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Önkormányzat

Polgármester naplója
Pénzügyeinkről

Az év eleje mindig a költségvetés
jegyében telik.

A költségvetés készítése több
ütemben
történik.
Először
elkészül a koncepció, majd a költségvetési rendelet, és végül a
zárszámadás, ami lezárja a
folyamatot.

A költségvetési koncepciót az
éves adórendelettel nagyjából
egy időben, még az állami költségvetés, a támogatási mértékek
ismerete nélkül kell megalkotni. Ez a vakrepülés természetesen megnehezíti a tervezést. A testület óvatos, konzervatív és
biztonságra törekvő szemlélettel alkotta meg a koncepciót
és az adórendeletet is.
Jó hír, hogy a kötelezően óvatos becslésekhez képest az év
elejét jobb pozícióból kezdhetjük. Ennek okai a következők.

A boszorkányvölgyi közvilágítás-fejlesztés kapcsán a vártnál
jelentősen magasabb arányban érkeztek eddig befizetések.
Bár novemberben teljesen megállt a folyamat, januárra hirtelen a teljes kintlévőség 60%-át befizették, ami messze
meghaladja a korábbi beruházások kapcsán tapasztalt
fizetési hajlandóságot. Ez nagyon jó hír, nemcsak a pénzügyi
egyenleg szempontjából, hanem azért is, mert visszaigazolást nyert, hogy a lakókkal való együttműködés, a viszontagságos egyeztetések sora jó irány volt és a jövőben is
belevághat az önkormányzat hasonló - eredetileg kockázatosnak tűnő - konstrukcióba. A lakossági befizetések közel
8 millió forinttal gyarapították a pénztárt a tervezetten felül.
Az iparűzési adó feltöltésének december végi határideje is
később van, mint a koncepció és rendeletalkotás kötelező
határideje, így itt is csak becsülni tudtunk az elmúlt évek
tapasztalatai alapján. Az adónem bevételének tervezése
nagyon nehéz, mert az önkormányzatnak nincs rálátása az
adózók gazdasági teljesítményére, az adózás bevalláson alapul és ez csak az év végén történik meg. Külön tendencia volt
az elmúlt időszakban, hogy a főváros rákényszeríti a
cégeket, hogy Budapesten adózzanak, és ne Telkiben, hiába
jelentik be ide a cégeket lokálpatriotizmusból. A z e l ő z ő
évben a bevallott IPA mértéke jelentősen csökkent, ezért a
tapasztalatok alapján 3 millió forintot terveztünk ezen a soron.
Idén azonban 12 millió forint folyt be.

Az év végén 8 millió forint előleget kaptunk a 2015. évi állami támogatások terhére, és másik 8 millió forintot a 2014-es
állami támogatások kiegészítése címén, az év elején szokásos likviditási problémák kezelésére. Ezt nem kértük, hanem
kaptuk és elfogadtuk. Nyilván az állami költségvetés pillanatnyi állapota ezt lehetővé tette, az év elején jellemző
átmeneti likviditási gondok pedig minden önkormányzatra
évtizedek óta jellemzőek, hisz az adóbefizetések jelentős
része csak márciusban esedékes.
Fontos megérteni, hogy ezeknek az összegeknek a java nem
jelent bevételi többletet, csak korábban, vagy nagyobb
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mértékben érkeztek meg a tervezettnél. De a likviditásunk
(mozgásterünk) javult, és ez nagyon fontos és jó hír, hiszen
így részt tudunk venni pályázatokban. Egy példa: a
közvilágítás korszerűsítése ugyan 100%-osan támogatott, de
nekünk kell előfinanszíroznunk és csak a megvalósulás után
térítik meg ezeket a költségeket. Ezért is fontos a pénzügyi
mozgástér, ami valójában a beérkező és a kifizetendő
összegek közötti átmeneti egyensúlytalanságok kiegyenlítési
képessége. Az állami támogatás 2014-es kiegészítése
tekinthető egyedül tényleges bevételi többletnek, de még ez
is csak a zárszámadással lesz végleges, azaz biztosan a
miénk.

A közvilágítás korszerűsítésén, az iskola bővítésén kívül
újból látómezőbe került a Muskátli utcai csomópont második
üteme, amelyről intenzív tárgyalások folynak. A csatornapályázat első, már nyertesnek hirdetett szakaszát sajnos viszszavonták (külön cikk szól erről), de várhatóan márciusban
újból kiírják, a korábbitól eltérően egy ütemben kezelve a tervezést, engedélyezést és kivitelezést. Ehhez is kell majd
önerőt igazolnunk a legnehezebb, márciusi időszakban.

Többek között ezért is indokolt a testület novemberi adórendelet-módosítása. Az építményadó gyakorlatilag két kulcsossá vált, oly módon, hogy a 3000 m2-nél nagyobb telken
élők az építményadón túl még telekadót is fizetnek a 3000
m2-en felüli telekrész után. Az ilyen telkek jellemzően
telekösszevonással alakultak ki, hisz az átlagos telki
lakótelekméret 1000 m2. A várható többletbevétel 9 millió Ft.

Mi indokolja még a
módosítást?
Az adó bevezetésének időpontjában biztosnak tűnt, hogy a
szociális kiadások egy részének fedezetére nem kapunk állami támogatást és nem lesz pluszfedezet az óvodapedagógusok megemelkedő bérére sem. (Érdemes ezzel kapcsolatban az önkormányzati szövetségek állásfoglalásait is újra
elolvasni.) Ez az ok azonban mára gyakorlatilag megszűnt.
Telki legalábbis magasabb állami támogatásban részesül,
mint korábban.

Vannak azonban jelentős kockázati tényezők, amelyek az
egész év gazdálkodását elbizonytalaníthatják. Ilyen veszély
például a víziközmű vagyonunk várható állami elvonása. Az
állami közmű holding idei felállásával az államosítás gyorsan
megtörténhet. Jelenleg a víziközmű vagyon használatba
adása közel 40 millió forint bevételt hoz. Ennek kiesése
katasztrofális hatású lehet.

