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A közlekedésbiztonság
kérdése mindenkit érin-
tő és szinte mindenkit
érdeklő kérdés.
A rendőrség rendkívül
komolyan vette a közel-
múltban bekövetkezett
baleset kapcsán írt leve-
lemet. Személyes egyez-
tetésen beszéltük meg a
feladatokat.
Az elmúlt időszakban
rendszeressé váló ren-
dőri jelenlét sokaknak
feltűnhetett. Hol itt, hol
ott, de gyakorlatilag min-
den nap felbukkannak a

rend őrei Telkiben. Nem csak sebességet mérnek a kritikus
útszakaszokon, de figyelik a gyalogátkelőket, és azonnal
eljárnak, ha szabálysértést észlelnek.
Hasonló egyeztetés történt a Volánnal is. Bízom benne, hogy
a buszközlekedésben is érezni fogjuk a szemléletváltást.
Sajnos a Magyar Közúttól ismét elutasító választ kaptam.
Továbbra sem támogatják az 1103-as úton további
sebességkorlátozás bevezetését és nem telepítenek
közlekedésbiztonságot javító eszközöket (prizma, lassító

sziget, stb.). Keressük a további lehetőségeket ezen a téren.
A gyalogátkelőket jelző táblákat fényvisszaverő kerettel
kiemeljük, illetve megvizsgáljuk, hogyan lehet még láthatóbbá,
biztonságosabbá tenni az átkelők területét. (A Közút levelét a
telki.hu oldalon teljes terjedelmében közöljük.)
Folyik a közlekedésbiztonsági szemléletformáló kampány
szervezése is. Civilek, segítők, támogatók és az önkor-
mányzat összefogásában, a rendőrség segítségével több
elemből álló, a közlekedés számos területét érintő akció
nem csak a közlekedéssel kapcsolatos szemléletmódunk
megváltoztatására törekszik, hanem gyakorlati segítséget,
eszközöket is ad a hétköznapokhoz.
Folynak az útjavítások, az aszfaltburkolatú utak legszüksége-
sebb kátyúzása után a süllyedések eltüntetése, majd a
legrosszabb állapotú zúzottköves utcák mart aszfaltos javítása
következik. Idei teljes útjavítási keretünk nagy részét most,
tavasszal költjük el, csak a váratlan, azonnali beavatkozást
igénylő hibák javítására biztosítunk tartalékot.
Figyeljünk oda egymásra az utakon is! Itt a tavasz, kirajzottak
a gyerekek, kerékpárral, rollerrel közlekednek, szaladnak az
elrúgott labda után. Biztonságos közlekedést kívánok min-
denkinek!

Deltai Károly
polgármester
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És akkor leléptünk a zebrára... Magánakció volt ez, hogy meg-
tudjuk, vajon miként áll a januári tragédia után a közlekedési
morál Telkiben.
Sajnos meglepve tapasztaltuk többször is, hogy heves „lassíts”
kézmozdulataink ellenére eszében sem volt az aktuális gépko-
csi sofőrjének lassítania. Sőt, olykor viszontválaszként is félre
nem érthető kézmozdulatokat kaptunk.
Egy borús hétköznap délutánján azt teszteltük, milyen arányban
állnak meg a zebráknál autóstársaink. Az eredmény sajnos
lehangoló. Merthogy ugyan volt, aki tisztességesen megállt,
átengedve bennünket, az autósok majdnem fele tudomást sem
vett átkelési szándékunkról. Mindezt a kijelölt gyalogosátkelők
többségén így tapasztaltuk.
Hogy jó hírrel is szolgáljunk, a Hosszúhátnál lévő zebránál
bizony volt, aki elé ki sem kellett lépnünk, máris megállt, udvarias
(és szabályos) módon jelezve, parancsoljunk, átkelhetünk. Bár
egyes társadalmakban ez természetes, mégis kalapemelést
érdemelnek ezek az autósok, akik megpillantva szándékunkat,
máris a fékre léptek, és időben megálltak. Bár többen lennének!
Nem reprezentatív felmérésünk ugyanis azt mutatta, hogy a
vezetők csupán fele gondolta úgy, megéri lassítani és átenged-
ni az úttesten átkelni szándékozó gyalogosokat.
Van még hová fejlődni tehát, és elgondolkodni, hogy ha minket,

vagy éppen gyermekeinket veszélyeztetnének ily módon, vajon
mi hogyan vélekednénk arról, aki csak úgy áthajt egy-egy
zebrán, mit sem törődve a lelépő gyalogosokkal... Itt lép életbe
a kultúra.

szb

Kultúra

A jegyzői álláshely 2014. január 15-i megüresedését
követően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben foglalt szabályok alapján lefolytatott
pályázati eljárás eredményeként 2014. február 24-től Telki
község új jegyzője dr. Lack Mónika, korábbi aljegyző lett.

Dr. Lack Mónika 1995 óta dolgozik a Telki Polgármesteri
Hivatalban, a kezdetben mint igazgatási előadó, majd az
elmúlt 8 évben mint aljegyző.
Az új jegyző 1999-ben az Államigazgatási Főiskolán
szerezte igazgatásszervező végzettségét, majd 2010-ben az
ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogi diplomáját.
Elmondása szerint a Telki Polgármesteri Hivatalban eltöltött
több mint 19 év alatt részese lehetett annak a folyamatnak,
amelynek során Telki környezeti adottságai és a község-
vezetés mindenkori politikájának eredményeként a kiöregedő
település a budapesti agglomeráció egyik legdinamikusabban
fejlődő települése lett.
Jegyzőként a legfőbb feladata az önkormányzati munka
törvényességének biztosítása, a polgármester és a képviselő-
testület munkájának szakmai segítése.
Célkitűzése, hogy a hivatal vezetőjeként, a munkatársak szak-
mai munkája révén a közügyek intézése, a közigazgatási
feladatok ellátása a lakosság, a polgármester és a képviselő-
testület megelégedésére, a település és az állampolgárok
érdekeinek megfelelően, méltányosan és jogszerűen történ-
jen.
Eddigi szakmai tapasztalata, illetve helyismerete alapján
bízhatunk benne, hogy munkája a község lakosainak
megelégedését fogja szolgálni.

Lack Mónika lett a jegyző
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Visszafogott, stabil költségvetés
A képviselő-testület februári ülésén elfogadta Telki 2014. évi
költségvetését. A falu gazdálkodása – a tavaly év végén, idén
év elején végrehajtott pénzügyi konszolidációnak köszön-
hetően – stabil, és reális lehetőség van arra, hogy Telki a
következő években is lépésről lépésre továbbfejlődjön.
Érdemes ugyanakkor összefoglalni nem csak azt, hogy mi vár
ránk az idei évben, hanem a sok mendemonda miatt azt is,
hogy mi történt tavaly ősszel. 

Előzmények

Az idei év költségvetését kicsit messziről, tavaly október
végétől kell indítani, amikor a képviselő-testület nem fogad-
ta el a hivatal által 2014-es évre készített költségvetési kon-
cepciót. A példa nélküli eset oka meglehetősen egyszerű volt:
a képviselő-testület a hivatalvezetéstől kapott információk
alapján hozza meg a döntéseit, és a képviselők többsége
számára ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a falu likviditási
helyzete köszönő viszonyban sincs azzal, amit a hivatal-
vezetés korábban felénk kommunikált. 

Konkrétan: a szeptemberi üléseken még nagy volumenű
beruházások szerepeltek előterjesztésként, az október végi
ülésen pedig olyan költségvetés módosítás került a
képviselők elé, amely jelentősen emelte volna a hivatal
bérkeretét. Mintha mindenre lenne pénz, miközben egy másik
napirendi pontban tárgyalt, első 9 havi költségvetési beszá-
molóból nyilvánvalóvá vált, hogy a falunak a normál működés-
ből adódóan is likviditási gondjai lesznek a tél folyamán. A
fentiek nyomán a képviselők nem fogadták el a hivatal bér-
keretének a megemelését, és nem fogadták el az idei évre
készült költségvetési koncepciót sem, viszont kértük a hivatalt,
hogy részletes cash-flow-t készítsen és nyújtson be a
képviselő-testület számára. A november elején kézhez kapott
cash-flow terv beigazolta a félelmeket, abban már a
hivatalvezetés is 40 millió Ft-nál is magasabb folyószámlahitel
felvétellel számolt.

A problémák igazából már a 2012-es költségvetés elfo-
gadásánál kezdődtek, akkor erősödött meg az akkori
jegyző részéről egy olyan pénzügyi szemlélet, amely teljes
ellentétben állt a 2006-2010 közötti időszak konzervatív költ-
ségvetési gazdálkodásával. Ebből adódóan én a 2012-es és
a 2013-as költségvetést sem tudtam megszavazni, valamint
kértem, hogy a jelentős szemléletbeli különbségek miatt
alpolgármesterként ne tartozzon hozzám a gazdálkodással
összefüggő feladatok felügyelete.

