelemhez, az indulataink kezeléséhez, biztosan közelebb juthatunk a mindennapokban
működőképes megoldásokhoz.

Az előadás október 17-én, csütörtökön 20 órakor, a Telki
Pipacsvirág Iskola éttermében kezdődik. (Telki, Muskátli u.1.)
Hagyományainknak megfelelően a hallgatóság kérdéseire is
válaszol az előadó.
Minden érdeklődött szeretettel várunk!

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
www.telki.hu
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Gombatúra az őszi erdőben
A Kokukk Egyesület szervezésében 2013.
október 19-én gombatúra lesz a Telki
környéki erdőben. A túra során gombavizsgáló szakellenőr segítségével ismerhetjük meg az őszi erdőben található
gombákat.

Találkozó 9 órakor a Telki Öreg Tölgy tanösvény
indítótáblájánál, a Telki-Budajenő, Rozmaring utca végében,
az erdő szélén lévő padoknál. Visszaérkezés délután kb. 23 óra körül várható.
A résztvevők hosszabb túrára számítsanak, néhol erősebb
emelkedővel. A túra jellegéből adódóan a részvétel 10-12
éven aluli gyermekek számára nem ajánlott!
Eső vagy erős szél esetén a túra elmarad és egy későbbi
időpontban kerül megrendezésre. (Érdeklődni lehet a 06-70388-7168-as számon)
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Kokukk Egyesület

2013 szeptember

Természet

A kedvencállatok tartásának
jogi szabályozása (2. rész)
Tájékoztató „A kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 16.)
Kormányrendelet” alapján
Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát más módon átruházni
kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel
(bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet.

Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra
vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat
azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is.
Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat fajáról
(fajtájáról), – ha ismert – az egyed neméről és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről.
Az állatok számára a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók esetében a fogak koptatásához szükséges rágóanyagot az adott fajnak, az egyed korának és élettani állapotának megfelelő minőségben, mennyiségben és lehetőség
szerint az adott faj természetes viselkedési szokásaihoz
leginkább alkalmazkodó időközönként kell biztosítani.
A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat
tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését,
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és
szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Állandó
fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban
állatot tartani nem szabad.

A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek
kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki
tudja elégíteni. Tilos ebet tartósan 10 m2-nél kisebb területen,
4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve, gerinces állatot kör alapú
kalitkában, gömb alakú akváriumban tartani.
Ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként
legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása
a kölykeivel, azok hathetes koráig.
Amennyiben ebet futólánccal – vagy ahhoz hasonló elven
működő szerkezettel – kikötve tartanak, a feszített és futó
részek hosszának összege nem lehet kevesebb 5 m-nél,
valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.

A nem kizárólag talajon, illetve vízben lakó fajok esetében
legalább két olyan polcot vagy ágat, ülőrudat kell elhelyezni,
amelyek mérete és kialakítása olyan, hogy az állat biztonságban és természetes testhelyzetben tud rajtuk ülni, pihenni. Az
akváriumot, amelyben halat tartanak, üveglappal, hálóval
vagy más, arra alkalmas tárggyal kell lefedni, illetve az akvárium olyan mértékben tölthető fel vízzel, hogy a vízszint és az
akvárium felső pereme közti távolság alkalmas legyen a hal
kiugrásának megakadályozására.
Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot és ebet állandó jelleggel kikötve tartani
tilos.
Az

ebek

kikötéséhez,

illetve

vezetéséhez

használt

eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv
vagy hám használható oly módon, hogy az az állat
egészségét ne veszélyeztesse. Az állatokat úgy kell tartani,
hogy ne veszélyeztethessék más állatok – kivéve a ragadozó
állatok táplálására szánt élő egyedek –, illetve az ember biztonságát.
Különböző fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt,
ha az állatok egymás testi épségét nem veszélyeztetik, az
együtt-tartás idegi megterhelést egyik fajhoz tartozó egyed
számára sem okoz, továbbá ha minden egyed rendelkezik
olyan tartózkodási hellyel, ahol zavarás nélkül nyugalomban
táplálkozhat és pihenhet.
Agresszív viselkedésű állatokat tilos más állatokkal együtt tartani.

A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet
okozni nem szabad.