Szintén jelentős bevételkiesést hozhat, ha tovább folytatódnak a trükközések a belterületi építési telkek körül. Az adóelkerülési eszközök legálisak ugyan, de mégiscsak trükkök
és végső soron jelentős adókiesést okoznak.
Ezek a kockázatok, és a likviditásból adódó mozgástér
hiánya együttesen nem csak működési, de fejlesztési szem-
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pontból is indokolják az óvatosságot és az adórendelet
módosítását.

A testület arról is döntött, hogy ebben az évben felülvizsgálja
a teljes adókérdést és strukturális változtatásokat javasol a
következő adóévre.

Mostani adórendeletünk apró változtatásoktól eltekintve
azonos a 2006-ban bevezetettel. Azóta azonban sok idő
eltelt, és sokat változtak a körülmények, elég, ha a gazdasági válságra, a devizahitelezési problémákra, a közigazgatás
átalakítására, a hitelkonszolidációra gondolunk. Adórendszerünk 8 év változatlanság után megérett az átgondolásra.
Meg kell hallani azokat a hangokat, amelyek a választások
során hallatszottak az adóterhekkel kapcsolatban, észre kell
vennünk a társadalmi, gazdasági változásokat, és úgy tűnik, a
mostani testület képes és hajlandó arra, hogy ezt a nem
könnyű, és nem konfliktusmentes munkát elvégezze, és a
mostani képviselői összetétel arra is esélyt ad, hogy ezek a
változtatások meg is valósuljanak.

Én magam olyan új adórendszert támogatnék, amely a vagyonadó irányába mozdul el, és leképezi Telki valós társadalmi viszonyait, teherbíró képességét és egyértelműen igazságosabb közteherviselést valósít meg. Fontos, hogy mindenki
kivegye a részét a közterhek viseléséből, hisz ez is az egyik
alapja összetartozásunknak. Szerintem a legfőbb cél az itt
élő családok életminőségének megőrzése. Ezért a családok lakhatásának terheit mérsékelném, úgy, hogy Telki
adóbevételeinek végösszege nem csökkenne. Úgy látom,
hogy az itt élő közel ezer család lakhatással összefüggő
adóterhei kis mértékben ugyan, de csökkenthetők, ha a kedvezmények és adómértékek rendszerét újragondoljuk.
Tudom, hogy a vagyonadó irányába való elmozdulás sok vitát
fog kiváltani, ezért is vetem fel már most a kérdést, hogy
legyen idő meghallgatni a különféle véleményeket. Pol-

Idén is folytatódik a
Beszélgessünk!
Újra várom az érdeklődőket némi kötetlen beszélgetésre,
hogy fogadóórán, közmeghallgatáson kívül, kötöttségektől
mentesen beszélgethessünk. Most leginkább az adózással, a
településfejlesztési koncepció irányaival kapcsolatban
kezdeményeznék társalgást.

Tisztelettel várom Önöket február 12-én 18.30-tól az iskola
ebédlőjében!
Deltai Károly
polgármester

gármesterként számomra az itt élők életminősége a
legfőbb szempont, és meggyőződésem, hogy lehet
igazságosabb és családcentrikusabb adórendszert létrehozni, ami az itt élők túlnyomó többségének kedvezőbb
lesz, mint a jelenlegi.
A kérdéssel kapcsolatban szeretném, ha néhány - akár
egymással ellentétes - vélemény is megfogalmazódna, és a
következő hónapokban arra is törekedni fogok, hogy az
adózással kapcsolatos, talán nem mindenki számára világos
összefüggéseket is megismerjék Telki lakói, hogy mire döntés
születik az új adórendeletről, lehetőleg sokkal tájékozottabbak legyünk, mint korábban bármikor.

Deltai Károly
polgármester

Véleményezze Ön is Telki
településfejlesztési
koncepcióját!
Már olvasható a Telki Portálon az a Településfejlesztési koncepció-tervezet, amellyel kapcsolatban várják a lakosság
észrevételeit. A honlapon található kérdőív segítségével lehet
véleményt alkotni az eddig elkészült anyagokról. A szakmai
munka tavaly kezdődött és várhatóan tavasszal végleges formájában lesz olvasható.

www.telki.hu
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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. december 18.
A polgármester szabadsága
A képviselő-testület hozzájárult Deltai Károly polgármester
részére a 2014. december 19. és december 31. közötti
időszakban 6 nap szabadság kiadásához.

A Telki Óvoda munkaterve

Alkalmazottak
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen:

78 Ft
268 Ft
68 Ft
414 Ft

90 Ft
300 Ft
83 Ft
473 Ft

A fenti díjak (árak) ÁFA nélkül értendők. Megjegyzendő,
hogy a nyersanyagnorma nőtt, így ennek tükrében állapították meg az árakat.

A testület megtárgyalta és elfogadta a Telki Óvoda 2014/2015.
nevelési évre vonatkozó munkatervét.

2015. évi költségvetési koncepció

Az adórendeletek felülvizsgálata

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési
koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - a
következők szerint elfogadta.
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel
felhasználása nélküli – egyensúlyának megtartására tett
intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál
alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.

A január 1-től hatályos árak, díjak
meghatározása

2. Az intézmények működésének felülvizsgálata, működőképességének megőrzése a takarékossági szempontok
figyelembevételével.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2015-ben az
igazságosabb közteherviselés és Telki hosszú távú működésbiztonsága érdekében felülvizsgálja a helyi adózás rendjét és
strukturális változást készít elő.