Konszolidáció

Miután a problémák tavaly október végén mindenki számára
nyilvánvalóak lettek, a polgármester úr felkért a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság vezetésére, és egy pénzügyi
konszolidáció végrehajtására. Ennek keretében készült egy
reális költségvetési koncepció, amit a képviselő-testület elfo-
gadott, valamint a hivatalvezetésben történt személyi változá-
sok nyomán lehetőség volt kezelni mindazokat a prob-
lémákat, amik a likviditási gondokhoz vezettek:

- Beruházások csak akkor indulhatnak, ha rendelkezésre áll
a megvalósításukhoz szükséges összeg (ez sokak
számára evidensnek tűnik, de 2012-től nem volt így). 

- Dologi kiadások elszaladása. A hatályban lévő
szerződések áttárgyalásával jelentős költségcsökken-
téseket hajtottunk végre.

- Hivatal magas létszáma. Az önkormányzatok működését
érintő változások azt eredményezték, hogy számos,
korábban az önkormányzat által ellátott feladat elkerült
helyi szintről (iskola, építéshatóság, szennyvíztisztító
üzemeltetése, szociális feladatok egy része, stb.), valamint
a Telki Kórház bezárása is érzékelhető csökkenést oko-
zott a hivatal munkájában. Ezt azonban csak részben és
nehézkesen követte a hivatali létszám változása. Ezen a
téren a legjelentősebb lépést megtettük az aljegyzői
tisztség megszüntetésével.

A pénzügyi konszolidáció gyors eredményeket hozott: novem-
berben a hivatalvezetés 40 m Ft feletti hitelfelvétellel számolt,
amihez képest a folyószámla hitelkeretünk maximális igény-
bevétele februárban volt 25 m Ft-tal. Azóta a hitelt visz-
szafizettük, a falu gazdálkodása egyenesbe került. A vártnál
kedvezőbb eredmény köszönhető egyrészt a fent felsorolt
költségcsökkentő intézkedéseknek, másrészt szerencsénk
volt az évszakhoz képest kifejezetten meleg téli időjárással is
(hóeltakarítás költsége, fűtés számla). A folyószámlahitel már-
ciusban lezárásra kerül, és reményeink szerint nemcsak idén,
de a jövőben sem szorul majd rá többet a település.

2014-es költségvetés

Az újraírt koncepció, majd az alapján a költségvetés tervezése
már a régi-új pénzügyi szemléletet tükrözte: nemcsak a
szavak szintjén, hanem a gyakorlatban is a takarékosság és
az ésszerűség szerint járunk el. Kötelezettségvállalásra csak
akkor kerülhet sor, ha a fedezete is rendelkezésre áll. 

A működési bevételeknél a tavalyi évhez képest kisebb
összeget, 441 m Ft-ot tervezünk. Elsősorban a helyi iparűzési
adónál és a telekadónál vannak bizonytalanságok. Előbbinél
a gazdasági környezet lassú javulása miatt óvatosan akár
optimisták is lehetnénk, de jelentős túlfizetés (közel 20 m Ft)
van nyilvántartva ebben az adónemben, ami az idei
befizetések összegét csökkenteni fogja. Ezen kívül ez lesz az
első év, amikor a falu egyik legnagyobb adófizetőjének, a
Telki Kórháznak az iparűzési adóbevétele teljes egészében
hiányozni fog a költségvetésünkből. A telekadónál a törvényi
változások miatt van extrém bizonytalanság, ennek hatása a
következő években még jelentősebb lehet.

A működési kiadásokat mind a személyi, mind a dologi kiadá-
soknál a tavalyi szint alatt tartjuk úgy, hogy az óvodapedagó-
gusoknál a kötelező béremeléseket is végre kell hajtani,
valamint a dologi soron az idei évet terheli pár tavalyról átho-
zott költségvetési tétel. Közel 10 m Ft általános tartalékot
képeztünk, amivel együtt is 435 m Ft működési kiadással szá-
molunk a tavalyi 470 m Ft-hoz képest.
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Idei beruházások
Konkrét beruházásokról a költségvetés nem döntött, a szenny-
víztisztító bérleti díjából képződő bevételünk jelentős része
felhalmozási tartalékba került. Ehhez jönnek hozzá a
telekértékesítésből származó egyszeri bevételek, és ezek
tényleges rendelkezésre állásakor kerülhet majd a képviselő-
testület elé az idén első számú prioritást élvező feladat, a
Boszorkányvölgy közvilágításának a kiépítése. A jelenlegi
helyzet alapján jó esély van rá, hogy a képviselő-testület
áprilisi vagy májusi ülésén ebben a témában gyakorlati
lépések történjenek. Más nagyobb jellegű beruházással az idei
évben nem számolhatunk. 

Jövő
Telki költségvetése - az ország összes többi önkormányza-
tához hasonlóan - a feladatok és ezzel párhuzamosan a
bevételek elvonása miatt jelentősen kisebb lett az elmúlt
évek alatt. A kisebb mozgástér miatt a fejlődés üteme a
következő években érezhetően csökkeni fog, önerőből
minden évben egy-egy kisebb fejlesztést tud majd megcsinál-
ni a falu. Közép távon fejlesztési forrással a szennyvíztisztító
bérleti díján kívül csak azzal számolhatunk, amit a település a
működési bevételeiből megtakarít. 
Bevételeink stabilak, rövid-közép távon egyedüli bizonytalan-
ságot a telekadó, illetve ennek elkerülésére tett lépések jelen-
tik. Amennyiben a saját adóbevételeink jelenleg közel 25%-át
jelentő telekadóból befolyó összeg a fentiek miatt jelentősen
csökkenne, akkor a következő önkormányzat rögtön egy
komoly feladattal találja majd szembe magát. 

Danóczy Balázs

Az engedélyeztetési tervek elkészültek, így Telki a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ egyetértésével és támo-
gatásával pályázik arra, hogy a Pipacsvirág Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületének bővítése állami
finanszírozással megvalósulhasson.
Március 5-én Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
bejelentette, hogy az országos köznevelési infrastruktúra-
fejlesztésre 10 milliárd forintot fordít az állam. A program
részeként uszodák, tornatermek, tantermek újulhatnak meg
és épülhetnek, valamint óvodafejlesztés is lesz – hangzott el
egy sajtótájékoztatón Miskolcon.
Az iskolafejlesztések állami támogatásának elképzelése régó-
ta terítéken van, így Deltai Károly polgármester korábban már
tudatta iskolabővítési javaslatunkat az illetékesekkel, és
mivel a KLIK támogatását is magunkénak tudhatjuk, bizakod-
va várjuk a forrás elosztásáról szóló híreket és az esetleges
kedvező elbírálást.

Az iskolabővítés terveit az önkormányzat elkészíttette. A ter-
vek szerint egy nagyobb, multifunkciós-, valamint 2 új tan-
terem és 2 vizesblokk épülne a jelenlegi iskolaépületen belül.
A tanterembővítés mértéke megközelítőleg a meglévő ter-
mek 20%-a. Ilyen léptékű beruházást Telki önerőből nem tud
megvalósítani, így csak abban az esetben van lehetőség a
fejlesztésre, ha a finanszírozást az állam a fejlesztési program
keretein belül biztosítja. Bár az intézmény illetékességi
területe Telki, a Pipacsvirág Iskolában tanuló gyermekek közül
a nem telkiek aránya jelenleg kb. 20 százalék. A fejlesztés
indokoltságát ezen kívül a demográfiai adatok és iskolánk
működése is alátámasztja.

Csenger Zalán Zsolt lakossági tájékoztatóján Deltai Károly
polgármester felkérte az országgyűlési képviselőt, képviselje
településünk érdekeit e kérdésben. A politikus ígéretet tett
erre.

Bővíthetik az iskolát
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Az országgyűlési képviselők általános
választását a köztársasági elnök a
16/2014. (I. 20.) KE határozatával 2014.
április 6-ra tűzte ki.
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár személyesen szavazhat.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország
területén, de magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől
eltérő helyen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Az átje-
lentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési
egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését
követően, legkésőbb a szavazást megelőző második napon,
azaz 2014. április 4-én, pénteken 16 óráig kell megérkeznie a
lakcím szerinti helyi választási irodához.

A településen négy szavazókör került kialakításra.
A szavazókörök címei:
1. sz. szavazókör Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános

Iskola - Aula
2. sz. szavazókör Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános

Iskola - Ebédlő
3. sz. szavazókör Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános

Iskola - Könyvtár
4. sz. szavazókör Telki Óvoda, Tengelice u. 3.

