


Az idei tél váratlan módon mutatko-
zott be. Közvetlen szomszédsá-
gunkban egy rövid ideig tartó,
ritkán tapasztalható időjárási
helyzet, az ónos esőzés olyan
mértékű jegesedést okozott, hogy a
hirtelen lefagyó, túlhűlt esővíz min-
dent jégbe borított Budakeszitől
Dobogókőig. Az intenzív jege-
sedés a Pilisi Parkerdő területén,
közel 50 ezer hektáron felbecsül-
hetetlen jégtörési kárt okozott. A
kidőlő fák hosszú ideig eltorla-

szolták az utakat, településeket zártak el, villanyoszlopokat,
távközlési vezetékeket pusztítottak el. A jégteher súlya alatt fel-
sővezetékeket tartó acél szerkezetek roppantak össze, az utak
a jégborítás miatt járhatatlanná váltak. Több ezer háztartásban
nem volt áram, fűtés, élelmiszer ellátás. Az erdő mai napig
veszélyes és kerülendő, mert bárhol, bármikor kidőlhet egy
meglazult gyökerű fa, leszakadhat egy törött ág!
A mentesítést az országos katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a
Pilisi Parkerdő és számos más helyi és országos szervezet
azonnal megkezdte, de a helyreállítás még sokáig fog tartani. A
helyszínen járt Áder János köztársasági elnök és kormányzati
segítséget ígért a károk enyhítésére.
Ónos eső nálunk is esett, de az intenzív jegesedés határa
tőlünk néhány ezer méterre, a hegygerincek mögötti fagyzu-
gok mentén húzódott. Így minket elsősorban a forgalomkorlá-
tozás és elterelés érintett. Az erdőben esett óriási kár és
pusztítás azonban nekünk is ugyanúgy fáj.
Az előre jelzett ónos esőre lehetőségeink keretein belül
felkészültünk, indulásra készen állt a hókotró, volt elegendő
szóró só, üzemkészen állt a szerény katasztrófavédelmi
eszköztárral felszerelt gépjármű és folyamatos volt a lakossági
tájékoztatás.
Minket azonban nem az ónos eső sújtott. Miközben az útlezárá-
sokról igyekeztünk hiteles információkhoz jutni és tájékoztatni a
lakosságot, kiderült, hogy Zsámbék mellett eltörött az Észak-
dunántúli Vízmű Zrt. nagy átmérőjű regionális vízvezetéke. A
Zsámbéki-medence több, mint tíz települése hosszabb-rövidebb
ideig vezetékes víz nélkül maradt. Telki - földrajzi fekvése miatt -
volt a leginkább érintett, hisz a mélyebben fekvő településeken
tovább kitartottak a rendszerben lévő tartalékok.
A vízellátást lajtos kocsikkal biztosította a szolgáltató, az önkor-
mányzat pedig tájékoztatott, és szervezte, felügyelte az ellátást.
Sajnos a javítás elhúzódott, részint a nehéz időjárási
körülmények, részint az újabb és újabb meghibásodások miatt.
A nyomás alá helyezett javított szakasz újra eltörött. Ezért a
vízhiány több szakaszban újra jelentkezett. 
Ráadásul a vízhiány, az útzárak és a mostoha időjárás mellett
egy ideig - egy távoli kábelszakadás miatt - az internet és tele-
fon szolgáltatás is megszűnt.

A lakosság - talán a tájékoztatásnak is köszönhetően - jól
vészelte át az ellátás szünetét, az átmeneti helyzet azonban
sok mindent a felszínre hozott, és sok tanulsággal szolgált akár
egy esetleges komolyabb krízishelyzet, netán katasztrófahely-
zet kezelése, akár az egyéni, lakossági felkészülés, előrelátás
tekintetében.

Az esemény után a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság eligazítást hívott össze a megyei polgármesterek, mint
helyi katasztrófavédelmi parancsnokok tájékoztatására.

Az eligazítást Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott, Branyiczky
Márk, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-
ja, Ivanics Dénes polgári védelmi főfelügyelő, tűzoltó alezre-
des és mások tartották.

Kitértek a polgármesterek szerepére, jogosultságaira,
kötelezettségeire, a lakosság feladataira, és az állampol-
gárokra, cégekre vonatkozó törvényi kötelezettségekre,
valamint a Pest Megyében elképzelhető és reális katasztrófa-,
valamint vészhelyzetek kezelésének forgatókönyveire.

Mindebből arra a következtetésre jutottam, hogy jó úton járunk,
de további erőfeszítéseket kell tennünk a helyi védelmi bizton-
ság megerősítése céljából. Fejlesztenünk kell az eszköz-
parkunkat, szerveznünk és kiképeznünk szükséges a helyi
segítőket és a köteles állományt. A helyi tájékoztatási rendszer
is tovább javítható, bár országos és regionális összehasonlítás-
ban is a legjobbak között van; az egész Zsámbéki-medence a
mi tájékoztatásunkat követte és vette át a vízhiánnyal kapcso-
latosan - már ahol volt egyáltalán híráramlás. Kiemelt feladat a
lakosság felvilágosítása a rémhírekkel, meg nem erősített
híresztelésekkel kapcsolatban, illetve a közösségi portálokon
olvasható magánközlések által kiváltott folyamatok ok-okozati
összefüggéseinek megvilágítása. Minderről honlapunkon
bővebben fogok írni.

Ismét szerény érdeklődés mellett zajlott az idei közmeghall-
gatás. Bár szinte mindenhol ilyenkor vannak a közmeghallgatá-
sok, azt vetettem fel, hogy megpróbálkozunk egy tavaszi ren-
dezéssel is, hátha akkor nagyobb lesz a részvétel. Általában azt
lehet mondani, hogy akkor van érdeklődés, ha valamilyen
konkrét ügy (csatornázás, közvilágítás, iskolai átszervezés,
stb.) ezt indokolja. Eseménytelen, problémamentes időszak-
ban csak a „törzsgárdára” lehet számítani. 

Az iskolai menzával kapcsolatos kérdéseken kívül, amelyeket
az iskolai szülői munkaközösség delegáltjai tettek fel, most is
főleg a választási kampány idején megszólalók aktivizálták
magukat néhány kérdés erejéig. Igyekeztünk mindenre vála-
szolni. 

Készül a jövő évi költségvetés. Mire ez a lap megjelenik, már
elkészül az új költségvetési koncepció. Bár idén már nem
kötelez minket a törvény a koncepció mostani benyújtására, mi
szeretnénk úgy elmenni a karácsonyt ünnepelni, hogy van egy
kész tervezetünk, még akkor is, ha tudjuk, a későbbi kormány-
döntések miatt ezt valószínűleg majd módosítani kell.
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A jövő évi koncepciót meghatározza a helyi adórendelet. Az
önkormányzat működéséhez két forrásból jut fedezethez: a
központi költségvetésből és a helyi adókból. Az elmúlt idő-
szakban a központi költségvetésből származó források jelen-
tősen csökkentek, igaz, közben feladatokat is átvett a közpon-
ti igazgatás. A feladatátvállalás azonban nem arányos a for-
ráskivonással. A csökkenő állami források nemcsak abszolút
értékben számítanak. Ismeretes összefüggés, hogy a
csökkenő költségvetési főösszeg egyre fokozódó hatású, hisz
a mozgástér, az átcsoportosíthatóság is csökken és felerősíti
az erőforrások hiányának hatását. A helyi adóbevételek
például nem folyamatosan, hanem évente két ütemben,
„lökésszerűen” jelentkeznek. Az arányaiban nagyobb, folyama-
tosan érkező központi források korábban kiegyenlítették ezt az
egyenetlenséget. Most sokkal jobban ki vagyunk szolgáltatva a
bizonytalanságoknak, egy váratlan, rosszkor érkező kiadás
sokkal nagyobb - esetleg akár megoldhatatlan - nehézséget
okozhat.

A központi költségvetés, adó- és közigazgatási jogszabályok
változásainak ismerete nélkül kellett döntést hoznunk, hisz a mi
rendeletünket előbb kell meghozni, mint ahogy a gazdasági
környezetet meghatározó kormánydöntések megszületnek.
Ezért óvatos, de biztonságra törekvő döntést hoztunk, amelyet
a Pénzügyi Bizottság két ülésen tárgyalt és egyhangúlag elfo-
gadott, majd a testület egy ellenszavazat mellett szintén elfo-
gadott. Erről bővebben lehet olvasni a lapban.
Karácsonyhoz közeledve hírt adok még a településünkön
keresztül haladó Mária zarándokúttal és a zarándokturizmussal
kapcsolatos esztergomi konferenciáról, amely a zarándokút
által érintett települések összefogását szorgalmazta.
Mindenkinek eredményes új esztendőt és boldog karácsonyt
kívánok! Remélem Telkinek is olyan szerencsés és sikeres új
éve lesz, amilyet az itt élőknek külön-külön is kívánok!