Telki község képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
egyes szabályairól szóló 24/2011.(11.01.) számú Ö. rendeletben foglaltaknak megfelelően 117/2014. (XII.18.) számú Ö.
határozatában szabályozta a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (Pajta - Faluház, Iskola, Óvoda helyiségeinek) bérleti
díjait.
A testület módosította az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről
szóló 28/2007. (XII. 12.) Ö. rendeletét, amely alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díját 402
Ft/m2/hó összegben határozta meg.

A testület megalkotta a Gyermekétkeztetési és egyéb
étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 118/2014.
(XII.18.) számú Ö. rendeletét, amely a gyermekétkeztetés
térítési díjait szabályozza az alábbiak szerint:
Térítési díj (nettó)

Óvodai napközis ellátás
Óvodai tízórai
Óvodai ebéd
Óvodai uzsonna
Óvoda összesen
Iskolai
Iskolai
Iskolai
Iskolai
Iskola

korábban
67 Ft
194 Ft
59 Ft
320 Ft

napközis, menzai ellátás
tízórai
81 Ft
ebéd
244 Ft
uzsonna
68 Ft
összesen:
393 Ft

2015 január

2015 jan. 1-től

3. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként
vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak
pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből
megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem
veszélyeztetheti.
4. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

Pályázat kiírása belső ellenőrzési feladatok
ellátására

A képviselők úgy határoztak, hogy pályázatot írnak ki Telki
község Önkormányzata és intézményei belső ellenőri feladatai ellátására.

Közművelődési megállapodás
felülvizsgálata

76 Ft
219 Ft
67 Ft
362 Ft

A testület a Telki Kultúra Alapítvánnyal kötött Közművelődési
megállapodást határozatlan időre meghosszabbította és felhatalmazta a polgármestert a közművelődési megállapodás
aláírására.

90 Ft
288 Ft
83 Ft
461 Ft

A 1031-es és 1072-es hrsz-ú ingatlanok
határrendezése

A Budajenői úti buszmegálló kiépítése kapcsán rendezni kellett a Közlekedési Központtal az érintett ingatlanok tulajdoni

Önkormányzat
viszonyát. A képviselő-testület ezért úgy határozott, hogy a
Telki 1072-es hrsz-ú kivett út művelési ágú ingatlanból 94 m2
területet átad a Magyar Állam részére, amely azt a Telki 1031es hrsz-ú ingatlanhoz csatolja. A terület értékét 1.800 Ft/m2
összegben határozták meg és felhatalmazták a polgármestert
az országos közút térítésmentes állami tulajdonba vételéről
szóló megállapodás aláírására.

A hivatali dolgozók köztisztviselői
illetményének kiegészítése

A képviselő-testület 23/2014. (XII.22.) számú rendeletében
szabályozta a Telki Község Polgármesteri Hivatalánál dolgozó
köztisztviselők illetmény-kiegészítésének mértékét.
szb

Kedves Telki lakosok!
Először is, bár a különböző internetes felületeken ezt már megtettem, szeretném megragadni az
alkalmat, hogy a Telki Napló hasábjain keresztül is megköszönjem a
támogatást és bizalmat, amellyel az
októberi önkormányzati választásokon megtiszteltek.

Nagy öröm volt azt látni, hogy bár
csak öt éve élünk családommal
Telkiben, és emiatt viszonylag kevesen ismernek személyesen, mégis az újonnan induló képviselőjelöltek közül a
legtöbb szavazatot kaptam, bekerülve ezzel a képviselőtestületbe. Igyekszem majd meghálálni ezt a bizalmat, és
tevékenyen hozzájárulni a falu épüléséhez, gazdagodásához.

A választások immár három hónapja lezajlottak, és rohamtempóban elkezdődött az érdemi munka is. Rögtön olyan fontos
kérdések kerültek napirendre, mint például az építményadórendelet módosítása, igazságosabbá tétele, vagy a 2015. évi
költségvetés. A szociális bizottság tagjaként örömmel mondhatom, hogy sikerült betöltenünk a nyáron megüresedett
védőnői állást, és döntöttünk több nehéz helyzetben levő
lakos anyagi és természetbeni (tűzifa) támogatásáról.
A szülők képviselőivel közösen szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztünk az iskolai menzán. Többkörös tárgyalás
után végül eredményesen lezárult az iskolabővítésre
vonatkozó közbeszerzés és rövidesen kezdődhetnek a
munkálatok. Nyert a közvilágítás LED technológiás korszerűsítésére vonatkozó pályázatunk. Elkészült egy első
verziója a következő 10 évre vonatkozó településfejlesztési
koncepciónak; a több mint 300 oldalas munkaanyagot a
januári ülésen fogja megvitatni a testület, de a lakosság
bevonásával és további interjúk készítésével egy ennél is
bővebb, részletesebb dokumentum fog majd megszületni.

Sikeresen megrendeztük immár hagyományos rendezvényeinket is, a Falukáposztáját, az Egyházközségi bált és
a jótékonysági célú Krumpliebédet. Rengeteg minden történt
tehát már e néhány hónap alatt és persze nagyon sok még a
teendő.