A kedvtelésből tartott állat tartójának meg kell akadályoznia
azon állatok szaporodását, amelyeken olyan küllemi, illetve
viselkedésbeli hibák fordulnak elő, melyek szenvedést
okoznának az utódaiknak, vagy káros egészségügyi hatással
lennének rájuk nézve.
Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt
területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet
csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására,
www.telki.hu
www.telki.hu
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Természet
kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem
embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Források:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 266., 266/A.
és 266/B. §-ai:

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97800004.TV&cel
para=266#xcel

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény:
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800028.TV

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 16.) Kormányrendelet:
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000041.KOR

A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének rész-letes
szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes
rendelet:

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900008.KOM

dr Paulina Anna
Klapka Állatklinika Budakeszi

Hirdessen a Telki Portálon!
A Telki Portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat hivatalos honlapja. Olvasói jellemzően a közel 5000 fős település és a több
tízezres lélekszámú környező régió lakosai, valamint a
községre költözni szándékozók, a Telki iránt érdeklődők.
Telki sajátos szociokulturális összetétele miatt országosan is a
legnagyobb internet penetrációval rendelkező település gyakorlatilag minden háztartásban van egy vagy több internet
hozzáférés, és a lakók aktívan használják is az internetet
tájékozódásra, valamint ügyeik intézésére. A kiemelkedő
vásárlóerejű közösség első és egyetlen portál jellegű honlapja
a telki.hu, amely a helyi kommunikáció fő csatornája.

A honlap érkezési sorrendben fogadja a hirdetőket. A honlap
szerkesztősége fenntartja a jogot egyes hirdetések visszautasítására, amennyiben annak tartalma vagy stílusa nem felel
meg a honlap szemléletének. A hirdetéseket korrektúrázva,
kész anyagként fogadjuk. Leadási határidő nincs, a hirdetéseket folyamatosan várjuk. A hirdetés árának befizetése
feltétele a megjelenésnek.

GÓLYAHÍR

Csósza Péter és Vándor Orsolya gyermeke: Csósza Laura
Kiss László és Kérdő Krisztina gyermeke: Kiss Eszter

Láng Tibor és Lajti Andrea gyermeke: Láng Míra Árven

Zajácz Attila és Brassó Rozália gyermeke: Zajácz Patrícia Diána
Szalma Domonkos és Koppány Nóra gyermeke: Szalma Vajta
Máté Szabolcs és Máté Lívia gyermeke: Máté Zalán

Daróczi István és Darócziné Zsófi Ágnes gyermeke: Daróczi
Zétény
Sok boldogságot kívánunk!
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Banner 1a (főoldalon, felső sávban):
méret: fix900px*max.120px
Banner 1b (főoldalon és minden aloldalon, felső sávban):
méret: fix900px*max.120px
Banner 2a (főoldalon, jobb sávban):
méret: fix280px*max.500px
Banner 2b (kizárólag valamelyik aloldalon, jobb sávban):
méret: fix280px*max.500px
Banner 3 (főoldalon, alsó sávban):
méret: max.966px*max.160px
Popup (főoldalon):
méret: max.750*max.750px
PR-cikk:
Word szöveg max. 1200 karakterben. Képi melléklet: jpg formátumban.
A hirdetések árairól és a jelentkezés további feltételeiről
érdeklődni hétköznaponként munkaidőben a
-

konyveles@telki.hu email címen,

-

személyesen a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki,
Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.

-

a 06-26/572-003-as telefonszámon,

Hirdetés

IMPRESSZUM

Egyéni és csoportos ANGOL oktatás
Budajenőn, képzett anyanyelvi tanárnál és
Angliában diplomázott tanárnál. Nyelvvizsgára
felkészítés, társalgási és üzleti angol. A hét minden napján kora reggeltől késő estig.
A csoportokat a jelentkezők igényei szerint
alakítjuk ki.

Angol nyelvű felvilágosítás:
daniel30marshall@hotmail.co.uk
Magyar nyelvű felvilágosítás: 06-20-4920-777

Telki Község Önkormányzata
2089 Telki, Petőfi utca 1.
Felelős kiadó:
Telki Község Polgármestere
Felelős szerkesztő:
Szilágyi Balázs
telkinaplo@telki.hu, 70/530-4555
Munkatársak:
Bognár Annamária
Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván
Nyomdai munkák
SOLONG Press Kft.

Következő számunk
lapzártája: október 12.

Hirdetési díjak befizetési
határideje: október 12.
Hirdetésfelvétel:
26/ 572-003,
konyveles@telki.hu
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Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov. f ő o .
2093 Budajenő, Szőlőhegy út 1.
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