A fogyatékossággal élő személyek részére kijelölt szavazókör
az 1. sz. szavazókör
Az a fogyatékossággal élő választópolgár, aki április 21-ig a
Helyi Választási Irodától írásban kérte, hogy a választás során
választójogának gyakorlása érdekében, fogyatékosságára tekin-
tettel segítséget biztosítsanak számára, az akadálymentes
szavazóhelyiségben szavazhat, illetve Braille-írással ellátott
szavazósablont biztosítanak részére.
A szavazókörzetek pontos határa a www.telki.hu honlapon a
választás 2014 link alatt megtalálható.
Azok a választópolgárok, akik a 2012-ben történt települési szin-
tű lakcímrendezést (házszám-változás) követően még nem vet-
ték át az új lakcímkártyájukat, április 6-ig feltétlenül vegyék át azt
a Polgármesteri Hivatalban, mert az új lakcímkártya nélkül nem
szavazhatnak.

Szavazás a szavazóhelyiségben
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a ki-
nyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői enge-
déllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.
Kérünk mindenkit, hogy a szükséges okmányokat vigye magával
a szavazáskor, mert a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell
utasítania azt a választópolgárt, aki nem tudja igazolni a fentieket. 
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár megkapja a
lebélyegzett szavazólapokat és  az átvételt aláírással igazolja.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár ren-
delkezésére. 
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogya-
tékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa

választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló
bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.
A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urná-
ba dobja.

Szavazás mozgóurnával
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok,
akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk)
miatt akadályozottak, mozgóurnát vehetnek igénybe.
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság tagjai viszik ki – a
szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópol-
gárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.
Mozgóurnát 2014. április 4-én (pénteken) 16 óráig a helyi
választási irodától, vagy a szavazás napján 2014. április 6-án
(vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól
lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Mozgóurna iránti kérelmét postai úton és megbízott (családtag,
szomszéd stb.) útján is eljuttathatja a választási szervekhez.
Az a választópolgár, aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben
nem szavazhat.

A szavazás módja és ideje
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre, listára lehet.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve felet-
ti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
Aszavazás április 6-án (vasárnap) reggel 6 órától este 19 óráig tart.
A törvény értelmében a 19 órakor sorban álló választópolgárok
még szavazhatnak.
A telki választópolgárok 10 egyéni jelölt és 18 lista közül
választhatnak.
A nemzetiségi névjegyzékbe regisztrált választópolgárok az
országos lista helyett a nemzetiségi listára szavazhatnak.

A Helyi Választási Iroda vezetője:
dr. Lack Mónika
jegyző

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Levélcím: Telki, 2089. Petőfi S. u. 1.
email: igazgatas@telki.hu
telefonszám: 06-26-572-003

dr. Lack Mónika
a Helyi Választási Iroda vezetője

2014-es országgyűlési képviselő
választás

Továbbra is pártpolitika-mentesen

A Telki Napló és a Portál - ahogyan korábban is szó volt róla
- az április 6-i választások közeledtével is távol kíván marad-
ni az országos politikától, így a voksolás kapcsán is a szi-
gorú tényközlésekre hagyatkozik (időpont, eredmény, stb.).
Ki kell azonban emelni, hogy az olvasók széles körű tájékoz-
tatása érdekében a választókerületünk újonnan megválasz-
tott képviselője – pártszínektől függetlenül – szót kap majd
programja ismertetése kapcsán, várhatóan egy interjú
keretében.
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2014. január 21.
Jegyzői munkaviszony
Közös megegyezéssel, 2014. január 15-től megszűnt a korábbi
jegyző, Makranczi László munkaviszonya. Utódja pályázatot
követően az eddigi aljegyző, dr. Lack Mónika lett.

Rendelet módosítása a településképi rek-
lámok kapcsán
A képviselő-testület módosította a településképet meghatározó
reklámok, homlokzati szerkezetek és köztárgyak elhelyezéséről
szóló 19/2011.(VI.29.) Ör. rendeletét.

A 2014. évi munka- és rendezvényterv
A testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi munka- és ren-
dezvénytervét.

Esélyegyenlőségi Program
A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélye-
gyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§ (1) bekezdése szerinti kötelezettsége értelmében elfogadta
Telki Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját.

Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat tel-
jes körű kiépítése
A képviselő-testület megtárgyalta a vezetékes ivóvíz és szenny-
vízcsatorna-hálózat teljes körű kiépítéséről szóló 20/2013.
(III.19.) Öh. számú határozattal kapcsolatban érkezett
törvényességi felhívást.

Víziközművek költségeinek áthárítása
A testület határozatot hozott az önkormányzat tulajdonában
lévő, és általa megvalósított víziközművek (ívóvíz és szennyvíz-
csatorna) költségeinek áthárítására vonatkozó szabályokról.

A közterületek használata és rendje
A testület rendeletet alkotott Telki község közterületeinek
használatáról, a közterületek rendjéről, egyidejűleg hatályon kívül
helyezte a közterületek használatáról szóló 22/2011.( IX.21.) Ör.
számú és az azt módosító rendeleteket.

Változás az Érdemérem és a Díszpolgári cím
kapcsán
A képviselők módosították a kitüntetések, címek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 6/2011. (03.23.) Ör. számú
rendeletet. Ennek értelmében Telkiért Érdemérem és a Díszpol-
gári címre jelölteket 2014-től január 31-e helyett minden évben
február 15-ig van lehetőség ajánlani.

2014. február 11.
A 2014-es költségvetés
Az ülésen elfogadásra került Telki község képviselő-testületének
2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.14.) Ör. rendelete. (A
költségvetéssel részletesen külön cikkünkben foglalkozunk.)

Támogatások
A testület a helyben működő egyesületek, alapítványok, társadal-
mi szervezetek 2014. évi támogatásának összegét a következők
szerint határozta meg: Telki Sport Egyesület – 275.000 Ft,
KOKUKK Egyesület – 100.000 Ft, Telki Nőikar – 80.000 Ft, 1002.
sz. Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat – 100.000 Ft, Polgárőrség
Bűnmegelőzési Egyesület – 670.000 Ft, Budajenő-Telki Székely
Társulat – 75.000 Ft.

Az iskolai férőhelyek bővítésének lehetősége
A testület úgy határozott, hogy megbízást ad a V.T. Arch Kft.
részére a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola épületének bővítésére vonatkozó építési engedélyezési
tervek elkészítésére. (A bővítéssel külön cikkünkben
foglalkozunk.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtése
A Telkiben keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására (szippan-
tás) vonatkozó közszolgáltatás ellátása jelenleg nem szabályo-
zott. A testület jogszabályi kötelezettségének eleget téve döntött
arról, hogy a kötelező helyi közszolgáltatás ellátására közbe-
szerzési eljárást ír ki.

A patak területének üzemeltetésre és fenn-
tartásra való átadása
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki, 068/4-es hrsz-ú
és a 068/5-ös hrsz-ú patak művelési ágú, belvízelvezetést szol-
gáló vízfolyást, csatornát átadja üzemeltetésre és fenntartásra a
működési terület szerint illetékes vízügyi igazgatási szerv részére.

Vegyes tulajdonú vízi közművek
üzemeltetésének kérdése
A képviselők úgy határoztak, hogy az önkormányzat a törzs-
vagyona részét képező, állami tulajdonú vízi közművekhez kap-
csolódó vízi közműveket nem kívánja állami tulajdonba adni.

Pályázat az óvoda kapcsán
A testület döntött arról, hogy az egyes önkormányzati felada-
tokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének rész-
letes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendeletben megjelent
felhívás alapján pályázatot nyújt be a Harangvirág utcában lévő
óvodaépület fűtéskorszerűsítésére, a homlokzati nyílászárók
cseréjére. A pályázat benyújtásához szükséges saját erő
mértéke a fejlesztés költségének 20%-a, azaz 4.988.652 Ft, ame-
lyet az önkormányzat a 2014-es költségvetés felhalmozási célú
tartalékkeretének terhére biztosított.

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak
megválasztása
A testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
24.§. (1) bekezdése alapján megválasztotta a szavazatszámláló
bizottságok tagjait és a póttagokat.

szb

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

Életének 83. évében, 2014. március 18-
án elhunyt Kerese János, Telki község
korábbi polgármestere, aki 1990-től
2002-ig vezette a települést.
Megbízatása alatt indult növekedésnek
és fejlődésnek községünk, és kezdő-
dött el az a folyamat, amelynek ered-
ményeként Telki elnyerte mai arculatát.

Védőoltás veszettség ellen

Tisztelt Állattartók!
Telki Község Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy 2014-
ben az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása és
féregtelenítése az alábbi módokon végeztethető el.
A Magyar Állatorvosi Kamara által javasolt, és az Önkor-
mányzat által támogatott „kampányoltás” formájában:
Helye: Telki, Harangvirág u. 26., állatorvosi rendelő
Időpontja: 2014. április 11. péntek 8-18 óráig, 2014. április
16. szerda 14-20 óráig (pótoltás)
A kampányoltás során beadott védőoltás díja: 4.000 Ft,
féregtelenítés díja: 200 Ft/10kg.

Figyelem!
A védőoltás csak egyedi azonosítóval (mikrochip) megjelölt
kutyának adható be, aminek behelyezése történhet a
védőoltással együtt is - díja: 3.500 Ft.
Az oltás elvégeztethető kiszállási díj megfizetése mellett az
állat tartási helyén is, vagy bármelyik állatorvosi rendelőben,
annak díjszabása szerint.