Az önkormányzat hatékony működéséhez viszont szükséges a
képviselők közötti összhang, a konstruktív hozzáállás, amely
a falu, a közösség érdekeit tartja szem előtt, függetlenül attól,
hogy a választási kampányban ki melyik oldalon állt. A korábbi testületekben is megszokott volt, hogy a képviselők különböző értékrendek mentén gondolkodtak, a kampány során
élesen bírálták egymást, ám amikor a választások befejeződtek, képesek voltak félretenni mindezt, és csak a szakmai, racionális érvek alapján egyengették a település sorsát.
Minden képviselőnek lehetősége van a bizottsági és
testületi üléseken a napirendi pontokhoz kapcsolódó javaslatot előterjeszteni, írásban vagy szóban. Ha egy képviselő
nem ért egyet a testület egy bizonyos döntésével, joga és
kötelessége elmondani kritikai észrevételeit. De fontos, hogy
ez a kritika ne öncélú legyen, és valaki ne utasítson el minden
egyes döntést csak azért, hogy ezzel szemléltesse „ellenzékiségét”. A nagypolitikában megszokott viselkedésmódot nem
szerencsés átültetni egy 4000 fős település életébe, hiszen
Telki képviselő-testületében nem szabad léteznie „kormánypártnak” és „ellenzéknek”, a testület minden egyes tagjának karöltve kell dolgoznia a falu érdekében. És nem elég
valamiről állítani, hogy rossz, alternatív megoldást is kell
mutatni. Fontos, hogy hangulatkeltés helyett a konstruktív
munkán legyen a hangsúly, és ehhez mindenki saját
képességeivel járuljon hozzá. Ezzel teljesítjük a választók
akaratát.
Dr. Vida Rolland

Tavasszal bővíthetik az iskolát
Az iskolabővítésre vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárás tárgyalásai sikeresen lezajlottak,
így kihirdették a győztest. Megvan tehát a
kivitelező, aki a tervek
szerint márciusban láthat
munkához.

Ahogyan már beszámoltunk róla, a vonatkozó 141/2014. (IV.
30.) Korm. rendelet alapján a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületén a Nemzeti
Sportközpontok és Telki Község Önkormányzata együttműködésében emeletráépítéses intézménybővítést valósít meg. A
megállapodás szerint az önkormányzat önrésze maximum 20
millió forint lehet. A kivitelezéshez Telki műszaki ellenőrt
delegál. Az építkezés indulását követően várhatóan kb. két
hónapig tart.
szb
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Íme a hóeltakarítás ütemterve!
Télen reggelente előfordul, hogy hólepel fedi be a tájat.
Munkanapokon ilyenkor érdemes korábban ébrednünk, és - a
kapunk környékén - ellapátolnunk a havat az útból, ha pedig
autóval indulunk útnak, az is lényeges lehet számunkra, hogy
mikorra tudják eltakarítani az utakról a fehér csapadékot.

Évről évre felhívjuk rá a figyelmet, hogy a hókotró meghatározott útvonalterv alapján végzi munkáját településünkön,
elsőként a gyűjtőutakat és az intézményeket szabadítva ki a
hó fogságából, utána pedig a tervet követve halad a kisebb
utcák felé. Fontos hangsúlyozni, hogy mi magunk is tehetünk
azért, hogy minél gyorsabban végezhesse munkáját. Ha
autónkkal az úttesten parkolva nem akadályozzuk abban,
hogy mindenhová könnyedén eljuthasson, hamarabb elér mindenkihez.
Segítsük tehát a hókotró munkáját azzal, hogy lehetőség
szerint úgy parkolunk, hogy még kis mértékben se akadályozzunk feladata elvégzésében!

2015 január

Önkormányzat
Korszerűsítik a közvilágítást
Pozitív elbírálásban részesült a
„Telki Község közvilágításának
energetikai korszerűsítése” megnevezésű
KEOP-2014-5.5.0/K
közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázati forrásból megvalósítandó projekt, így jelenleg
már a megvalósítás előkészítési
folyamatai zajlanak.

A 100%-ban támogatott, közel 100 millió forintos beruházás
keretében az újonnan épült boszorkányvölgyi közvilágítás
kivételével csaknem a teljes régi hálózaton lecserélik a
meglévő lámpatesteket korszerű, alacsony fogyasztású LEDvilágításra.
Az előzetes információk alapján a korszerűsítés 2015. május
30-ig befejeződhet. Az üzemeltetési, fenntartási költségek
innentől kezdve alacsonyabbak lehetnek, ami településünk
számára is megtakarítást eredményezhet és a korábbinál
jóval kevesebb üzemi hibára számíthatunk.
szb

Vízhiány: egy tervezett leállás
várható
A vízhiánnyal és tanulságaival kapcsolatban
Deltai Károly polgármester nemrégiben
egyeztetett az ÉDV Zrt. vezetőivel.

A megbeszélésen célként elhangzott, hogy
ezentúl rutinszerű és gyors tájékoztatásra
van szükség az ÉDV-től településünk
irányába bármilyen, a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő probléma esetén, ami
nagyban segítheti a helyi híráramlást is.

Emellett a szolgáltató jelezte, kidolgoz egy, a cégen belüli protokollt arra nézve, hogy az ÉDV-n belül ki jogosult hivatalosan
tájékoztatni vészhelyzet esetén.
A vízhiánnyal kapcsolatosan azt is megtudhattuk, a tavasz
folyamán lesz még egy tervezett szünet a szolgáltatásban,
amikor a Zsámbék és Csabdi közötti, töréssel érintett szakasz
komoly javításon esik át. Erről azonban előre értesítenek
majd, hogy a lakosság megfelelően felkészülhessen az
átmeneti leállásra.
szb

Csatornázás: új pályázatot
írtak ki
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság és Telki Község Önkormányzata a
KEOP-7.1.0/11-2014-0049 kódszámú, „Telki szennyvízhálózatának bővítése, szennyvíztisztító telepének fejlesztése és
korszerűsítése” című pályázat kapcsán korábban Együttműködési Megállapodást kötött, a KEOP-7.1.0/11 derogációs
vízi közmű projektek előkészítése című pályázati konstrukció
keretében.
A megállapodást azonban januárban közös megegyezéssel
megszüntették, ugyanis - a korábbi véghatáridővel hamarosan országosan új pályázatot írnak ki a települési
szennyvízhálózatok fejlesztésére, ami a visszavonttal szemben egy ütemben kezeli a tervezést, engedélyezést és
kivitelezést. Ezen ismét nagy eséllyel indulunk - és ezáltal a
változások ellenére várhatóan nem kerülünk hátrányba -,
mivel Telki minden szükséges feltételnek megfelel.
szb