Deltai Károly
polgármester

December 2-án reggel kellemetlen hír érkezett Telkibe:
csőtörés történt Csabdi és Zsámbék között, így vízhiány
lépett fel a környéken.
A hír felkészületlenül érte a lakosságot, hisz Telkiben nem
jellemző a vízhiány. Azonban ekkor még mindenki
reménykedhetett, estére megoldódik a probléma. Az élet
azonban más forgatókönyvet írt, és a délutánra megszerelt
főnyomócső nyomás alá helyezve újra eltörött. Közben az
időjárás sem segítette a munkálatokat, amelyek így a
következő napra is áthúzódtak.
Telki vezetése és kommunikációs csapata eközben minden
tőle telhetőt megtett, hogy a fejleményekről, valamint a lajtos
kocsi aktuális állomásairól hirdetményen, hangosbemondóval
mozgó önkormányzati járművel, az önkormányzat honlapján,
hírlevélen keresztül és a Telki Facebook csoportban folyama-
tosan tájékoztassa a lakosságot. És bár a másodjára elhárított
hiba után elkezdték tölteni a rendszert, technikai okokból – és
amiatt, hogy ahol már lett nyomás, rendkívül intenzívvé vált a
vízkivét – csak nagyon lassan jutott el a víz Telkibe, főként
pedig a sor végén, a legmagasabban található Hosszúhátra.
Ha nehezen is, de átvészeltük ezt a krízishelyzetet. A
közösségi portálon lévő hozzászólásokból és a személyes
beszélgetésekből az látszott, mindenkinek okozott
kellemetlenségeket a vízhiány, azonban talán arra is megtaní-
tott bennünket, hogy egy kicsit jobban megbecsüljük, mikor
(tiszta) víz érkezik a csapból.
Amikor pedig már éppen kezdte volna a lakosság túltenni
magát a történteken, és lassan amolyan nosztalgikus
élményként, a „2014-es nagy telki vízhiány”-ként emlegették a
közel két napos eseményt, vasárnap hajnalban újabb
csőtörés keletkezett a javított részen. A szolgáltató ekkor már
egy tartósabb megoldást választva a kritikus szakasz nagy
részét kicserélte. Szerencsére ez a hiány rövidebb ideig tar-
tott, éjjel újból elkezdett folyni a víz a telki csapokból.

A vízvételi helyeken az ÉDV dolgozóin kívül Telki pol-
gármestere, a közterület-felügyelő és a körzeti megbízott
szervezte a vízosztást. A tájékoztatást az alpolgármester, a
képviselők, a hivatal dolgozói - köztük a Telki Portál
szerkesztője - és lelkes civilek bonyolították. Az online
tájékoztatás olyan jól sikerült, hogy jószerivel az egész Zsám-
béki-medence tőlünk vette át az információkat. 

A két eset több tanulsággal is szolgálhat számunkra. Egyrészt
érdemes jobban megbecsülni a csapból folyó csapvizet. A víz
világnapján minden évben felhívják erre a figyelmet, hiszen
míg nálunk jó minőségű (esetünkben a vízkivét helyén
ásványvíznek minősített) ivóvíz folyik a csapból, addig a
Földnek vannak olyan pontjai, ahol több kilométert kell gyalo-
golni a – nem feltétlenül jó minőségű – vízért. Tehát ugyan
megszoktuk, hogy bármikor tudunk inni, fürdeni, mosogatni, a
pazarlásáról ideje leszokni - ezzel ráadásul vízszámlánkat is
csökkenthetnénk!

Hol folyt, hol nem folyt – vízhiány,
tanulságokkal



A második eset, azaz a harmadik törés kapcsán korán reggel
igyekezett Telki tájékoztatni a lakókat a történtekről, és arról,
hogy mivel a tározók tele voltak a probléma felmerülésekor,
még van víz a háztartásokban. Mivel a rendszer feltöltése a
javítás után rendkívül lassú, ezért ha megőriztük volna a
tározókban lévő víz legalább egy részét, akkor amint javítják
a hibát, egyből lehetett volna víz a hálózatban. Ennek
érdekében nyomatékosan kérték a lakókat, hogy csak a
legszükségesebb mennyiségben vételezzenek ivóvizet, tehát
a nagymosást, mosogatást, és hasonlókat ne most végezzék
el. Sajnos azonban mégis leürítettük a rendszert, így nem si-
került ez az „összefogás”. Néhányak túlbuzgósága sajnos azt
eredményezte, hogy jóval több vizet vettek ki teljesen
feleslegesen a rendszerből, mint amennyi egy átlagos nap,
normális életvitel mellett fogy. Felmerül a kérdés: vajon
jogosan várhattuk volna el egymástól, hogy mindenki csak
néhány litert fogyasszon az iváshoz, főzéshez és egy
keveset félretéve, vagy esetleg mindenkinek joga volt tar-
talékolnia annyi vizet, amennyit csak bírt, hiszen nem tudhat-
tuk, mikorra lesz kész a javítás? Egyéni szemmel nézve utób-
bi lehet az igaz, közösségi szempontból viszont feltétlenül az
első felvetés. A rendszer újratöltése kb. fél napot vett igénybe,
így mindenki eldöntheti, így vagy úgy járt (volna) jobban. 

Mindenesetre fontos megjegyeznünk, hogy a pánikkeltés ilyen
esetekben a legrosszabb, ami csak történhet, hiszen még nor-
mál fogyasztásnál sem biztos, hogy leürítjük a rendszert. Egy
komolyabb katasztrófa-helyzet esetén pedig az esetleges
rémhírterjesztők ellen eljárás is indulhat, és akár elzárásra is
számíthatnak. A lényeg tehát, hogy bármilyen probléma
esetén a lehető legnyugodtabbak maradjunk és várjuk meg a
hivatalos tájékoztatást.
Reméljük, hogy a minden bizonnyal a sok csapadék okozta
földmozgások által megrepedt csőszakasz kicserélése azt
eredményezi, hogy közeljövőben nem kell hasonlóakat átél-
nünk, azonban nem árt azon elgondolkozni, hogyan készül-
hetnénk fel a hasonló esetekre. Aki még nem tette, hasznos
lenne az ilyenkor szükséges eszközökkel - pl. kannával -,
összegyűjtött esővízzel, állandó víztartalékokkal felszerelnie
háztartását, hiszen így könnyebb lenne átvészelnie egy
esetleges hiányt. Az ilyen helyzetekre lehetőleg előre
készüljünk fel, ne pedig akkor, amikor már elzárták a
csapokat.
Addig pedig örüljünk, hogy végre folyik az ivóvíz a csapból, és
becsüljük meg, hogy a világnak olyan pontján élünk, ahol ez
csak nagyon ritkán van másképpen!

szb
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A vízhiány, az ónos eső és más települések esetében az
áramszünetek a közelmúltban megmutatták, milyen könnyen
és gyorsan idéződhet elő életünkben olyan váratlan helyzet,
amelyben nem könnyű helytállni.
Közeleg a tél, és ilyenkor a jég, a hó lehet a legfőbb veszély-
forrás, de most már azt is tudjuk, akár valamelyik biztosnak hitt
közmű-szolgáltatásban is előfordulhatnak problémák. Azért,
hogy ezeket a(z akár katasztrófa méretűvé duzzadó)
helyzeteket a lehető legkönnyebben átvészeljük, bizony
számtalan intézkedést is tehetünk.
A leghidegebb évszakban a legfontosabb, hogy célszerű arról
gondoskodnunk, hogy ne csupán egyetlen szolgáltatástól (pl.
gáztól) függjön fűtésünk, azaz legyen alternatívánk arra az
esetre, ha hagyományos fűtési rendszerünkre valamilyen
okból kifolyólag nem számíthatunk.
Mindig rendelkezzünk ésszerű mértékben víztartalékkal! Ivó-
vizet tarthatunk egy ballonban, amit időnként frissre cserél-
hetünk, és öblítésekhez nagy hasznunkra lehet az össze-

gyűjtött esővíz is. Ha mindehhez még néhány palack tartalék
ásványvíz is párosul, nagyobb eséllyel ússzuk meg minimális
kellemetlenségek mellett az esetleges vízhiányt.
Legyen otthon mindig gyertyánk, gyufánk, működő zseblám-
pánk, esetleg ha van módunk beszerezni, akkor aggregáto-
runk vagy egy tartalék akkumulátorunk, amelyekkel könnyeb-
ben átvészelhető a hálózati áram hiánya.
Télen, ha autóval közlekedünk, tartsunk járművünkben
jégoldót, jégkaparót, zároldót, hólapátot, vontatókötelet,
takarót, és üzemanyagot se „pont kiszámítva” tankoljunk.
Reggel tájékozódjunk az aktuális útviszonyokról és ennek
megfelelően tervezzük utazási időnket is. Rendkívüli
esetekben, ha nagy esély mutatkozik arra, hogy útközben
elakadjunk, lehetőség szerint inkább útnak se induljunk (az
ilyen helyzetekre általában felhívják a figyelmet a különböző
médiumokban).
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a helyi, jól
működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári

Rajtunk is múlik, hogyan vészeljük át
a katasztrófákat!