Hulladékszállítási napok
2014-ben

A kommunális és a zöldhulladék
gyűjtése: minden szerdán, reggel 6
órától kezdődően (augusztus
20-án is)
Szelektív gyűjtés: minden hónap el-
ső keddje, tehát: április 1., május 6.,
június 3., július 1., augusztus 5.,
szeptember 2., október 7., novem-
ber 4., december 2.

Adatfelvételt végez Telkiben a
KSH
Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvéte-
leket hajt végre Telkiben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve, időszaka:
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel,
havi naplóvezetés 2014. 01-12. hó
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel,
éves kikérdezés 2014. 03-04. hó

Véletlenszerűen választják ki a címeket
Az adatfelvételt a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott összeírói
végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését a
KSH véletlenszerű kiválasztással hajtja végre.
A válaszadás nem kötelező. Az adatfelvételek kizárólag
statisztikai célból történnek. Az egyedi adatokat a KSH bizal-
masan kezeli, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az
adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
megfelelően járnak el.

Íme a KMB új elérhetősége!

Megváltozott Farkas Flórián, a telki körzeti megbízott (KMB)
elérhetősége.

Az új telefonszám: 06-70-603-7594
Aki tehát a jövőben bármilyen bűncselekményt, vagy a KMB
hatáskörébe tartozó problémát észlel Telkiben, feltétlenül ezt a
számot hívja!

Újabb rongálás

Sajnos egyre több rongálásról kell, hogy hírt adjunk. Legutóbb
a gördeszkapálya egyes elemei estek vandálok áldozatául.
A hibákat kijavították, azonban nem jó érzés konstatálni, hogy
a hivatalnak egyre több időt, pénzt és energiát kell abba fek-
tetnie, hogy helyreállítsa a megrongált eszközöket.
Aki ilyen vagy ehhez hasonló esetet észlel, kérjük, hívja
Farkas Flórián körzeti megbízottat a  06-70-603-7594-es vagy
Szabó Sándor közterület-felügyelőt a 06-70-428-1835-ös
telefonszámon!

Már kaphatók a zöldhulladé-
kos zsákok

Február 19-tõl kaphatók a Depónia Kft. zöldhulladékos zsákjai
a Telki Polgármesteri Hivatal pénzügyén (2089 Telki, Petőfi
utca 1.).
A zsákok 265 Ft/db áron vásárolhatók meg.
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Felhívás és kérés helytörténeti
kiállítás kapcsán!

A Helytörténeti Bizottság az idei Telki Fesztivál programjában
„Telki Iskola és Oktatás története” címmel kiállítást tervez a
XVIII. századtól napjainkig tartó időszak áttekintésével.
A kiállítás sikeréhez kérjük, jelentkezzen, akinek ehhez kap-
csolódóan bármilyen, akár személyes tárgyi, képi, esetleg írá-
sos anyaga van, és ezt vagy másolatát a kiállítás idejére ren-
delkezésre bocsátaná!
Visszaemlékezést, javaslatot, tanácsot is örömmel fogadunk!
Minden segítséget előre is köszönünk!

Szigeti Antal
képviselő

Email: a.szigeti @interware.hu
Tel.: 06-20-911-7288

Alapos felülvizsgálat a biz-
tosítások terén

Minden lényeges szempontra kiterjedő, alapos auditálást haj-
tott végre nemrégiben Telki Község Önkormányzata a
település vagyon- és felelősségbiztosításai terén.
A nem csupán pénzügyileg, tartalmilag is elvégzett vizsgálat-
nak köszönhetően Telki jelenleg teljesen naprakész, a koráb-
biaknál anyagilag és egyéb kondíciók terén is előnyösebb
biztosítási  szerződésekkel rendelkezik.

Dolgoznak a kátyúk eltün-
tetésén

Március elején megkezdődtek Telkiben az útjavítások.
Első körben az aszfalt burkolatú kátyúk és süllyedések kerül-
tek terítékre, így ahol műszakilag indokolt volt, e sorok megje-
lenéséig már eltűntek az úthibák. Ezután haladnak tovább a
mart aszfaltos, majd a murvás utcák felé, jelentősen javítva a
belterületi, önkormányzati tulajdonú úthálózat minőségén.

Katasztrófavédelem helyben

Az országos katasztrófavédelmi feladatokkal és a polgári
védelmi szervezetek megalakításával kapcsolatos jogszabá-
lyok (amelyek részleteiről a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
1721. §-a rendelkezik) értelmében a fenti katasztrófavédelmi
szervezet előírja a települések számára polgári védelmi
szervezet megalakítását.
Telki vezetése hamarosan felkeresi azokat, akiknek szak-
képzettsége, vagy cégének profilja (pl. szállítmányozás)
hasznos lehet egy katasztrófahelyzetet követő mozgósítás
során.
Jó tudni, hogy aki csatlakozik, azt a későbbiekben nem
vezényelhetik majd át egy másik helyszínre katasztrófahelyzet
esetén. Tehát a tagok itt, helyben maradhatnak, és védhetik
meg családjaikat, otthonaikat.
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő,
széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. Egy
esetlegesen bekövetkező vészhelyzet esetén az első védel-
mi szint, a leggyorsabban reagáló csapat a helyi erők ön-
szerveződő közössége, amely elsősorban különböző
katasztrófák és veszélyhelyzetek esetén képes segítséget
nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény kezelésére ren-
delt országos szervezetek kapacitásai nem elegendőek.
Érdeklődni, jelentkezni személyesen, telefonon vagy e-mail-
ben lehet az alábbi elérhetőségeken:
Telki Polgármesteri Hivatal
2089 Telki, Petőfi utca 1.
06-26/572-003
titkarsag@telki.hu

Hamarosan vége a felújítás-
nak Budakeszin

Javában zajlanak a munkálatok
a Budakeszi főúton - időnként
érzékelhető fennakadást okoz-
va a közlekedésben.
A Magyar Közút beruházásában
ugyanis felújítják a 8102-es jelű
út 17+430-19+636 km szelvény
közötti, több mint 2 kilométeres

szakaszát (a Budapest határtól a budaörsi elágazásig).
A kivitelezés 2014. február 17-től a tervek szerint 2014. április
15-ig tart.
A Közút tájékoztatása szerint a munkálatok félpályás lezárással,
jelzőőr irányítása mellett, a forgalom váltakozó irányú fenn-
tartásával történnek. Az aszfaltozásokat éjszakánként végzik.
Első ütemben a buszmegállók burkolata kerül felújításra,
majd ezt követi a burkolat lemarása és aszfaltozása, kb. 500
méter hosszú, félpályás szakaszok lezárásával.
A munkálatok ideje alatt - az esetleges torlódások elkerülése
érdekében - aki teheti, kerülje el az adott útszakaszt, illetve
számoljon a szokásosnál hosszabb menetidővel!
Várhatóan április közepétől tehát már a felújított főúton
közlekedhetünk Budakeszin.
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Felújítás Biatorbágy felé is

A munkálatokkal párhuzamosan március közepén megindult a
Páty és Biatorbágy közötti főút felújítása is, így abban az
irányban is forgalomkorlátozásokra kell számítani.

szb

Értesüljön mindig időben a
friss telki hírekről!

Az elmúlt időszakban az összevont számokkal jelentkező
Telki Napló miatt (is) még hangsúlyosabb szerepet kapott a
Telki Portál és a rendszeres hírlevél-szolgáltatás a helyi
tájékoztatásban, és ez a jövőben – annak ellenére, hogy az
újság ismét havi rendszerességgel jelenik majd meg – is így
lesz.
Érdemes tehát gyakran (legalább hetente egyszer) böngészni
a telki.hu-t, és ezen felül feliratkozni a honlapon a hírlevél
szolgáltatásra, amellyel a rendkívüli eseményekről azonnali
értesítés, bizonyos időközönként pedig egy összefoglaló
hírcsokor is kapható.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le sosem az
aktuális, friss, telki vonatkozású hírekről!

Szelektív gyűjtés - először!

Február másodika történelmi pillanat volt Telki életében -
először történt ugyanis meg, hogy a szelektíven gyűjtött hul-
ladékot az ingatlanunk elé is kitehettük ahhoz, hogy elvigyék.
Mint mindenben, itt is szükség van némi bejáratásra, de összes-
ségében elmondható, többnyire olajozottan ment a gyűjtés.
A közösségi portálon ugyan volt, aki jelezte, elsőre nem vit-
ték el előle a hulladékot, azonban a Depónia Kft-hez reklamá-
ció, illetve komolyabb panasz nem érkezett.

A társaság közlése alapján a gyűjtendő anyagfajtákat
megfelelő módon tartalmazták a kihelyezett zsákok,
papírkötegek, tehát a lakók a tájékoztatóknak megfelelően
veszik igénybe a szolgáltatást.

Kitettünk magunkért!