Vége a türelmi időszaknak
A
szabálytalankodók
akár már a hétvégéken is
számíthatnak bírságra

A hosszas türelmi időt
követően
mostantól
a
figyelmeztetéseket felváltják a
kiszabott bírságok, különösképpen a notórius szabálytalankodók esetében. Érvényt
kívánnak ugyanis szerezni a
közösség érdekében készült rendeleteknek, főként a zaj- és
rezgésvédelem, és az árkok, járdák tisztán tartása tekintetében, vagy éppen a behajtási szabályok kapcsán, de az
ebtartásra vonatkozó előírások betartását is kiemelten
ellenőrzik.
Rendkívüli figyelem övezi majd A közösségi együttélés
alapvető
szabályairól
és
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 6/2013. (04.24.) számú rendelet
maximális betartását és ezentúl teljes szigorral jár majd el a
megerősített közterület-felügyelet az ebtartási előírásokat
megsértőkkel szemben is.

A közterület-felügyelő ellenőrzései rendszertelenné válnak,
így nem csupán hétköznapokon, munkaidőben, hanem
véletlenszerűen, este és hétvégéken is ellátja majd feladatát.
szb
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Katasztrófavédelem: tovább
haladunk a felkészülésben

Óvjuk környezetünket és
egészségünket!

Az előző év végén katasztrófavédelmi egyeztetést tartottak
a Pest Megyei Kormányhivatalban. Az eseményen
településünk polgármestere is a meghívottak között szerepelt.

Telkiben és környékén az erdők közelsége, és a főváros viszonylagos messzesége, valamint a nagyobb károsanyagkibocsátású helyi ipar hiánya miatt alapvetően jó a levegőminőség. Ennek megőrzése érdekében nem árt felhívnunk
arra a figyelmet, hogy aki szilárd tüzelésű kazánnal, kandallóval fűti otthonát, bizonyos anyagok elégetésével sajnos jelentősen hozzájárulhat a légszennyezéshez.

Az itt elhangzott tájékoztató alapján megállapítható, hogy Telki
viszonylag jól áll a többi településhez képest, igaz, hátra sem
dőlhetünk, hiszen tennivalónk még természetesen van ezen
a téren.
Következő lépésként ezért hamarosan eligazítást tartanak a
Helyi Katasztrófavédelmi Csoportnak, tovább haladva az
esetleges katasztrófahelyzetekre való felkészülésben.

Konferencia a Mária útról
Konferenciát rendeztek a Mária
zarándokút kapcsán Esztergomban 2014. december 9-én, amelyen részt vett Deltai Károly polgármester is.

A tanácskozáson egyebek mellett a zarándokút jövőjéről,
kiemelt szerepéről ejtettek szót,
ami Telkit is érintheti, hiszen az út falunkon is keresztülvezet.
Településünk vezetése ezért megvizsgálja, milyen lépéseket
tehet annak érdekében, hogy a zarándokok ne csupán áthaladjanak a községen, hanem helyben is találjanak érdekességeket, látnivalókat, hiszen így turizmusunk is fellendülhetne.
A konferencián arról is szó esett, hogy az üzemeltető 7
magánszemély átadná az egyesületet az érintett települések
egy részének önkormányzati kezelésébe.

A Földművelésügyi Minisztérium Fűts okosan! kampánya egyebek mellett felhívja rá a figyelmet, hogy a kezeletlen fa és
papír kivételével tilos bármilyen hulladék (pl. műanyag)
elégetése, beleértve a festett, lakkozott, tehát úgynevezett
„kezelt” fát; a rétegelt lemezt, bútorlapot; építési fahulladékot;
színes, „fényes” papírhulladékot is.
Felhívják rá a figyelmet, hogy tisztának látszó fafelületek is
lehetnek különböző fakonzerváló anyagokkal kezeltek, és a
színes, nyomtatott újságok még begyújtáshoz sem
megfelelőek. Az említett anyagok elégetésekor a bennük
található, vagy kezelés következtében felhordott, különböző
mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek,
ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az
egészségünket. Ezen túl a nem rendeltetésszerű használat
miatt a készülék garanciáját is elveszíthetjük.

Változások a
közétkeztetésben
2015. január 1-től életbe lépett az
új közétkeztetési rendelet, amely
szabályozza a só, cukor maximális
mennyiségét a közétkeztetésben,
továbbá előírja, hogy több zöldség, gyümölcs és hús kerüljön a
menükbe.
Egyebek mellett a jogszabály értelmében tilos a közétkeztetésben a szénsavas vagy cukrozott üdítők jelenléte,
valamint a magas zsírtartalmú húskészítmények felhasználása. Nem tehetnek az asztalokra só- és cukortartót, és
fokozatosan csökkenteni kell a napi bevitt só mennyiségét. A
jogszabály előírja továbbá, hogy az étlapon fel kell tüntetni
minden étkezés energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukor-, és sótartalmát, valamint a meghatározott
allergén összetevőket.
Értelemszerűen idén januártól a telki intézmények
közétkeztetése is a rendeletben előírtak szerint zajlik.

2015 január
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Telki, én így szeretlek! - Fotópályázat
Telki Község Önkormányzata pályázatot hirdet telki és budajenői lakosok részére. A pályázat célja Telki életének, mindennapjainak, környezetének bemutatása fényképeken. Nevezni
öt kategóriában lehet, kategóriánként maximum három fotóval.
Egy pályázó összesen maximum tíz fényképet küldhet be.