A pozitív példa
Üde színfolt volt látni a vízhiány idején egyik lakostár-
sunk, Lájer Enikő felhívását, miszerint autójával
bárkit elvisz a lajtos kocsihoz, vagy ha szükséges,
magát az edényt feltöltve el- majd visszaviszi, segítve
azoknak, akik nem tudnak eljutni a több esetben is fix
ponton álló járműhöz. Az ilyen, igazán közösségi,
segítő hozzáállás igazán megsüvegelendő egy ilyen
helyzetben!

További javítások
Telki polgármestere azóta egyeztetett az ÉDV
vezetőségével a krízishelyzetről. Tájékoztatást
kapott a hiba okáról, a javítás menetéről és több rész-
letkérdésben is megállapodtak a tájékoztatás, infor-
mációáramlás kapcsán. A sérült csőszakasz
közelében a további meghibásodások elkerülése
érdekében újabb javításokra lesz szükség, ezért
legalább egyszer még lesz vízelzárás, de ezúttal előre
egyeztetett módon.
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védelem. Egy esetlegesen bekövetkező vészhelyzet esetén
az első védelmi szint, a leggyorsabban reagáló csapat a helyi
erők önszerveződő közössége, amely elsősorban külön-
böző katasztrófák és veszélyhelyzetek esetén képes segít-
séget nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény
kezelésére rendelt országos szervezetek kapacitásai nem ele-
gendőek. Telki vezetése a szükséges felszerelések vásár-
lását is tervezi, hogy a csoport hatékonyan működhessen
katasztrófa-helyzetben.
Tudnunk kell, hogy bármilyen vészhelyzet esetén elsősorban
és első körben csak magunkra számíthatunk. Ilyenkor kon-

struktív, segítő hozzáállással rendkívül sokat tehetünk azért,
hogy a károk mértékét a kezelhető mederben tartsuk.
Jó, ha tudjuk, hogy valódi katasztrófahelyzetben az esetleges
rémhírterjesztés, pánik- vagy hisztériakeltés bűncselek-
ménynek minősül. Ezt a kisebb szükséghelyzetekben, rend-
kívüli események idején is kerüljük, hiszen akár nagyobb
károkat okozhatunk vele, mint amit maga a felmerülő problé-
ma. Különösen igaz ez a közösségi médiafelületekre. Mindig
kövessük a hivatalos tájékoztatást és segítsük a tájékoztatás
zavartalanságát!

szb

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2014. november 27.

A helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata
A képviselő-testület novemberi ülésén felülvizsgálta a helyi
adókról szóló rendeleteit és módosította a telekadóról szóló
23/2012. (11.29.) számú Ö. rendeletét, amelynek értelmében
2015. január 1-től a 3000 m2-t meghaladó belterületi, épület-
tel beépített telek esetében a 3000 m2 feletti rész utáni
telekadó évi mértéke 120 Ft/m2/év.
A változás értelmében a 3000 m2-t meg nem haladó belterületi
beépített telkek és a Helyi Építési Szabályzatban a Kutatás-
fejlesztés és Rekreáció övezetbe tartozó ingatlanok esetében
az adó mértéke 0 Ft/m2/év.

2014. évi költségvetési rendelet
módosítása
A testület elfogadta Telki Község Képviselő-testülete és
intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 14.)
számú Ö. rendelet 3. számú módosítását.

Az Öreghegyi úthálózat, Szajkó utca 
forgalomcsillapítása
A képviselő-testület megtárgyalta az Öreghegy, Szajkó utca for-
galomcsillapításának megoldására tett lakossági kezde-
ményezést. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szajkó
utcában 3 db, egyenként 1 méter hosszú, forgalomcsillapító
küszöb kiépítését a lakók anyagi hozzájárulásával megvalósítja.

Az ÉDV Zrt. ügyfélközpontjának
megszűnése
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2014. december 1-től
megszüntette a Telki Polgármesteri Hivatalban üzemeltetett
ügyfélszolgálati pontot. Ennek oka részben a minimális ügyfél-
forgalom volt, illetve az, hogy a szolgáltató 2014-ben több
Telki közelében lévő település, Zsámbék, Perbál és Tök
víziközmű rendszerének üzemeltetésére kötött szerződést a

tulajdonos és ellátásért felelős önkormányzatokkal, és a jö-
vőben a térségi ügyfélszolgálati feladatokat a Zsámbék város
központjában kialakított ügyfélpontban kívánja megoldani.
2014. december 1-től a legközelebbi ügyfélszolgálati pont
Zsámbékon, a Magyar utca 1. szám alatt található.

A 2015. évi belső ellenőrzési-terv 
összeállítása
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és
intézményei 2015. évi belső ellenőrzési tervét.

szb

Ünnepi munkarend a 
hivatalban

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ünnepi
munkarend-változásoknak megfelelően Telki Község
Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadási ideje az alábbi-
ak szerint alakul.

Ünnepek körüli munkarend és ügyfélfogadás:

December 23. (kedd) munkanap
Ügyelet: 8.00 - 12.00 óráig

December 29. (hétfő) munkanap
Ügyelet: 8.00 - 12.00 óráig

December 30. (kedd) munkanap
Ügyelet: 8.00 - 12.00 óráig

December 31. (szerda) munkanap
Ügyelet: 8.00 - 12.00 óráig

Békés, Boldog Karácsonyt!
Eredményekben, Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet
kívánunk magunk és munkatársaink nevében!

Deltai Károly sk. dr. Lack Mónika sk.
polgármester jegyző
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Közmeghallgatás
Szerény, de a megszokottnál valamivel nagyobb érdek-
lődésre tartott számot a 2014. november 27-én este 7
órakor kezdődő közmeghallgatás. Az eseményen bárki
feltehette közügyeinkkel kapcsolatos kérdéseit a testület
felé, amiket a polgármester és a képviselők igyekeztek
megválaszolni. A kérdéseket írásban is el lehetett küldeni.
A tucatnyi érdeklődő által felvetett legfontosabb témák
összefoglalója következik.

Az első kérdés a településfejlesztési koncepcióra vonatko-
zott. Elhangzott, hogy elkészítésével egy erre szakosodott cég
van megbízva. A szakmai anyag létrehozásához mélyinter-
júkat készítettek a település életében mértékadó emberekkel
(pl. korábbi polgármesterekkel, helyi építészekkel, stb.), és
erről a megelőző vizsgálat alapján készülő háttéranyagról
lesz majd a lakosságnak véleményezési lehetősége.

A zebrák kivilágítására vonatkozóan megtudhattuk, hogy azok
az országos szabvány szerintiek, a kereszteződéseknél
pedig a jobb beláthatóság érdekében a növényeket rendsze-
resen ritkítják.

Újabb köztéri szemetesek elhelyezésére általában akkor van
mód, amikor bárhol beruházás, fejlesztés történik. Alapelv,
hogy ott tesznek ki újakat, ahol nagyobb forgalom van, hiszen
az ürítésüket is biztosítani kell.

Félreértésből adódóan traffipaxnak nevezett, valójában felvil-
lanó, lassításra ösztönző sebességérzékelő tábla kihe-
lyezéséről is szó esett a Hóvirág csomópontnál.
(Településünkön két ilyen már van.) A testület minden ilyen
kezdeményezésnek örül, ám kérdéses, hogy a Magyar Közút
Kht. jóváhagyná-e és ott lenne-e a legindokoltabb. A szakmai
véleményeket ismerve elhangzott, hogy egy ilyen tábla
hasznos lehet, de nem a javasolt helyen.