A Depónia szerint a gyűjtött mennyiség meglepően nagy volt,
ugyanis több mint 500 kg hasznosítható csomagolási hulladék
került begyűjtésre. Ez a szolgáltatóhoz tartozó többi hasonló
méretű településhez képest - ahol induláskor rögzítették az
első begyűjtött mennyiséget -, kiemelkedő nagyságú. Öröm-
mel tapasztalták tehát, hogy a lakosság fogékony ezen új
gyűjtési módra!

A Kft. emlékeztetett rá, hogy ha egy zsák nem a meghirdetett
gyűjtendő anyagot, hanem pl. vegyes (kommunális) hul-
ladékot tartalmaz, nem szállítják el a szelektív gyűjtés során.
Ha esetleg egyéb technikai akadály miatt nem minden utcába
tudtak eljutni a Depónia járművei, a lehető legrövidebb időn
belül (másnap) pótolják a gyűjtést.

Miért gyűjtsünk szelektíven?

A szelektív gyűjtés által a hulladék ismét visszakerül a kör-
forgásba, azaz újra alapanyag, majd termék lesz. Ennek az a
haszna, hogy nem kell új és új nyersanyagokat elvenni a ter-
mészetből, hanem a meglévőt használjuk fel többször. Ezzel
ráadásul csökkenthető a - főként csomagolóanyagokból álló
- kommunális hulladék mennyisége is, így előfordulhat, hogy
kisebb edényzetre lesz szükségünk, és olcsóbbá válik a ha-
gyományos gyűjtés.

A házhoz menő gyűjtés esetében - a szigetes gyűjtéssel ellen-
tétben - nem kell elmenni a szigethez, hanem kényelmesen, a
ház elől kerül elszállításra az elkülönítetten gyűjtött hulladék.
A szigetek környéke ezen felül sok esetben válik illegális lera-
kóvá, ez a jelenség azonban a házhoz menő gyűjtéskor nem
létezik.

szb

Elindult és április 30-ig tart a fotópályázat döntőjének
szavazása.

A Facebookon lévő Telki csoport tagjaként a 6 kategóriában
a korábbi tetszésnyilvánítások száma alapján kiválasztott 10-
10 képre személyenként 1-1 szavazatot lehet leadni.

A kategóriák első három helyezettjei telki vonatkozású díjat
kapnak és a díjnyertes fotókat kiállítjuk az idei Telki Fesz-
tiválon a Pajtában (május 16-17.)!

A kategóriák:
"Állati és növényi" kategória
"Fény-játék" kategória
"Hófehér" kategória
"Látkép-sokféleképp" kategória
"Mi, telkiek" kategória
"Erdő, mező, pusztaság..." kategória

"Telki, én így szeretlek!" 
Fotópályázat 2014
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Telki község képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (5)
bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a 8/2012. (05.01.) Ör. számú
rendeletével Környezetvédelmi Alapot hozott létre.
A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra
kell felhasználni. Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil
szervezetek számára nyújt keretet a közösséget szolgáló
környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására,
ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket.
Telki község képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkor-
mányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való
együttműködésre.

KIK PÁLYÁZHATNAK?
Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely az elnyert összegből elsősorban a település közigaz-
gatási területén végez a törvényben meghatározott
környezetvédelmi tevékenységet.
A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támo-
gatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
működési célra nem nyújtható.
Nem nyújtható támogatás annak:
a) aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy

csődeljárás indult,
b) aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból

vagy más önkormányzati forrásból korábban már támo-
gatásban részesült, és a megállapodásban foglaltakat
nem tartotta be.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL!
a) A kitöltött Pályázati Adatlapot
b) A környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza

a műszaki leírást és a költségvetést

c) A tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját
d) Az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló

egyéb forrásokat

A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2014.
április 15.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE: Telki
Községháza, Titkárság (1. épület), 2089 Telki, Petőfi u. 1.
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell
küldeni a titkarsag@telki.hu email címre.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK
HATÁRIDEJE:
A beérkezett pályázatokat Telki község képviselő-testülete - a
környezetvédelmi feladatokkal megbízott Bizottság javaslata
alapján - bírálja el.
A döntésről a pályázók 15 napon belül írásban értesítést kap-
nak.

MEGÁLLAPODÁS - ELSZÁMOLÁS
A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30
napon belül megállapodást köt.
A sikeres pályázó a vissza nem térítendő támogatás
összegének felhasználásáról a program lezárását követő év
április 5-ig köteles elszámolni. 
Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megál-
lapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy
csak részben teljesíti, a képviselő-testület a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére
kötelezheti.
A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet - 8/2012 (05.01.)
Ör. - szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Ren-
deletek tára menüpont alatt.
A Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban
vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Pályázat
Környezetvédelmi alap

Idén március 14-én tartotta a Kokukk Egyesület a falunk
szülöttének, Kodolányi Jánosnak a születése kapcsán tartott
megemlékezést.
Az eseményen az író egyik ma is érvényes megállapításokat
tartalmazó művéből olvasott fel részleteket Boross Klára, az
MTA könyvtárának munkatársa, majd Deltai Károly pol-
gármesterrel megkoszorúzták az Ófaluban lévő szülőház
falán lévő táblát.
Bár két különböző megemlékezésről van szó, ugyanezen a
napon került sor az 1848-as márciusi hősök előtt való tisztel-
gésre. A koszorúzás után ugyanis nem sokkal fáklyás
felvonulás indult a Pajtától a Pipacsvirág Általános Iskola felé,
ahol aztán egy lenyűgöző diákműsort láthatott a nagyérdemű.

A főként büszke szülők-
ből álló közönség öröm-
mel láthatta, amint az
iskola ifjú növendékei –
megidézve Petőfit és a
forradalmi ifjakat –
felelevenítették a márciusi
eseményeket. Vastaps
kísérte előadásukat!

Köszönet illeti a ren-
dezvények szervezőit és
fellépőit!

Kodolányi koszorúzás és 1848-as
megemlékezés
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Március elsején báli forgatag volt falunkban, amelynek esti
fénypontja a Globall Football Park és Sporthotelben****
megrendezett Alapítványi Bál volt.

Az Óvoda-Iskola Telkiben, Út Európába Alapítvány fennállása
óta azon munkálkodik, hogy a helyi érdekeket figyelembe
véve, segítse a településünkön működő állami oktatási
intézményeket. Az idei Alapítványi Bál vezérgondolata a sok-
színűség elfogadása, a tehetségek kiemelése és gondozása
volt. A jeles esemény hagyományosan kiváló alkalom arra,
hogy a szülők lehetőségeik szerint támogassák az
Alapítványt, és nem utolsó sorban arra, hogy jól szórakozzunk
együtt.
Az 11. alkalommal megrendezett bál helyszínét immár
második alkalommal a Globall jótékony felajánlásként teljes
eleganciájával biztosította. Ahhoz, hogy településünkön egy
ilyen színvonalas esemény létrejöhessen, ezen felül szükség
volt azokra a kiemelkedő és nagylelkű támogatói
szándékokra, amelyek végigkísérték szervezésének teljes
folyamatát.
A falu társadalmi életében jelentős eseményt Móczár Gábor
alpolgármester nyitotta meg, aki mellett felszólalt Sarlós
Erzsébet, iskolánk igazgatónője, Dr. Sütő Adrienn, az
Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Benczúr Máté, a hotel
értékesítési és marketing igazgatója. Az alapítvány a Globallt
eddigi nagylelkű felajánlásai miatt főtámogatójának nyilvání-
totta, mely a korábbi támogatásokon felül további 250.000 Ft
értékű célzott támogatást „egészségmegőrzésre és a sportra”
szánt pénzbeli adományt nyújtott át az alapítványnak, amit
vastapssal köszöntek meg a jelenlévők. Köszönet érte Polgár
András igazgatónak és a szálloda teljes vezetőségének.
A megnyitóbeszédek után indult a show. A műsort idén az
óvónőknek és tanároknak meglepetés-  és köszönetképpen a
gyerekek szülei adták elő. A lelkes anyukák és apukák énekel-
tek, gitároztak, táncoltak, minden örömüket és tudásukat
beleadva előadásaikba. (Az előadások megtekinthetőek az
alapítvány facebook oldalán.) A fellépések után megnyílt az
étterem, ahol az ízletesebbnél ízletesebb fogásokat ismét
Szabó Zsolt executive séf álmodta meg nekünk.