Kategóriák:

1. Telki életképek (Emberek szerepelnek a képeken, telki
rendezvények, iskola, óvoda, és a telki lakosok otthoni
mindennapjairól, stb.)
2. Telki épületek (Telki épített környezete, épületek,
épületrészletek, épületegyüttesek, utcaképek)
3. Természetfotó állatokkal és növényekkel (Telkiben vagy
környékén készült)
4. Természetfotó tájkép (Telkiben vagy környékén készült)
5. Fotóesszé (rövid, 3-5 képből álló sorozat Telkire jellemző
események, tevékenységek, életutak, jelenségek bemutatására)
A beküldött pályaműveket címmel kell ellátni, és a
fotopalyazat2015@telki.hu-ra beküldeni. Csak az ide
beérkezett képek vesznek részt a pályázaton. Az e-mailen
elküldött képek formátuma JPG, felbontásuk 1620x1080 pixel
legyen. Az eredeti képek minimum felbontása viszont 300 dpi
legyen (illetve az ennek megfelelő pixel), mivel a díjazottak
30x45 cm-es méretben kerülnek nyomtatásra (tehát a 4:3
arányú képeket még a beküldés előtt magának a pályázónak
3:2 méretarányra kell vágnia!), profi minőségben, a Canon
Hungária jóvoltából. Tehát a pályázó vállalja, hogy rendelkezik
ezzel a mérettel, és a díjazás feltétele, hogy ezt átküldje az
eredményhirdetés előtt. Ellenkező esetben nem jogosult a
díjra, az a soron következő pályázónak kerül kiosztásra. Minden egyes képet külön e-mailben kell beküldeni és az e-mailnek
tartalmaznia kell a kiválasztott kategóriát, valamint a pályázó
nevét és lakcímét, továbbá a kép címét is.

A pályázat beküldésének határideje: 2015. február 1től április 12-én vasárnap éjfélig
A beküldött pályaművek közül kategóriánként három díjazottat
választ ki a zsűri, anonim módon (tehát a szervezők nem
névvel küldik a zsűrinek a képeket). A zsűri elnöke Deltai Károly
polgármester. Kategóriánként egy-egy közönségdíj is
kiosztásra kerül. Erre szavazni 2015. április 15. és május 3.
között a „Telki” közéleti Facebook-csoportban lehet.

Eredményhirdetés: 2015. május 4.

A győztes képek a Telki Fesztivál keretében egy kiállításon
kerülnek bemutatásra.

Díjak, kategóriánként:

1. díj: 20.000 Ft értékű ajándékutalvány
2. díj: 10.000 Ft értékű ajándékutalvány
3. díj: 5.000 Ft értékű ajándék utalvány

Közönségdíj: kétszemélyes vacsora a Globall Edzőközpontban

Ezen kívül minden díjazott kap még egy 5.000 Ft-os kedvezményre jogosító kupont a FotoArt fotósiskolájában
beváltható képzésekre. (www.fotosiskola.hu), illetve a kiállítás
végén hazaviheti a saját képét.

A pályázó a pályázatra nevezésével elismeri, hogy a beküldött
alkotás saját tulajdona és ő az alkotója. Hozzájárul továbbá,
hogy személyes adatait a pályázat lebonyolítója rögzítse és a
hatályos jogszabályok szerint kezelje. A pályázó hozzájárul,
hogy a Telki Önkormányzat a nevét a pályázattal kapcsolatban
nyilvánosságra hozza, a pályaművét a telki.hu honlapon, a „Telki”
Facebook-csoportban, valamint a Telki Naplóban, illetve egyéb
elektronikus és nyomtatott kiadványaiban megjelentesse, és a
díjnyertes alkotásokat egy kiállítás keretében is bemutassa. A
pályázó felelőssége, hogy a fényképeken szereplő személyek
hozzájárulásukat adják a nyilvános megjelenéshez.

Az elmúlt év nyertes pályaművei

2015 január
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Egészségünkre

Vendégünk: Dr. Zacher Gábor toxikológus
Az „Egészségünkre (test és lélek)” sorozat előadójaként - az
éves rendezvénytervtől kissé eltérve - március 5-én 19 órai
kezdettel előadást tart Telkiben, az iskola éttermében Dr.
Zacher Gábor toxikológus. Ő az egyik legismertebb orvos ma
Magyarországon. Nem véletlen, hiszen amellett, hogy a szakmájában profi, olyan stílusban adja át a tudását, hogy az
embernek kedve támad a drogok ellen küzdeni és toxikológiát
tanulni. Az üzenet sikeresen eljut diákokhoz és tanáraikhoz,
gyermekekhez és szüleikhez egyaránt.

Szerinte a szerek használata az egyik „leggázosabb” téma,
amivel a fiatalokhoz lehet közelíteni. Miért olyan nehéz egy
szülőnek leülni, beszélgetni a gyerekével erről a témáról? –
tette fel a kérdést nem egy előadásán a szakember. Az apa
nekidurálja magát, de a gyerek rögtön védekezik a verhetetlen
érvvel: most nem ér rá, tanulnia kell. Erre az apa is megnyugszik, tényleg tanulni kell, ezzel a téma el lett napolva.
Hogyan lehet ezt a kérdést úgy megoldani, hogy a gyerek
számára ne legyen terhes? Az őszinte kommunikáció szóljon
arról, hogy megismerem a másikat. Ehhez bensőséges kapcsolatra, odafigyelésre, törődésre van szükség a családban,
nyitottságra a gyerek és a szülő között, ami nem megy
beszélgetések, a közösség építése nélkül. Tényleg, szombat
éjszaka odaperdül az ifjú harcos a buliba, ahol egyedül kell
tudnia jó döntéseket hozni. Az apja nem kukkolhat ki egy
bokorból, hogy a kellő pillanatban előugorva segítsen neki.
Mire hagyatkozhat akkor? Arra, amit látott, tanult. Olyan valós
tényeket kell a gyerekeink elé tárni, amikből informálódhatnak, és meg kell tanítani őket nemet mondani, amikor előáll
a „mi van öreg, nem mered? szindróma”. Odáig el kell eljutni,
hogy a szülő elengedi a gyereket a buliba, mert tudja, hogy
amit a gyerek el fog mondani, az igaz. Ehhez viszont nem elég
a gyerek 15 éves korában elkezdeni a kapcsolatépítést szülő

és gyermek között. A szereteten, őszinteségen és bizalmon
alapuló kapcsolatot már kisgyermekkorban ki kell alakítani.
A szakember nevével összeforrt téma, a toxikológia azonban
nem csak a party drogokra, a buli utáni detoxikálásra terjed ki.
Toxikus anyagokat ételekkel is bevihetünk a szervezetünkbe,
anélkül, hogy tudnánk erről – gondoljunk csak a gombamérgezésre, vagy a néhány éve nagy port kavart mérgezett
fűszerpaprikára. És még ki tudja, mi minden mással mérgezzük magunkat nap mint nap.