Régi vesszőparipa a közösségben a körforgalomnál található
reklámtábla kérdése. A hirdetéseket szervezők a politikai
hirdetésekre önkorlátozást vállaltak a választások idejére,
azóta azonban nem történt érdemi előrelépés a zavaros jogi
helyzet miatt.

A CBA-kérdésben elhangzott, hogy a cég tulajdonosainak
telke magántulajdon, tehát akkor építkeznek rajta, amikor úgy
döntenek. A körforgalom újra elővett pályázatával kapcsolat-
ban folynak a tárgyalások. Önrészre Telkinek egyelőre nincs

fedezete, így ha a CBA hozzájárulna anyagilag, megvalósul-
hatna a körforgalom is, amely ösztönzőleg hathat az
élelmiszerüzlet beruházására is.

Felvetődött a körforgalmi játszótér bekerítésének kérdése is.
Igaz, ez nem a legkisebbeknek épült, hanem nagyobbaknak,
akik kevésbé veszélyeztetettebbek, eddig is több irányból
sövényekkel vették körbe és igyekeznek még biztonságosab-
bá tenni újabb növényesítéssel.

Több szülő jelezte azt, hogy gyermekeik jelzése alapján
minőségi romlást tapasztaltak az iskolai menzánál. Ennek
kapcsán a hivatal a Szülői Munkaközösséggel együtt folya-
matosan ellenőrzi az ellátás színvonalát és minőségét, és a
januári közétkeztetési változások előtt arra kérték az érintet-
teket, hogy egyelőre az objektív szempontokat figyelembe
véve tegyék meg észrevételeiket. A szubjektív, egyéni ízlésen
is alapuló kérdésekre jövőre célszerű visszatérni.

Az iskolabővítéssel kapcsolatban tájékoztatták a jelen-
lévőket. Elhangzott, hogy a nem telki gyermekek felvételére
2013-tól az önkormányzatnak már nincs ráhatása, azonban az
iskolavezetéssel és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal folyamatosan tárgyalnak erről.

Az iskolai mosdók állapotáról is szó esett. Ezek gyorsan amor-
tizálódnak az intenzív használat következtében, ezért folya-
matosan felmérik és javítják a felmerülő problémákat.

A főúton, a Rákóczi utcánál lévő járdák állapota az utóbbi
években jelentősen romlott. Ideiglenesen nem lehet meg-
nyugtató megoldást találni a javításra, ezért a járdaprogram
keretében pályázati forrásokat keresünk a teljes felújításra.

A termőföldek adóztatását firtató kérdés kapcsán megtudhat-
tuk, ez a kommunális adó keretein belül képzelhető el, azon-
ban mivel a közmeghallgatás idején még nem mondható
véglegesnek a törvény, a képviselők később foglalkoznak
majd a témával.

A Telki Bár esetenkénti nyitva tartási időn túli rendezvényei-
vel kapcsolatban elhangzott, hogy néha kellhetnek esti prog-
ramok Telki egyetlen ilyen jellegű intézményénél, így a pol-
gármester ritkán, de adott már engedélyt egy-két hosszabb
zenés programra. A csendrendelet betartatása azonban éjsza-
kai közterület-felügyelet híján igen nehézkes, így csak konkrét
panasz és bizonyíték esetén tudnak foglalkozni érdemben a
kérdéssel. Kérték a lakókat, hogy tegyenek hivatalos bejelen-
tést csendháborítás esetén, hogy eljárás indulhasson.

A Budakeszi felé vezető út pátyi elágazásának balesetveszé-
lyessége is felmerült a lakossági fórumon. Az a szakasz Páty
közigazgatási területe, és a Magyar Közúthoz, mint kezelőhöz
tartozik, így Telkinek nincs ráhatása arra, hogy az útszéli
növényzet rendszeresen le legyen kaszálva. Településünk
azonban jelezte a problémát a Magyar Közút Kht. felé.

A telkiek adózási moráljáról megtudhattuk, általánosságban
véve jó, azonban vannak notórius tartozók, akikkel rendszere-
sen gond van. Az adótartozások behajtása jelentősen javult.

szb
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Felhívás társadalmi
szervezetek részére
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a képviselő-
testület 16/2006. (12.01.) számú önkormányzati rendelete
alapján 2015-ben ismételten pályázatot ír ki a helyi társadal-
mi és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi
támogatására vonatkozóan.

A támogatás benyújtásának részletes feltételeit az önkor-
mányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzat hon-
lapjáról, a Rendeleteknél letölthető.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok a telki.hu
oldalon lesznek elérhetőek 2015. január 5-e után.
A2015. évi pályázatok benyújtásának határideje 2015. január 31.

Deltai Károly
polgármester

A cél a biztonságos működés fenntartása a változó
környezetben és az igazságosabb közteherviselés.
A képviselő-testület november 27-én, két egymást követő
Pénzügyi Bizottsági ülés után módosította korábbi adórendeletét.
A Pénzügyi Bizottság (PB) rendkívüli ülésének összehívására és
az adórendelet módosítására azért került sor, mert az adójogsza-
bályokban és az önkormányzatokra vonatkozó törvényi
környezetben olyan változásokról érkeztek információk, amelyek
érdemben befolyásolhatják az önkormányzat 2015. évi
bevételeit. Ezért a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja és a
PB javaslatot tett adórendeletünk módosítására, annak
érdekében, hogy szükség esetén – tehát, ha valóban
bekövetkezik a tervezett állami szintű módosítás - 2015-ben a
megfelelő összegű adóbevétel rendelkezésre álljon az önkor-
mányzat kiegyensúlyozott gazdálkodásához.
Ezek a változások elsősorban a szociális kiadások körét érintik,
így a rendszeres szociális támogatások forrását, valamint az óvo-
dapedagógusok bérfedezetét. A forráselvonás pótlására a kor-
mány a helyi adóbevételeket nevezte meg és lehetőséget adott
az önkormányzatoknak új adónemek bevezetésére. Ezzel több
település már élt is.
A települési adórendeletekről a megelőző év december 1-ig
rendeleti szintű döntést kell hozni. Tehát az adóval kapcsolatos
döntést előbb kellett meghoznia a testületnek, mint ahogy az
összes törvényben meghatározott körülmény ismertté vált volna.
Az önkormányzati döntés idején a törvénytervezethez már több
módosító indítvány érkezett a kormánykoalíció részéről is, tehát
elmondható, hogy a rendelet meghozatalakor meglehetősen
bizonytalan volt a helyzet. A képviselő-testület a lehető legna-
gyobb költségvetési biztonságra törekedve hozta meg döntését,
amelynél elsődleges szempont volt, hogy a lakosság túlnyomó
többségének adóterhei ne nőjenek. A későbbiekben adó-
csökkentés lehetséges, adóemelés viszont nem, így a testület
ennek fényében hozta meg a módosított telekadó-rendelettel
kapcsolatos döntését, amely a telki.hu portálon, az alábbi helyen
olvasható: http://www.telki.hu/.../1236-a-telekado-modositasa-
rol...
A rendelet egy ponton változott, és egy évek óta terítéken lévő
javaslatot emelt be, ez pedig csak a legnagyobb - 3000 m2 feletti
- beépített ingatlanok esetében tartalmaz módosítást. A 3000 m2-t
meghaladó területű adóköteles telkek esetében a 3000 m2

FELETTI rész után fizetendő telekadó éves mértékét 120
Ft/m2/év-re emelte 2015. január 1-től. Ez az összeg azonos a
máshol fizetendő telekadó mértékével. A Pénzügyi Bizottság és

a képviselő-testület négy sáv (2000, 2500, 3000, 3500 m2) költ-
ségvetési hatását elemezte. Telkiben az átlagos telekméret 1000
m2 körül van, de sokan élnek ennél kisebb, 500 m2 körüli telkekre
épült ingatlanban. A szóban forgó óriástelkek többsége
telekösszevonások révén jött létre, és így adózási szempontból
azonos kategória alá került a legkisebb és az átlagos lakóingat-
lani telkekkel. A mostani változás nem érinti a Helyi Építési
Szabályzatban a Kutatás-fejlesztés és Rekreáció övezetbe tar-
tozó ingatlanokat.
A már korábban is felmerült adórendelet módosítás így az első
lépés az igazságosabb közteherviselés irányába. A polgármester
megfogalmazta: a cél hosszú távon az igazságosabb
közteherviselés irányába való elmozdulás, hisz a nyolc éve vál-
tozatlan adórendelet nem veszi figyelembe a megváltozott gaz-
dasági, jogi, közigazgatási körülményeket, a gazdasági válság és
a bedőlt hitelek társadalmi hatásait. Ezért feladatként határozta
meg a 2015-ös év során az adórendelet teljes felülvizsgálatát,
amelynek célja az önkormányzat működési feltételeinek biz-
tosítása mellett az igazságos és arányos közteherviselés felé
való elmozdulás úgy, hogy mindez ne eredményezzen további
terhet a Telkiben élő családok túlnyomó többsége számára.
A javaslatot a Pénzügyi Bizottság egyhangúan, a képviselő-
testület egy ellenszavazattal támogatta.
Az időközben megjelent salátatörvény igazolta az aggodalmakat
és alátámasztotta a képviselő-testület óvatos döntését,
ugyanakkor lapzártánkig továbbra is nagy a bizonytalanság a
szociális támogatási rendszer márciustól érvénybe lépő változá-
saival kapcsolatban.