Az est folyamán több program, kellemes szórakozási
lehetőség várta a bálozókat. A „Sokszínűség-tehetség” égisze
alatt, különteremben mutatkozott be a két intézmény. Az
óvoda pedagógusai a „Madrász- és öko-ovit” népszerűsítették.
Az iskola részéről Rácz Ildikó tanárnő logikai játékaival játsz-
hattak a vállalkozó kedvű szülők, a bátrabbak pedig a Pregit-
zer György, a Zsámbéki Sportbarátok Sakk Szakosztályának
vezetőjének, iskolánk sakkoktatójának többtáblás játékán
tesztelhették tudásukat. Jó érzés volt az iskolán kívül, ezen a
színvonalas eseményen az óvoda és az iskola pedagógu-
saival együtt mulatni, táncolni, beszélgetni.
Újdonság volt, hogy a bálterem előtti folyosón ízletes kóstolót
kínált néhány cég. Megízlelhettünk néhány finomságot a
szombatonként a Telki Piacon is kapható termékek közül:
Ebedli Ferenc és Kamocsai Zsuzsa mézeit, Kosztricz Tímea
Vadpástétomait, a Csengőtej sajtjait, amelyeket a Telki Friss
Kenyér Pékség kenyerei, Bellandor Kft. paleo ételei és az
Etyeki Sonkamester ízei egészítettek ki. A budakeszi Sen-
science fodrász szalon ügyes kezű fodrászainál pedig bárki
megigazíttathatta széttáncolt frizuráját.

Azok az érdeklődők, akik kíváncsiak voltak, közelről is
megcsodálhatták a hotel új, áprilisban átadásra kerülő, min-

Bál a sokszínűség, tehetség jegyében
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A cserkészek farsang alkalmából idén zenei díjátadó gálát
szerveztek. Az őrsök egy-egy klipet készítettek, melyekre
szavazni is lehetett a rendezvény keretében. Többek között a
legjobb klip, legjobb vágás, legeredetibb alakítás kategóriában
díjazta őket a zsűri és a közönség.

Az 1002-es számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat minden
évben megrendezi a farsangot, általában különböző témák-
ban. Idén a Viva Comet mintájára zenei díjátadót álmodtak
meg a szervezők, mivel ez előkészületeket is igényel a
gyerekek részéről, amit nagy lelkesedéssel végeztek. Min-
den őrs leforgatott egy-egy, 3-4 perces klipet, egy általuk ked-
velt számra. Volt, aki sztorit körített a zene mellé, mások pedig
inkább kidolgoztak egy kész táncos koreográfiát. A ren-
dezvény nagy sikernek örvendett. A szülők is benne voltak a
„buliban” és mindenki rendkívül elegánsan, az alkalomhoz
illően jelent meg. Az est meglepetése a gyerekek számára a
sok érdekes program és klipvetítés mellett a szülők videoklip-
je volt. Ugyanis ők is készültek egy pár perces kis filmmel,
ami a cserkészek életébe ad betekintést egy kis humorral fű-
szerezve.

Mindent összevetve remek kis estét sikerült összehoznia a
csapat idősebb tagjainak és mindenki nagyon jól szórakozott.
A farsangi rendezvény célja többek között egy családi prog-
ram létrehozása és a csapat közösségi szellemének

erősítése, ami teljes mértékben megvalósult és ezért hálásak
vagyunk minden résztvevőnek, szervezőnek! Reméljük,
hogy jövőre is legalább ennyien megtisztelnek minket jelen-
létükkel.
A videók és a képek is megtalálhatók a csapat facebook
oldalán (www.facebook.com/NSZFCSCS), illetve a youtube-
on.

Olasz Krisztina

Telki Romet 2014

den igényt kielégítő wellness-részlegét, amelynek hasz-
nálatára regisztrációt követően minden telki lakos számára
kedvezményt biztosítanak.

A tombolára rekordszámú felajánlás érkezett. Több mint 75
cég és magánszemély, összesen 160 izgalmas és érdekes
ajándékát sorsoltuk ki. Köszönet minden tombolafelajánlónak!
A jegyeket az óvónőknél lehetett megvásárolni, az igazán
értékes ajándékok pedig Szujó Zoltán kikiáltásában találtak
gazdára. Bár a sorsolás kicsit hosszúra sikerült, biztosak
vagyunk abban, hogy a szerencsés nyertesek jó hírét viszik az
összes tombolafelajánlónak. (Részletes listájuk megtalálható
az Alapítvány facebook oldalán.)

A tombola után egészen hajnali három óráig folytatódott a
mulatság, amikor is az utolsó parkett-ördögök is távoztak.

Külön köszönet a bálozóknak (270-en voltak), akik részt vet-
tek az eseményen, hiszen belépőjükkel is támogatták az
alapítványt. Talán bátran mondhatjuk, hogy azzal a jó érzéssel
távoztak, hogy egy nívós esemény résztvevői voltak.

A sikeres lebonyolítás záloga az alapos előkészítés és a jól
szervezett összefogás volt, amelynek fő motorjai idén is az
alapítvány kuratóriumi tagjai voltak (Dr. Sütő Adrienn és
Csernok Kriszta). Munkájukat lelkes szülőkből álló, közel 20
fős operatív csapat, az üdvözlő italt felszolgáló, ruhatárban
serénykedő és egyéb feladatokat ellátó jelenlegi, és már
végzett diákok, az őket irányító tanárok, Csömör Zsuzsa és
Tóth Attila segítették mind az előkészületekben, mind a
helyszíni lebonyolításban.

A Globall Football Park és Sporthotel**** pedig teljes infra-
struktúrájával támogatta a rendezvény gördülékeny megvaló-
sulását. A jövőben ehhez hasonló vagy talán még ennél is
nagyobb összefogásban bízik az Alapítvány a céljai meg-
valósítása során!
A bálozók és támogatók rekord számával arányosan idén az
összegyűlt pénzbeli adomány is rekordot döntött. Az
összesítést követően pontosan beszámolunk az összegyűjtött
adományokról és a tervekről.
Jövőre pedig találkozzunk újra a 12. Alapítványi Bálon!

Alapítvány
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A szokásos módon, kellemes hangulatban zajlott az idei
Faludisznaja Telkiben.

2014. február 8-án népes tömeg vett részt a rendezvényen,
amelyen ezúttal is ínycsiklandozó „menüsort” ízlelhettek meg
az érdeklődők.

Köszönet illeti a szervezőket és a rendezvény lebonyo-
lításában, valamint a feldolgozásban, a finomságok
elkészítésében résztvevőket!

Faludisznaja

Kedves Erdőbarátok! Április 5-én, szombaton
délelőtt Tavaszi Falutakarítás!

Idén a tanösvény indítótáblájának közelében, az erdő szélén
erősen elszaporodott bálványfa-sarjakat fogjuk visszavágni
és összekupacolni. A bálványfa özönnövény, mind gyökérsar-
jakról, mind magról rendkívül gyorsan terjed, elnyomja az
őshonos fafajokat és veszélyezteti a természetes élőhelyek
fennmaradását. Hatékonyabb visszaszorítása érdekében a
visszavágott töveket az erdészet munkatársai néhány napon
belül vegyszeres utókezelésben részesítik. 

A bálványfa-nyűvéshez erős védőkesztyűre, metsző- és
ágvágó ollóra, kerti fűrészre, és az ágak, gallyak könnyebb
szállításához néhány ponyvára is (kb. 3x3m) szükség lesz.
Kisebb gyerekek számára a helyszín balesetveszélyes lehet,
ezért kérjük a szülőket, hogy a gyerekek felügyeletére foko-
zottan ügyeljenek! Ugyanezért kérjük, hogy kutyát ne hoz-
zanak magukkal! Az akcióval kapcsolatos esetleges
kérdésekről felvilágosítást ad Vass Imréné (06-70-388-7168).
A munka 9-kor kezdődik, és addig tart, amíg a bálványfák el

nem fogynak, különben a vegyszeres kezelést nem lehet
elvégezni. Ezért azok se tegyenek le a részvételről, akik csak
később tudnak csatlakozni!

Találkozunk április 5-én, szombaton délelőtt 9-kor a
tanösvény nyitótáblájánál!

Minden erdőbarátot szeretettel vár a KoKuKK Egyesület!

Falutakarítás
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Harmonikus házasság-harmonikus
családi élet sorozat áprilisi előadója
Dr. Martos Tamás pszichológus, pszi-
chodráma vezető, a Semmelweis
Egyetem Mentálhigiéné Intézetének
docense, a Képmás és a Mindennapi
Pszichológia magazinok családtémájú
írásainak szerzője.

Közelség és távolság a párkapcsolatokban
– a rejtett kapcsolati szerződések nyomá-
ban

A párkapcsolatok mindennapi tapasztalatához hozzátartozik
mind a közelség, mind a távolság élménye: térben és időben,

érzelmekben és gondolkodásban, célokban és érdeklődés-
ben. Általában úgy véljük, hogy a közelség jó, míg a távolság
inkább kerülendő és problémát jelez. Létezik-e vajon mégis
„jó” távolság, és mitől lehet „fenyegető” a közelség?
Terápiás tapasztalatok és kutatások is arra utalnak, hogy a
kapcsolatok nehézségei és erősségei mögött gyakran létezik
egy nagyrészt tudattalan, rejtett „kapcsolati szerződés”: a
párok eszerint értelmezik, szabályozzák az érzelmi közel-
ségek és távolságok helyzeteit. Az előadásban szó lesz a
rejtett szerződések működéséről, különböző jobb és rosszabb
fajtáiról és megváltoztatásuk esélyeiről.