A feltett kérdésekre a válaszokat a szakember, Dr.
Zacher Gábor mondja el. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk a Telki Iskola ebédlőjébe, a március 5-én 19 órakor kezdődő előadásra.

Társasjáték-játszóház

Koncertmeghívás

Szeretettel várok minden játékos kedvű
embert, aki szeretne egy délutánt játékkal és
új társak megismerésével tölteni!

Szeretettel meghívjuk a kassai Voces Énekegyüttes

Találkozzunk február 28-án 17-21 óráig a
Pajtában. Senki ne feledje otthon a bögréjét
és kedvenc társasjátékát sem. A gyerekeket
felső tagozatos kortól várjuk szeretettel.
Fillinger Zsófia

(művészeti vezető: Ferencei Andrea)

és a Telki Nőikar tavaszi koncertjére
(karvezető: Szijártó Tímea)

2015. március 7-én szombaton 17.00-kor a telki iskola aulájába.
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Családi élet Telkiben – Fókuszban az
óvodás korosztály
A 3-7 éves kor közötti időszak meghatározó a gyermekek
fejlődése szempontjából. Hogyan élik meg ezeket az éveket a
Telkiben lakó családok és milyen élményekkel gazdagodnak itt a
gyerekek? Hogyan érzik magukat az óvodásaink, milyen sport- és
programlehetőségek elérhetőek számukra a faluban? Tavaly
indult rovatunk második részében ezekről beszélgettünk három,
óvodáskorú gyermeket nevelő családdal és az új óvodavezetővel.

„Szerintem olyan ez a hely, mintha nem Magyarországon lenne”

Zimay Krisztina és Zimay Balázs első gyermekük születése
előtt vásárolt telket Telkiben. A lakberendezéssel és építészettel
foglalkozó pár régi álma teljesült, amikor a saját tervezésű házukba 2009-ben beköltöztek. Kriszta és Balázs kecskeméti származásúak, több helyen éltek Budapesten és San Francisco-ban
is eltöltöttek pár évet. Telkiben nagyon jól érzik magukat,
elmondásuk szerint a falu légköre az amerikai kertvárosokéhoz
hasonlít. „Szerintem olyan ez a hely, mintha nem Magyarországon
lenne, valószínűleg ezért is él itt olyan sok külföldi és vegyes házaspár. Mi 10-15 évre szoktunk előre tervezni, úgy gondolom,
addig biztos jó helyünk lesz Telkiben. A telket az óvoda és az iskola közelségének figyelembevételével választottuk, a gyerekek itt
már alsó tagozatban elsétálhatnak majd önállóan az iskolába” –
mondta Kriszta, hozzátéve, hogy a természet közelségét is élvezi:
„Bár sokáig éltünk a városban, nem hiányzik a nyüzsgés. Itt
sokkal jobban át lehet élni a természet változásait, nagyon
szeretem például, ahogy kitavaszodik, vagy azt, hogy éjszakánként rókák jönnek a kertünkbe.”
A házaspárnak két kislánya van, a hatéves Zsófi és a négy és fél
éves Dorka, mindketten a Harangvirág utcai óvodába járnak. A
gyerekek az óvodában jól érzik magukat, bár az óvónők
cserélődésének problémája őket is érintette. „Kétszer éltük át
azt a kálváriát a kiscsoportban, hogy elmentek az óvónők.
Szerencsére Zsófi ezt jól viselte, Dorka viszont a mai napig
emlegeti az első óvó nénijét, Ibolyát, aki hiányzik neki” – mesélte
Kriszta, hozzátéve, hogy kissé aggódik az iskoláról hallott, megoszló vélekedések miatt. Zsófi idén kezdi az első osztályt, a
szülők fontosnak tartják, hogy be tudjon majd illeszkedni az új
közegbe. „Úgy hallottam, hogy a mostani óvodavezető szorosabb kapcsolatot szeretne kialakítani az iskolával, el akarja hívni

a leendő tanárokat bemutatkozni. Ezt jó ötletnek tartom, szerintem alapvető lenne a tanító választásába bevonni a gyereket is.”

Az itt töltött négy év alatt a családnak sikerült baráti kapcsolatokat
kialakítania, főként az óvodai ismeretségekből. „Jó érzés, hogy
élnek itt olyan emberek, akikre számíthatunk. A Csibe csoportos
szülőkkel gyakran összejárunk, gyerekekkel együtt, és most már
néha nélkülük is. Úgy érzem, egy olyan közegben élünk, ahol a
szülőség kapcsán nagyjából mindenki ugyanazokkal a gondokkal küzd. A játszótéren könnyű szóba elegyedni egymással, hiszen
hasonló élményeket élünk át, mindenki tudja, milyen, ha a gyerek
hisztizik, ötször fel kell kelni hozzá éjszaka, vagy milyen óvodai,
iskolai kérdések merülnek fel.”