Telki Önkormányzat

Igazságosabb közteherviselés
A szociális feladatok áthárításával közel 30 milliárddal kap-
nak kevesebbet jövőre az önkormányzatok, mondta
Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövet-
ségének (MÖSZ) elnöke. A településeknek saját
adóbevételeikből kellene fedezniük a hozzájuk kerülő
szociális támogatásokat úgy, hogy korábban a települési
adóbevételek jelentős részét magához vonta az állam. A
kormány a napokban döntött úgy, hogy márciustól az önkor-
mányzatok feladata lesz a szociális támogatások kiosztása.
Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási
hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi
hatáskörbe kerülnek.
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Elköltözött az ÉDV irodája

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. fogyasztói irodája a Telki Pol-
gármesteri Hivatalból elköltözött a 2072 Zsámbék, Magyar
utca 1. címre.

Telefonszám: 06-23-342-390
Ügyfélfogadás: hétfő 13-18 óráig, szerda 8-15 óráig

Hirdetési lehetőség telkieknek

A településünk közigazgatási területén felállított információs
táblákon a térképek mellett lehetőség nyílik a Telkiben
székhellyel rendelkező vállalkozásoknak tevékenységük,
szolgáltatásuk hirdetésére.

A táblákon egy 0,4 m2-es rész áll rendelkezésre arra, hogy 10
db, egyenként 20 x 10 cm-es felületen hirdessenek a helyi vál-
lalkozások.

Az önkormányzat a képviselő-testület 59/2014.(V.27.) számú
Ö. határozata alapján a tábla hasznosításának jogát megál-
lapodás alapján egy éves időtartamra átruházta a Császper
Bt. (2089 Telki, Budajenői út 4.) részére.

A hasznosítási megállapodás alapján a Császper Bt. vállalja a
megadott kész hirdetések

- grafikai összerendezését,
- kinyomtatását,
- táblákra való felhelyezését,
- továbbá azt, hogy a táblákon lévő hirdetési felületet (hir-

detési nyomat) karbantartja, szükség esetén (időjárás
miatti kifakulás, rongálás, stb.) a hirdetési nyomatokat 
lecseréli, valamint a hirdetési díjakat beszedi a vál-
lalkozóktól, s arról számlát állít ki a hirdetők részére.

A hirdetési felületek bérleti díját a képviselő-testület
3/2014.(I.21.) számú Ö. rendeletében határozta meg. A táblák
bérleti díja: 10.000 Ft+ÁFA/év.
A helyi székhelyű vállalkozások a hirdetési felület bérletét a
Császper Bt.-nél rendelhetik meg. Telefon: 06-30/999-8599

Telki Önkormányzat

Kié legyen a díszpolgári cím
és az érdemérem?

A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rend-
jéről szóló 6/2011. (03.23.) Ö. rendelet értelmében Telki
község képviselő-testülete „Telkiért Érdemérem” kitüntetést
adományozhat minden évben két arra érdemes személynek.
„Telkiért Érdemérem” kitüntetés magyar vagy külföldi állampol-
gárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek cso-
portjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek
adományozható, akik:
a) Telki település fejlődésében gazdasági, politikai,

tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;

b) Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során;

c) Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben
hozzájárultak.

A kitüntetésre nem jelölhető:
a) aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai;
b) Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló

személyek.
A rendelet értelmében 2015. évben „Telki Díszpolgára” cím
kitüntetés odaítélésre is lehetősége van a képviselő-
testületnek.
A „Telki díszpolgára” cím kétévente egy személynek
adományozható, olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú,
élő vagy elhunyt személynek, aki:
a) Telki lakosként a település fejlődésében gazdasági, poli-

tikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységével
kiemelkedő szerepet játszott, közmegbecsülést szerzett;

b) Telkiről elszármazva, elköltözve ért el a saját működési
területén kiemelkedő eredményeket;

c) Telki községgel tartós kapcsolatba került kiemelkedően
eredményes tevékenysége során;

d) Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben
hozzájárult.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a
település civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb
közösségei tehetnek javaslatot kizárólag részletes indokolás-
sal ellátott, írásos formában.
Az érdemérmet és a díszpolgári címet az kaphatja meg, aki a
faluért önzetlenül tesz és ezáltal kiérdemli a közösség meg-
becsülését.
A kitüntetendő személyekre a Polgármesteri Hivatalban
2015. január 31-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javasla-
tot tenni, a képviselő-testület ezután március 31-ig dönt a
díjazottak személyéről, az érdemérmek és a díszpolgári cím
a májusban megrendezésre kerülő Telki Fesztiválon kerülnek
átadásra.

Deltai Károly
polgármester

Érdeméremmel 2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet,
Regős Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäf-
fer Lászlónét, Füzesi Attilát, Harkai Gábort, Vászolyi
Tímeát és Bartos Györgyöt jutalmazták, míg a díszpol-
gári cím eddigi egyetlen tulajdonosa Havas Ferenc.



Programajánló – január
Hóemberépítő verseny

Szeretettel várok minden havat szerető játékos kedvű embert,
aki szeretne a hátha lehulló hóban játszani egyet. Találkozzunk
január 10-én 11 órakor az iskola előtt. (A hóember kiegészítőit
minden csapat maga hozza.)
Ha mégsem hullik le a hó, akkor két programot ajánlok: 
1. tennénk egy sétát a faluban és környékén, és idegenvezetés-
sel megismerkednénk lakóhelyünk épített és természeti
értékeivel, 

2. öko-hóember kreálás újrahasznosításra váró hulladékból.
(Anyagot a nevező csapatok hozzák) Találkozás a fenti
időpontban és helyen. Mindkét program 2-2,5 óráig tart.

Fillinger Zsófia
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Képviselőként településünk összes
lakójának érdekeit képviselnem.
Függetlenül attól, hogy elmentek-e
szavazni, engem támogattak vagy
nem a szavazatukkal.

Észrevételeikkel, kérdéseikkel, gondolataikkal itt érnek el:
06 30 967 0168   zsofia.fillinger@gmail.com
vagy egyeztetés után személyesen is találkozhatunk.

Minden segítőnek és résztvevőnek köszönöm a játszóházban
való megjelenést. Úgy láttam mindenki jól érezte magát, aki erre
szánta ezt a szombat estéjét. (a következő ilyen lehetőséget
februárra tervezzük)

Az utolsó lapzárta óta lefolyt képviselő-testületi ülés fergeteges
gyorsasággal zajlott le (16 perc), mert kitűnően elő volt
készítve és senkinek sincs semmi kételye afelől, hogy az
előterjesztéseket meg kell szavazni…csak én akasztom meg
folyton az ügymenetet a kérdéseimmel.
Az első, amiről szólni szeretnék az adórendelet-módosítás,
amit a Pénzügyi Bizottság rendes ülésén elnapolt, és a rend-
kívüli ülésen is csak hosszas tárgyalás után szavazott meg. A
reggeli ülésen még én is igennel szavaztam, mert azt gondol-