Az előadás április 24-én, csütörtökön 20
órakor kezdődik a Telki Pipacsvirág Iskola
éttermében.
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2014. április 11-én, pénteken a Költészet napja alkalmából
ebben az évben Szabó T. Anna József Attila-díjas költőt
hívtuk meg Telkibe. 

Szabó T. Anna költő, műfordító a kortárs magyar líra egyik
legkiemelkedőbb képviselője. Tiszta hangzású versei
olykor hátborzongató őszinteséggel szólnak az olvasóhoz,
miközben mélységes életszeretetről és életigenlésről
árulkodnak. Többek közt James Joyce, Sylvia Plath, W. B.
Yeats, John Updike fordítója, de újrafordította William
Shakespeare jónéhány szonettjét is. 

Felnőtteknek szóló verseskötetei: A madárlépte hó (1995; CET Belvárosi Könyvki-
adó); Nehézkedés (1998; Magvető); Fény (2002; Magvető); Rögzített mozgás
(2004; Magvető); Elhagy (2006; Magvető); Villany (2010; Magvető)

A Költészet napján, hagyományos helyszínünkön, a Telki Harangvirág Óvodában
szeretettel és egy csésze teával várjuk 17 órakor a költészet kedvelőit a beszél-
getéssel egybekötött felolvasásra és dedikálásra. 

Az itt olvasható vers ízelítő a költő hamarosan megjelenő legújabb kötetéből.

Molnár Krisztina Rita - KOKUKK Egyesület

A Kokukk költészet napi vendége: 
Szabó T. Anna

Kapcsolatok

Szabó T. Anna
MOSOLYOGJ

Nézd a holtakat, és mosolyogj.
Nézd a bikacsököt, a szuronyt, a tövist,
és mosolyogj.
Nézd, a fiad. Sír.
Mosolyogj rá.
Nézd a sarat, és mosolyogj, mosolyogj.
Kutya nyalja a porból a vérét,
ítélet nélkül lökik a földbe,
fekszik örökre hátrakötözve,
te szülj, ne szólj.
Ne felejts és ne jegyezz fel semmit,
ne vádolj, ápolj, éljenek, légy fény.
Mosolyogj.
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Idén is lesz szervezett erdélyi buszos kirándulás
Pünkösdkor: a cél Gyimesbükk és Csíksomlyó!

Kedves Telkiek!
2013-ban már egy nagyobb csoporttal utaztunk Gyimesbükkre
Pünkösdkor. Az út élményei és jó tapasztalatai alapján idén
ismét belevágunk egy szervezett buszos kirándulásba, hogy
minél többen megismerhessék Telkiből is nemcsak a gyönyörű
erdélyi tájat, hanem Gyimesbükk csodálatos értékeit és hagyo-
mányait.

A tervezett program:
2014. június 5-én, csütörtökön hajnalban indulunk busszal, és
néhány rövid megálló (Szováta, Korond) után este érkezünk
Gyimesbükkre. Szállás a plébánia turistaszállásán és csalá-
doknál.
Másnap, pénteken egész napos kirándulás:
a.) a csoport egy részének busszal a Csíki medence vidékén (a

pontos útitervet a résztvevők kívánságai alapján rögzítjük
majd, a csoport összetételének és igényeinek megfelelően)

b.) a túrázni vágyóknak a Gyimesek völgyének legszebb helyein
Szombaton a fő program a csíksomlyói zarándoklat, majd délután
a csángók történelmét bemutató program Gyimesbükkön.
Pünkösd vasárnap következik az immár hagyományos gyimes-
bükki rendezvény, a Gyíksomlyó Express – Székely Gyors vonat
megérkezése az ezeréves határra, ünnepi istentisztelet és műsor
a vesztegzári (kontumáci) kápolnánál és a néhány éve felújított
vasúti őrháznál. Délután kirándulás a környező csodálatos
hegyekben.

Pünkösd hétfőn hajnalban hazaindulás, útközben megálló
Farkaslakán (Tamási Áron síremlék), illetve forgalomtól és
időjárástól függően további helyeken.

A költségek:
Abusz költsége fejenként várhatóan 10.000 Ft (az önkormányzat a
testvértelepülési kapcsolatok fejlődése érdekében a busz költ-
ségeinek egy részére támogatást nyújt). A kinti szállás és ellátás
költségei azoknak, akik a plébánia turistaszállásán vagy csalá-
doknál laknak, várhatóan kb. 15.000 Ft, akik panzióban
szeretnének lakni, azoknak természetesen több.
Előzetesen jelentkezni egyénileg vagy családosan a gyimes-
bukk@telki.hu e-mail címen lehet 2013. április 15-ig, utána pon-
tosítjuk a részleteket.
A pünkösdi gyimesbükki programokról további információ és
képek a Budakeszi Kultúra Alapítvány honlapján:
www.budakeszikultura.hu -> Gyimesbükk

Móczár Gábor
Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány

Gyimesbükki kirándulás

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a PIPACS
GALÉRIÁBA (Telki, Pipacs u. 8., az iskola mellett) a XII. Telki

Fesztivál 0. napján nyíló "SZÍNEKKEL
ÁLMODVA" c. kiállítás megnyitójára. 

Kiállító művészeink:
Fenyvesi Edit
Máté Sándor
Szigetiné  Jakab Mária
Déri Gábor
Várkonyi György

A kiállítást 2014. május 15-én (csütörtök) 18.30 órakor
Deltai Károly polgármester nyitja meg.

(Közreműködnek: Molnár Krisztina Rita vers, Kiss-Leizer
Anna ének, valamint a Kiss Zenede Telki tagozatának
növendékei)

A kiállítás 2014. május 25-ig látogatható, a belépés
DÍJTALAN.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Támogatónk: Telki Község Önkormányzata

Kiállítás a Pipacs Galériában
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A Nyugdíjas klub hírei

Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Januárban lehetősé-
günk volt a Parlament
megtekintésére. 35-en
voltunk és mindannyian
nagyon jól éreztük
magunkat. A vezetőnk
egy igen kedves Telkin
élő hölgy volt – nagy
meglepetést és jókedvet
okozott számunkra,
mikor ez kiderült.

Köszönjük annak a képviselőnek, aki a látogatást összehoz-
ta!
Még decemberben elhatároztuk, hogy elmegyünk együtt a
Nemzeti Színházba. Különbusszal mentünk (a 350 Ft-os
egyéni hozzájárulás mellett a többi költséget a tavalyi klub
pénzből pótoltam, amelyből még így is maradt 30 ezer forint
erre az évre), amely 5 órakor az iskola előtt volt és a színházi
előadás után haza is hozta a társaságot. Az előadás na-
gyon megható és sikeres volt, maga az épület, valamint a
környéke is nagyon tetszett mindenkinek.
A Faludisznaján öten vettünk részt - köszönet a segítségért!
A további klubnapokról telefonos értesítést fogtok kapni, aki
pedig még nem volt ilyenen, érdeklődjön nálam a 06-26-372-
456-os számon!
Akit érdekel a május 4-i egynapos pécsi út, jelezze minél
előbb a foglalás miatt!

Üdvözlettel: Márta (06-26-372 456)

Telki SE: régi célok, új tervek

Az elmúlt év végén vezetőváltás történt a Telki SE-ben. A
korábban lemondott Móczár Balázs helyett a tisztújító köz-
gyűlés Becz Sándort választotta meg az egyesület elnökévé.

Az egyesület céljai azonban nem változtak, így az alapsza-
bályban leírtak szerint működik a jövőben is. Az új vezető a
Telki Portál számára elmondta, szeretnék elérni, hogy a tor-
naterem tanítási időn kívüli használata minél gördülékenyebb
és egyszerűbb legyen. Hozzátette, tervezik a meglévő szak-
osztálysportokon (asztalitenisz, judo, kosárlabda, ritmikus
gimnasztika, röplabda, sport tánc, vívás) kívüli sportágak
bemutatását, népszerűsítését, megfelelő számú érdeklődés
esetén helyet és szakképzett oktatót keresve ezekhez.

Mindehhez a csekély anyagi és tárgyi lehetőségek miatt min-
den segítséget és támogatást szívesen fogadnak, akár a
személyi jövedelemadó 1%-ának formájában (adószám:
18709120-1-13).

Cassandra, Naraya és Omar

Új év, új szín, új emberek, új élmények - legalábbis a
Pipacsvirág iskolában.
Január első napjaiban színes tervekkel, elképzelésekkel
telve két fiatal érkezett Telkibe, Cassandra Szingapúrból,
Naraya Brazíliából. Két mindig vidám, mosolygós egyetemista
önkéntesként jött kultúrájukat megismertetni, hírünket elvinni
a nagyvilágba, s nem utolsósorban lehetőséget nyújtani diák-
jainknak az angol nyelv gyakorlására. Hozzájuk február elején
egy fiú, Omar is csatlakozott, egy harmadik országból, Egyip-
tomból.
Az önkéntesek a 60 éves tapasztalattal rendelkező AIESEC,
a világ legnagyobb, fiatalok által vezetett szervezete prog-
ramjának keretén belül érkeztek iskolánkba.
Hat héten át napi négy-öt tanórán meséltek országukról,
kultúrájukról a nagyobbaknak, dalt és játékot tanítottak a
kisebbeknek. De nemcsak az órákon, hanem a szünetekben,
az utcán, iskolába menet, a menzán, vagyis természetes, élő
nyelvi környezetben beszélgettek tanulóinkkal bármiről, amit
az adott helyzet megkívánt. 
Különösen azok a családok profitálhattak a csereprogram
előnyeiből, akik szállást és otthont adtak egy-egy rövidebb
időre a fiataloknak. Hozzájárultak ahhoz, hogy országunk jó
hírét elvigyék hazájukba és az egész világba.
A hat hét gyorsan elrepült és egy jó hangulatú búcsú partival
zárult. Cassandra, Nayara és Omar jelenléte iskolánkban hoz-
zájárult ahhoz, hogy diákjaink látóköre bővüljön, nyelvtudá-
suk fejlődjön, és általában a szürke iskolai hétköznapok szí-
nesebbé váljanak. Köszönet érte!

Telki Fesztivál 2014

A Telki Fesztivál idén május 16-án és 17-én lesz.
A részletes program a következő számban, a Telki Portálon,
illetve a Telki Facebook csoportban lesz olvasható.
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Ismét egy színvonalas 
kiállítás Telkiben

Március 7-én este a
Báder-Magyar ház adott
otthont egy újabb, két-
ségkívül remek képeket
felsorakoztató kiállítás-
nak.
Az érdeklődők jócskán
megtöltötték a megnyitó
helyszínét, ahol előbb
Magyar Károly, majd

Bánó Attila köszöntötte a megjelenteket. Ennek során rész-
letesen megismerhettük Korcogh András szobrász, fes-
tőművész munkásságát és életét.
Kiemelendő, hogy a művész 1972-ben megkapta a Nép-
művészet Ifjú Mestere díjat. 1989-ben ő tervezte a
Rákoskeresztúri temető 301-es parcellájának fejfáit, ami nem
tekinthető véletlennek, hiszen korábbi szobrai, síremlékei,
biblikus tárgyú munkái méltóvá tették erre a feladatra. 2003-
ban a Hazáért érdemkereszt tulajdonosa lett.
Köszönjük, hogy a szervezők jóvoltából ismét egy nagyszerű
kiállítást csodálhattunk meg!

szb

Vers a kapukra – Költészet
napja

Immár harmadik alkalommal hívogatjuk telki lakóit, hogy aki
teheti, akinek eszébe jut, akinek van egy kis rászánni való
ideje, akinek van egy üres papírja, és egy kapuja, amin nincs
még vers, a Költészet napján tegye ki rá azt a verset, ami neki
kedves, amit fontosnak vagy szépnek tart.
József Attila szállóigévé vált mondata: “Félek a játszani nem
tudó emberektől”. És mi mással ünnepelhetnénk József Atti-
la születésnapján, április 11-én, ha nem verssel, ha nem
játékkal? 
Hagyományos felhívásunkkal szeretnénk idén is arra biztatni
mindenkit, játsszon, ünnepeljen velünk a Költészet napján.
A vers a lélek kapuja.
Megnyílik, kitárja szárnyát, beenged. Hová? Kuckóba,
otthonos zugba, kertbe, végtelen térbe. Az olvasón is múlik,
hova nyit ajtót.
A költészet kétszemélyes. Találkozó. Költő és olvasó térrel és
idővel mit sem törődő viszonya. Lehet titkos kapcsolat is,
de megoszthatjuk másokkal is a találkozás örömét.
A Költészet napján játékra hívunk mindenkit, aki szeret ját-
szani, és aki szeretné megmutatni, melyik vers nyitotta ki azt
a nehezen nyíló, sokszor kicsit rozsdás kilincsű ajtót, amit úgy
szeretünk kulcsra zárni.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre
történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontok-
ban kerül sor.

1. A beiratkozás időpontja: 2014. április 28., 29., 30. 8
órától 18 óráig.

2. A beiratkozás helyszíne a Pipacsvirág Magyar – Angol
Két tanítási Nyelvű Általános Iskola titkársága. (Telki,
Muskátli u. 2.)

3. Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyer-
mekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a
választott iskola első évfolyamára.

A nemzeti köznevelési törvény 50.§ (6) bekezdése alapján az
általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót,
akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a
körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola). 
– A Pipacsvirág Magyar – Angol Két tanítási Nyelvű Általános

Iskola beiskolázási körzete Telki község.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt (a
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt eljárásrend
szerint).

– A jelentkezés elutasítása esetén a szülő – a köznevelési
törvény 37.§ (2)-(3). bekezdése alapján – jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat
be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az
eljárást megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ illetékes Tankerületi Igazgatójához.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek

nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványa (a gyermek lakcímkártyája),

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolás,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Iskolai beiratkozás
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Hirdetésfelvétel: 
26/ 572-003, konyveles@telki.hu

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

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig születtek: 
Tóth Zoltán és Tóth Orsolya Ágnes gyermeke: Tóth
Rozália Anna
Schwarcz Tamás és Schwarczné Akli Eszter gyermeke:
Schwarcz Alíz
Csörgits Tivadar és Gerlóczy Magdolna gyermeke: 
Gerlóczy-Csörgits Éva Dorottya
Regős László és Csőregi Szilvia Éva gyermeke:
Regős Laura Anna

Sok boldogságot kívánunk!

LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

zelése, 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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Számunkra is szinte hihetetlen,
hogy már 10 éve volt, amikor
néhány lelkes zenebarát arra adta a
fejét, hogy Telkiben kórust
szervezzen. Úgy alakult, hogy akkor
csak lányok, asszonyok, édesanyák
érdeklődtek, így 2003 decem-
berében megtartotta első próbáját
a Telki Nőikar Somfai Katalin
vezetésével.

Somfai Kati
Mennyi minden történt ez alatt az évtized alatt! Nemcsak gyer-
mekeink születtek meg, lettek iskolások, egyetemisták, hanem
családjaink, férjeink is hozzászoktak ahhoz, hogy szerda
esténként magukra hagyjuk őket. Reményeink szerint a falu
közössége is megszeretett bennünket. 
Már az első évben 7 fellépésünk volt, valamennyi Telkiben.
Soha nem lehet elfeledni a legelső szereplés izgalmát.

Az első telki fesztiválunk

A második évben kinyílt a világ: Veszprémben és Stockerauban
(Ausztria) közreműködtünk Pergolesi: Stabat Mater című művének
előadásában. Ez volt az első igazi, komoly zenei élményünk:
együtt énekelni egy másik kórussal, zenekari kísérettel egy kül-
sős karmester dirigálásával.
Még ebben az évben részt vettünk a Mödlingi Kórustalálkozón,
és megkezdődött kapcsolatunk a belga Odace énekegyüttessel,
akik karvezetőnk meghívására Telkibe érkeztek. A látogatást
2006 tavaszán viszonoztuk. Fantasztikus emlékeket őrzünk
nemcsak a turistaélményekről, hanem a koncertekről is.

2006 Brüsszel

Időközben a kórus hivatalos szervezeti formát is öltött, be-
jegyzésre került a Telki Nőikar Közhasznú Egyesület, amely
azóta is várja a személyi jövedelemadók 1%-át (adószám:
18709694-1-13).
2007-re kialakultak a hagyományok is: Telki Fesztivál, Buda-
jenői szüreti mulatság, adventi jótékonysági fellépés. Ezek
mellett újra viszontláthattuk az Odace karnagyát, Dominique
Cosaert, akivel a Klebelsberg Kultúrkúriában adott koncertünk
nemcsak zenei szempontból volt emlékezetes, hanem azért
is, mert e koncert kapcsán ismerkedtünk meg Asztalos
Enikővel, aki azóta is zongorakísérőnk.
2008-ban újra felléptünk Mödlingben, a reneszánsz év alkal-
mából rendezett kórustalálkozón Óbudán, és szívünkből
jövő szeretettel énekelhettünk a Hospice Ház betegeinek
karácsonykor.

2008

2009-ben a helyi fellépések mellett a Budaörsön megren-
dezett Barokk zene ünnepén és a kistérségi “Játék település-
határok nélkül” c. programon Törökbálinton közreműködtünk.
Az adventi koncerten már új karnagyunk, Szíjártó Tímea
vezényelt.

Timi

A folytatásról, és arról, hogy az utóbbi években milyen sike-
reket ért el a Nőikar, következő számunkban olvashatnak.

Szeretettel hívjuk Telki község lakosait és minden
kedves ismerősünket 2014. április 26-án 17 órakor
a Pipacsvirág Általános Iskolába, a Telki Nőikar 10
éves jubileumi koncertjére!

10 éves a Telki Nőikar
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