tam, hogy a kieső bevételek ellensúlyozására kell forrást biz-
tosítani és a rendelet januárban visszavonható, ha mégsem így
alakul a központi forráselosztás. Délutánra rájöttem, hogy sem-
miképpen nem lehet igazságos egy ilyen előkészítetlen és
nem jó alapokon nyugvó rendelet. Javaslatomat, hogy az
adórendszer szerkezetét alakítsuk át, és erre kötelezze magát
a képviselő-testület, a PB még elfogadta, a testületi ülésen
azonban elfelejtették megszavaztatni. Bizonyára mikor Önök
ezt olvassák, már helyreigazodik ez a kis tévedés.
A Szajkó utcai lakosok jogos kérésére forgalomcsillapítók épül-
nek a lakóövezet újbóli nyugalma érdekében. A megépítést vi-
szont sikerült egy olyan kivitelezőre bízni, akinek nem
megfelelő minőségű munkájáról már sokszor meggyőződ-
hettünk. Valószínűleg a nagy rohanásban nem jól fejeztem ki
magam (ezt még gyakorolni kell) de nem tudtam megértetni,
hogy a második ajánlattevő árai felelnek meg a piaci áraknak.
Az első ajánlattevő az egyik tételt túl alacsonyan, a második
tételt aránytalanul magasan adta meg. Természetesen??? a
legalacsonyabb árat adó ajánlattevőt szavazták meg, és nem
az ár-érték arányban megfelelőt. Az, hogy egy helyi vállalkozót
támogassunk - aki kicsit magasabb áron megfelelő minőségű
munkát végezne - fel sem merül…vajon miért?
Előterjesztésre került egy költségvetés módosítás is. A
bizottsági ülésen rákérdeztem egy-két pontra, és a pénzügyi
vezető válaszai alapján utánajártam. A korábbi táblázatokat
tüzetesen végig nézve sem sikerült egyensúlyt találni benne és
a szöveges részben tett módosításra sem találtam utalást az
államháztartási törvényben. Egészen biztos, hogy az én tudás-
beli hiányomról van szó…azonban nem értem hogyan lehet úgy
felelős döntést hozni, hogy valaminek nem látjuk az alapját.
A vízhiány után olvastam, milyen szépen fegyelmezetten
viselkedett mindenki, és milyen figyelemre méltó volt a hozzáál-
lás. Szerintem ez teljesen természetes emberi viselkedés, és
köszönet illet mindenkit, aki tisztességesen végezte a dolgát. A
figyelemre méltón az lett volna, ha az első megjelenő cseppek
után hangos bemondókon figyelmeztetik a lakosságot, hogy
csak a minimálisan szükséges vízmennyiséget vegyék ki a
rendszerből, mert így szerda este már az Őzike utcában is
tudnak gyereket fürdetni. (csütörtök hajnalban már lehetett) Ez
figyelemre méltó lett volna…

Fillinger Zsófia

SZÉLJEGYZET KÖZ-ÜGYEINKHEZ
Az alábbi írást a képviselő asszony kérésére változatlan formában közöljük, az abban foglaltak nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztőség álláspontját.
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DÁTUM PROGRAM NEVE HELYSZÍN
január 3. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
január 17. szombat Nyugdíjas Klub - színházlátogatás
január 17. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
január 22. csütörtök "Kapcsolatok" előadás Iskola ebédlő
január 31. szombat Faludisznaja Pajta-Faluház
január 31. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
február 14. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
február 18. szerda Hamvazószerda - Nagyböjt kezdete
február 21. szombat Nyugdíjas Klub - farsang Iskola ebédlő
február 26. csütörtök "Egészségünkre" előadás Iskola ebédlő
február 28. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
március 7. szombat Alapítványi Bál ("A"-változat) Globall
március 13. péntek KOKUKK - Kodolányi-emléktábla koszorúzás Kodolányi-ház
március 14. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
március 15. vasárnap 1848-as fáklyás felvonulás és megemlékezés Pajtától indulva, Iskola
március 18. szerda Nyugdíjas Klub - klubnap Pajta-Faluház vagy kirándulás
március 19. csütörtök "Kapcsolatok" előadás Iskola ebédlő
március 24. kedd Nyílt nap Iskola
március 28. szombat Tavaszi kézműves játszóház Óvoda
március 28. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
március 29. vasárnap Virágvasárnap - körmenet Templom
április 2. csütörtök Nagycsütörtök - szertartás és bárányvacsora Templom, Pajta-Faluház
április 3. péntek Nagypéntek - keresztút és szertartás, passió, éjszakai keresztútTemplom
április 4. szombat Nagyszombat - vigília szertartás Templom
április 5. vasárnap Húsvétvasárnap - ételszentelés és körmenet Templom
április 10. péntek KOKUKK - költői est Óvoda vagy Iskola
április 10. péntek KOKUKK - "Vers a kapukra" akció Faluszerte
április 11. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
április 18. szombat KOKUKK - falutakarítás Faluszerte
április 18. szombat Alapítványi Bál ("B"-változat) Globall
április 22. szerda Nyugdíjas Klub - klubnap Pajta-Faluház
április 23. csütörtök "Egészségünkre" előadás Iskola ebédlő
április 25. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
május 5-8. kedd-péntek Papírgyűjtés Iskola belső parkoló
május 9. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
május 12-13. kedd-szerda Nyugdíjas Klub - kirándulás
május 14. csütörtök Pipacs Galéria - kiállítás Pipacs Galéria
május 15. péntek Telki Fesztivál Faluszerte
május 16. szombat Telki Fesztivál Faluszerte
május 23. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
május 24. vasárnap Pünkösd Templom
május 28. csütörtök "Egészségünkre" előadás Iskola ebédlő
május 29. péntek Gyermeknap, a Kolompos Együttes műsora Óvoda
május 31. vasárnap Zarándoklat Máriaremetére Mária-út

RENDEZVÉNYTERV - 2015
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június 6. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
június 7. vasárnap Úrnapi körmenet Templom
június 12. péntek Ballagás Iskola
június 14. vasárnap "Te Deum" hálaadó szentmise az iskolai év végén Templom
június 17. szerda Nyugdíjas Klub - klubnap Pajta-Faluház
június 18. csütörtök Évzáró Iskola
június 20. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
július 4. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
július 18. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
augusztus 1. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
augusztus 15. szombat Nagyboldogasszony - ünnepi szentmise Templom
augusztus 15. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
augusztus 16. vasárnap 1Úton zarándoknap Mária-út telki szakasza
augusztus 20. csütörtök Telki templom búcsúja - Szent István király napja Templom
augusztus 29. szombat Nyárbúcsúztató gyermekprogramok és utcabál Pajta-Faluház
augusztus 29. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
augusztus 30. vasárnap "Veni Sancte" tanévkezdő szentmise - iskolatáskák megáldása Templom
szeptember 9. szerda Nyugdíjas Klub - kirándulás
szeptember 12. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
szeptember 12. szombat Egészségnap Iskola, Pajta-Faluház

szeptember 22. kedd Autómentes Világnap - a telki és budajenői iskolák közös,
egész napos közlekedésbiztonsági kerekpáros rendezvénye Telki és Budajenő faluszerte

szeptember 24. csütörtök "Egészségünkre" előadás Iskola ebédlő
szeptember 26. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
október 10. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
október 14. szerda Nyugdíjas Klub - klubnap Pajta-Faluház
október 15. csütörtök "Kapcsolatok" előadás Iskola ebédlő
október 16. péntek Pipacs Galéria - kiállítás, Festészet Napja Pipacs Galéria
október 17. szombat Falukáposztája és délszláv táncház Pajta-Faluház
október 22. csütörtök 1956-os megemlékezés 1956-os emlékmű, Pajta-Faluház
október 24. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
október folyamán KOKUKK - családi nap az óvodával közösen (Erdők hete) Óvoda és telki erdők
november 1. vasárnap Mindenszentek ünnepe Templom
november 7. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
november 11. szerda Nyugdíjas Klub - klubnap Pajta-Faluház
november 19. csütörtök "Egészségünkre" előadás Iskola ebédlő
november 21. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
november 28. szombat Adventi játszóház Óvoda
november 29. vasárnap Krumpliebéd (Advent első vasárnapja) Pajta-Faluház
november hó folyamán KOKUKK - madárgyűrűzés telki erdők
december 5. szombat Adventi délelőtt és Mikulásváró Iskola
december 5. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
december 12. szombat Nyugdíjas Klub - adventi ünnepség Iskola ebédlő
december 19. szombat Termelői piac Pajta-Faluház
december 24. csütörtök Falukarácsony - székely betlehemes 15 órakor Pajta-Faluház
december 24. csütörtök Karácsony - "Éjféli mise" 22 órakor Templom
december 25. péntek Karácsony - Jézus Krisztus születésének ünnepe Templom
december 27. vasárnap Szent Család ünnepe - családok megáldása Templom
december 28. hét fő Szent János apostol ünnepe - borszentelés Budajenő, Lantai-pince
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Segítsük a hókotró munkáját!

Télen reggelente gyakran előfordulhat, hogy hólepel fedi be
a tájat.
Munkanapokon ezért érdemes korábban ébrednünk, és
ellapátolnunk a havat az útból, ha pedig autóval indulunk
útnak, az is lényeges lehet számunkra, hogy mikorra tudják
eltakarítani az utakról a fehér csapadékot.
A hókotró meghatározott útvonalterv alapján végzi munkáját
településünkön, elsőként a gyűjtőutakat és az intézményeket
szabadítva ki a hó fogságából, utána pedig a tervet követve
haladva a kisebb utcák felé. Mi magunk is tehetünk azért,
hogy minél gyorsabban végezhesse munkáját! Ha autónkkal
az úttesten parkolva nem akadályozzuk abban, hogy minden-
hová könnyedén eljuthasson, hamarabb elér mindenkihez, így
segítve, hogy reggel mi is minél előbb eljuthassunk munka-
helyünkre vagy éppen az oktatási intézményekbe!
Segítsük munkáját azzal, hogy lehetőség szerint úgy parko-
lunk, hogy még kis mértékben se akadályozzunk a hókotrót a
munkavégzésben!

Telki idén is felkészült a
havazásra

Lapunk megjelenéséig már előfordulhat, hogy hazánkba is
megérkezik az igazi tél, hideggel és havazással. Telki
felkészülten várja a téli időjárási körülményeket.
A belterületi úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság-
mentesítési munkáinak elvégzésére Szűcs János vállalkozót
bízta meg, és a szükséges környezetbarát granulátum-,
valamint útszórósó-mennyiséget is beszerezte. Ahogyan
korábban is, a hókotró az intézmények környéke és a főbb

útvonalak után meghatározott terv szerint takarítja majd el a
havat az utakról.

A járdák gépi tisztítását a Hambuch Bt. végzi, a tavalyihoz
hasonlóan az önkormányzat dolgozói közmunkásokkal
megerősítve oldják meg a kézi hóeltakarítást.

A közterület-felügyelő a település tulajdonában lévő négyke-
rék-meghajtású, akár téli mentésekhez is kellően felszerelt
Lada Niva segítségével a megváltozott útviszonyok közepette
is el tudja majd látni feladatát.

Nem éri meg kockáztatni!

A tél a gépjárművel közlekedők számára egyet jelent a
közlekedésbiztonság romlásával – így a korábbiakhoz hason-
lóan ezúttal is szeretnénk hasznos tanácsokkal szolgálni az
autósoknak.

Az egyre hidegebb levegő, a köd, az útra fagyó csapadék, az
ónos eső vagy éppen a havazások ilyenkor gyakran nehezítik
meg az autósok dolgát. Ilyenkor a jármű vezetését tekintve is
változtatnunk kell, alkalmazkodva a téli körülményekhez.

Aki még nem tette meg, cserélje le nyári gumiját télire, hiszen
ezáltal csökkentheti annak kockázatát, hogy lecsúszik az
útról, vagy éppen fékezéskor nem tud időben megállni! Az is
fontos, hogy ebben az időszakban hosszabbra tervezzük a
munkába, iskolába tartó utunkat, hiszen így nem lesz okunk
az indokoltnál, azaz a körülményekhez igazodónál gyorsab-
ban hajtanunk, minimalizálva a sietséggel járó veszélyeket.

Felesleges előzésekbe ne bocsátkozzunk, és hagyjuk meg a
szükséges követési távolságot! Ezek ugyan nem csak ebben
az időszakban érvényes tanácsok, azonban ilyenkor
kiemelten fontosak!

Azzal is számolnunk kell, hogy ebben az időszakban egy
extrém havazás vagy éppen baleset esetén előfordulhat,
hogy autónkkal egy időre az utakon ragadunk, így mindig
legyen nálunk takaró, lehetőleg meleg ital, valamint olyan
eszközökkel sem árt felszerelni járművünket (hólánc, hólapát,
homok), amelyekkel könnyebben vehetjük majd a csúszós
utak emelte akadályokat. Az üzemanyaggal is igyekezzünk
úgy tervezni, hogy egy esetleges elakadás esetén járatva a
motort fűteni tudjuk autónkat a segítség megérkeztéig, vagy a
problémák elhárításáig.

Vigyázzunk egymásra és feleslegesen ne kockáztassuk
önmagunk és mások testi épségét az utakon! Közlekedjünk a
megváltozott útviszonyoknak megfelelően, jelentősen
csökkentve a balesetek kockázatát!

szb



A klinikai halálból visszatért
emberek tapasztalatai - Dr. Pilling
János előadása
Mi történik velünk, ha meghalunk? A
halál végleges megsemmisülés,
vagy létünk valamilyen formában
folytatódik? Egyáltalán: mit jelent az,
hogy meghalni?
A klinikai halálból visszatért emberek
tapasztalatai, a halálközeli élmények
új megvilágításba helyezték ezeket
a kérdéseket. Az előadó, Dr. Pilling János közel 100 halálközeli
élményt átélt emberrel készített mélyinterjút. Előadásában saját
tapasztalatait a szakirodalmi ismeretek tükrében mutatja be.

Dr. Pilling János pszichiáter a Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézetében dolgozik, ahol orvosi kommu-
nikációt és tanatológiai (halállal, haldoklással, gyásszal kapcso-
latos) ismereteket oktat.
Orvostanhallgatóként kezdett el foglalkozni a halálközeli
élmények kutatásával: közel száz halálközeli élményt átélt
emberrel készített interjút. Később csatlakozott a haldokló
betegeket gondozó és hozzátartozóikat segítő hospice mozga-
lomhoz: a Magyar Hospice Alapítvány orvosaként dolgozott,
majd megszervezőjévé vált a hazai hospice szervezetek
együttműködését támogató Magyar Hospice Egyesületnek.
Egyik alapítója a Kharón – Thanatológiai Szemle és a Hospice
Hírek című lapoknak. Szerkesztője és szerzője 13 könyvnek
(köztük 7 tankönyvnek) és 49 könyvfejezetnek.
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2007 januárjában indítottuk útjára Telkiben a Kapcsolatok
sorozatot. Az eltelt időszakban számtalan elismert, nagyszerű
szaktekintély osztotta meg velünk gondolatait a családról,
gyereknevelésről, párkapcsolatokról, amelyeket nemcsak
falunk, de Budakeszi, a Zsámbéki-medence lakói, sőt
budapestiek is nagyon vártak. A választások miatt kiesett egy
rövid időszak, de ezalatt is dolgoztunk, szerveztük a foly-
tatást, egyeztettünk az előadókkal, készültünk az új évadra.
Az új esztendőt egy kiváló előadó izgalmasnak ígérkező
előadásával indítjuk. Dr. Pilling János tavaly párkapcsolati és
szexuális kommunikációról, és arról beszélt, miért nem értjük
meg egymást. Most másik kutatási területének érdekes
tapasztalatait is megosztja majd velünk, az életről, halálról és
a halálközeli élményekről beszélgethetünk vele. Sok a
hárítás e téma kapcsán, nem akarunk a halállal, az elmúlással
foglalkozni, tabuként kezeljük, pedig a nyílt szembenézés
egyik legfontosabb hatása az lenne, hogy jobban tudjuk
értékelni az élet tartalmasságát, szépségét. Minél inkább

foglalkozik a halállal az ember, annál inkább azokra a
kérdésekre kap választ, miként lehetne jobban élni.
Az újonnan bekapcsolódóknak felhívjuk a figyelmét arra, hogy
az előadások után lehetőség van kötetlen beszélgetésre,
mindenki választ kap felmerült kérdéseire.
A rendezvénytervben látható, hogy - az őszi Egészség-
naphoz kapcsolódó Tóth Gábor életmód tanácsadó
előadásának folytatásaként - 2015-ben útjára indítjuk az
Egészségünkre sorozatot is, amelynek két háziasszonya
Dávidné Kristóf Szilvia és Piszker Mariann lesz. 
Havonta egy alkalommal, általában a hónap harmadik
csütörtökén tartjuk az előadásokat. Terveink szerint a
hidegebb hónapokban az iskola éttermében leszünk, ha
melegebbre fordul az időjárás, átköltözünk a Pajtába.
Tervezett kezdési időpont 19 óra, mindkét sorozatnál.

Halász Terézia
Szociális Bizottság

Beharangozó: 
Kapcsolatok és Egészségünkre

Programajánló: karácsonyi
ajándék a cserkészektől

Szeretettel várunk mindenkit december 29-én 16 órakor a
Pajtában, az 1002. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat
DIÓTÖRŐ című bábelőadására, amely Varró Dániel
mesekönyve alapján készült.

Fillinger Zsófia

Falukarácsony
Szeretettel várjuk a telki lakosokat a Falukarácsonyra!
Jöjjenek és nézzék meg betlehemes játékunkat, amelyet
2014. december 24-én 15 órakor a Pajtában mutatunk be.

Halál-látók
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Családias hangulat a Telki Adventen
Talán a borús idő, a rá-rázendítő esőzés volt az oka, hogy
december 6-án reggel 10 órakor még alig volt valaki az
iskolában, pedig egy hangulatos, közös adventi készülődés
várta a gyermekeket és felnőtteket.
A kézműves játszóházban - ahová Tombor Mónika Gombóc
paci a lovaglásról - Tanulj velem lovagolni! című könyvének
bemutatója is átköltözött - lassacskán gyülekezett a szülőkkel
együtt az aprónép, és idén még az esemény csúcspontján, a
Mikulás érkezésekor is kevesebben voltak, mint amit a koráb-
bi alkalmakkor megszokhattunk. Pedig a Batyu Színház Hófe-
hér és Rózsapiros - Mikulásváró bábjáték előadását is
megtekinthették a gyerekek, ami a jelenlévők körében nagy
népszerűségnek örvendett.
A történelem érdekességei iránt kíváncsiskodók eközben
Bánó Attila Kinizsi özvegyétől Horthy testőréig című
könyvének bemutatóján, Deltai Károly polgármester és a
szerző beszélgetéséből tudhattak meg olyan információkat,
amelyek jó része – sajnos - nem található meg a
történelemkönyvekben. Aki kedvet kapott hozzá, hogy rész-
letesebben megismerje a benne rejlő izgalmas történeteket,
a helyszínen meg is vásárolhatta a rendkívüli könyvet.

szb
Fotók: Szabó Katalin és szb
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Faludisznaja
2015. január 31. – Pajta-Faluház, Telki

6 óra körül a két disznó még élve megérkezik a Pajtához, megkezdődik a feldol-
gozás!

kb. 8 órától füstölt disznóságok mellett más húskészítmények bemutatója,
kóstolási és vásárlási lehetőséggel együtt!

kb. 10 órakor fogyasztható állapotba kerül a forralt bor, közben meleg teával
várjuk a gyermekeket a következő üstnél!

kb. 10 órától a malacok egyik korábban elhunyt sorstársától kölcsönvett és előzetesen
bepácolt tarja már fogyasztható! Kíséretként friss kenyér és
savanyúság (a Falukáposztáján készített savanyú káposzta is jöhet)!

kb. 12 órakor megkezdődik a toros káposzta kiporciózása, amely már az aznapi
áldozat húsából (is) készült!

14-15 óra felé a kolbászt, a véres és a májas hurkát kezdjük sütni -
kimerülésig (illetve amíg a készlet tart)!

15 órakor a Batyu Színház előadása gyerekeknek a Polgármesteri Hivatal
tárgyalójában

GYERMEKEK! 10-15 óráig kézműves foglalkozások a Polgármesteri Hivatal
tárgyalójában
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A két kortárs gyerekirodalmi fórum, az Író Cimborák és az
Illusztrátor Pajtások szerzőivel, írókkal és illusztrátorokkal,
valamint munkáikkal találkozhattak az ifjú érdeklődők
november 21-én a Kokukk Egyesület irodalmi délutánján.

Az interaktív játszóházzal és uzsonnával egybekötött ren-
dezvényről most rendhagyó tudósításként azt az elhangzó
verset közöljük, amelyet egy évvel korábban a két fórum
adventi ünnepsége alkalmából Molnár Krisztina Rita költőnő
írt Simonyi Cecíliának, aki rendszeresen illusztrálja könyveit. A
dolog érdekessége, hogy a megajándékozottak személye
húzással, a véletlen segítségével dőlt el, ennek ellenére a két
Telkiben élő alkotó sok-sok művész közül éppen egymást
kapta párként a sorstól.

Molnár Krisztina Rita
Szösz
Simonyi Cilinek sötét adventi estékre

Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy bárány.
Puha volt, mint a hab.
Fehér, mint a márvány.
Ködbe bújt, reszketett.
Birkózott a faggyal.
Földre szállt. Elrepült.
Felhő volt? Vagy angyal?

Aprócska szösz csücsül
fekete kabáton.
De kicsi! El ne fújd!
Nézd csak! Hírt hoz! Látod?

Rendhagyó tudósítás az irodalmi
délutánról

Advent második vasárnapján, délben kezdődött az immár
hagyományos „Krumpliebéd” a Pajtában.
Az Erzsébet-naphoz kapcsolódó jótékonysági rendezvényen a
résztvevők vasárnapi ebédjük árát a hátrányos helyzetűek
megsegítésére ajánlhatták fel. Jó volt átélni, hogy sokan jöttek
el segítséget nyújtani a falubéli rászorultaknak.
Külön köszönet a helyi zöldséges üzlet vezetőjének, Füredi
Erikának, és férjének Laky Józsefnek a krumpliért és a ve-
csési savanyúságért, a Telki Húsboltnak, és Mezei Ágnesnek
a finom kolbászért, Weiszgerber Magdinak, és férjének
Mátyásnak az előkészítésért és a munkáért.
Kedves telkiek, köszönjük, hogy ilyen nagy számban eljöttek
erre az ebédre, és hogy bőkezű adományaikkal a rászorulók
anyagi támogatását lehetővé tették.

Halász Terézia
Telki Karitász csoport

Advent Telkiben
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A hónap alkotója: Brauer Ildikó
Brauer Ildikó kortárs festőművész, grafikus és művészet-
terapeuta.
A Képző és Iparművészeti Szakközépiskolában, a Kirakatren-
dező és Dekoratőr Iskolában, majd a Magyar Iparművészeti
Főiskolán sajátította el a festészet és grafika alapjait.
Festőmestere Baska József, grafikusmestere pedig Molnár
Gyula volt.
Művészeti pályája során iparművészeti lámpák készítésével,
grafikák, festmények alkotásával foglalkozik, emellett 15 éve
tanít a KREA Kortárs Művészeti Iskolában, ahol a lakberen-
dező – enteriőrtervező és dekoratőr hallgatóknak segít
elsajátítani a térábrázolás művészetét.
Képei jellegzetes stílusjegyeket hordoznak magukban, karak-
teresek és elgondolkodtatók. Célja, hogy a néző maga is az
alkotás részévé váljon. Festészetében nem követ semmilyen

divatot, mindig a belső hangra figyel. Számára az igazi öröm
(flow) érzése nem az elkészült műben nyilvánul meg, hanem
az alkotás közben, amikor egy másik dimenzióban érzi magát.
Műveivel számtalan egyéni és csoportos kiállításon szerepelt
és alkotásait a telkiek is megcsodálhatták már néhány évvel
ezelőtt a Pipacs Galériában. Két pasztell képével 2012-ben
részt vett a Pipacsvirág Általános Iskola javára szolgáló
jótékonysági festményárverésen.
Véleménye szerint minden tárlat egy ünnep, egy kinyilatkoz-
tatás, valaminek a transzformálása és egyben lezárása is.
Legkedvesebb kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában 2012
nyarán rendezett Újrafestett Valóság volt, ami egy rendhagyó
kezdeményezésre, a másság és a tolerancia jegyében
született, és arról szólt, hogyan tudnak ép és fogyatékkal ren-
delkező kortárs művészek együtt alkotni és egy közös kiál-
lítást létrehozni.
Művészetének elismeréseként elnyerte a Heltai Gáspár
Diplomapályázat I. díját és az Antonio Gualda Nemzetközi
Képzőművészeti Diplomát is.
Mivel a 2014 óta Telkiben élő festőt régóta érdekelte, hogy
az alkotás mechanizmusa hogyan is működik, tavaly elvégzett
egy művészetterapeutai képzést. Kiemelte, nem is gondol-
nánk, hogy a felszín alatt mélyen milyen tudatalatti dolgok
mozognak, és hogy ezeket mennyire fontos, hogy önkifejezés-
sel, a művészet eszközeivel „kieresszük a palackból”.

Szilágyi Balázs
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November 23-án vasárnap délelőtt újra madárgyűrűzés volt az
Öreg Tölgy erdei tanösvénynél.
A reggeli órákban kihúzott hálókban összesen 44 madarat si-
került befogni. Köztük volt széncinege, kékcinege, barátci-
nege, ökörszem, csuszka és mezei veréb is. A madarakról, a
madárgyűrűzés módjáról és céljáról Kocsis Zsuzsa, az MME
(Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület) munka-
társa tartott bemutatót az érdeklődőknek.

Vass Imréné
Kokukk Egyesület

Madárgyűrűzés
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