A községben szervezett gyerekprogramokkal és sportolási
lehetőségekkel a család teljesen elégedett. „Amikor Dorka kicsi
volt, a játszóházba jártunk Cérnahang foglalkozásra. Most mindkét lányom sport rocky-t tanul, emellett Dorka érdeklődik a balett
iránt, ami jelenleg legközelebb Budajenőn elérhető. Örülök,
hogy megnyílt az uszoda, ahol úszásoktatásra is lehet járni. A
jövőre nézve az iskolai színjátszó kör és a cserkészet is
érdekesnek tűnik” – mondta Kriszta. Budapestre ritkán viszik be a
gyerekeket: „Telkiben kissé burokban élnek a lányok, ezért a
városban sokszor olyanok vagyunk, mint a turisták. A gyerekekre
nagyon figyelni kell, sok mindent el kell nekik magyarázni, amivel
csak ott találkoznak, például, hogy miért kell fizetni a parkolásért,
kik a hajléktalanok, stb.”
A szülőknek a szakmájukból kifolyólag nem kell mindennap
bejárni a városba. A család egy autót használ, a bevásárlást interneten keresztül intézik, emellett a közelmúltban nyílt helyi húsboltban és a szombati piacon is szoktak vásárolni. A nagyszülők
segítségére a távolság ellenére lehet számítani, Balázs édesanyja minden héten eljön egy napra, Kriszta szüleivel pár hetente
több napot együtt tölt a család.

„A gyerekeimnek ez a környezet sokkal megfelelőbb,
mintha Budapesten élnénk”

„Kellett egy pár év, mire belerázódtunk az itteni életbe, néha még
most is kissé elzárva érzem magam a világtól” – kezdte történetét
Süli Adrienn, aki párjával, Varga Tamással 5 évvel ezelőtt
költözött Telkibe, Budapest 13. kerületéből. „Édesapámhoz jöttünk, úgy gondoltuk, hogy hárman gazdaságosan fenntarthatjuk
majd a házát itt, az Ófaluban. Aztán rá kellett jönnünk, hogy Telkiben magasabb a rezsi, mint a városban. Ettől függetlenül örülök,
hogy itt vagyunk, mert a gyerekeimnek ez a környezet sokkal
megfelelőbb, mintha Budapesten élnénk” – mondta Adrienn,
hozzátéve, hogy ő is egy viszonylag kis településen járt iskolába,
mert Törökbálintról származik.

Adrienn jelenleg még gyesen van, és mivel a gyerekek édesapja
a közelmúltban elköltözött, egyedül neveli a négy és fél éves Csillát és a három éves Petrát. „A faluban nagyon nehezen találtam
barátokra, a szomszédban idősebbek élnek, a gyerekek kapcsán
sikerült először jó ismerősökre szert tenni. Nemrég az is kiderült
számomra, hogy vannak, akiket már barátoknak tekinthetek,
olyan sokat segítettek az utóbbi időben” – mondta az édesanya,
aki otthonában varrónői munkákat vállal és nagyon sok megrendelést kap a faluból. Tervei szerint hamarosan visszatér korábbi
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évvel ezelőtt ide költöztünk. Olyan helyen szerettünk volna élni,
ahol barátságos légkörű, nagy udvaros óvoda, jó iskola van, gyalogosan elérhetőek az intézmények, a boltok és ahonnan
tömegközlekedéssel el lehet jutni Budapestre. Nagyon jó itt
családként élni, a zöld környezet, a friss levegő és az erdő
közelsége miatt is. Azt viszont nem szeretem, hogy a
lakóövezetben gyakran gyorsan vezetnek az autósok és sok
helyen nincs járda.
T.N.: Hol dolgoztok és hogyan oldjátok meg a munkába járást?

munkahelyére, ahol gazdasági referensként dolgozott
köztisztviselői státuszban. Hat órában szeretne dolgozni, hogy a
gyerekeket időben be tudja vinni és haza tudja hozni a Tengelice
utcai óvodából.

„Elégedett vagyok az óvodával, a nagyobbik lányom szuper
óvónőkhöz került, akik mindig kedvesek. Csilla vegyes csoportba jár, eleinte nehezen szokott be, de most már minden rendben
van. Petra alig várja, hogy ő is elkezdhesse az ovit” – mesélte
Adrienn, hozzátéve, hogy számukra az óvoda megközelítése nem
zökkenőmentes. „Azért megyünk viszonylag sűrűn autóval az
óvodába, mert a gyerekekkel minimum háromnegyed órába telik
gyalog odaérni. Amíg jobb idő volt, biciklivel jártunk, apukám sokszor vigyázott a kicsire, amíg Csillát bevittem vagy hazahoztam.”
A család leggyakrabban a Muskátli utcai játszóteret látogatja, Adrienn elmondása szerint ez a legmegfelelőbb a lányok korosztályának. „A körforgalmi játszótéren egyelőre csak homokozni
tudnak, a többi túl messze van. A falu domborzata miatt biciklizni
és rollerezni csak a környező utcákban szoktunk, meg néha a
Pajta előtt” – mondta az édesanya, hozzátéve, hogy nagyon örül
annak, hogy Telkiben időnként szerveznek olyan közösségi
gyerekprogramokat, mint bábelőadás, vagy koncert, főként az
ünnepek környékén. Ezekre többnyire el is látogat a gyerekekkel.
A jövőre nézve szeretné, ha a lányok járnának majd valamilyen
táncos, mozgásos foglalkozásra, például ritmikus sportgimnasztikára vagy sport rocky-ra.
A bevásárlást a család többnyire Budakeszin intézi. „Mivel elég
kevés pénzből kell gazdálkodnom, sajnos nem tudom a helyi vállalkozók árait megfizetni. A piacon minőségi árukhoz juthatnék,
de ezek elég drágák” – magyarázta Adrienn.

Az édesanya az orvosi ellátással elégedett, bár a rendelési időt
kissé rövidnek tartja. Szerencsére a lányok jó egészségnek örvendenek, így viszonylag ritkán kell ellátogatni a doktornőhöz.

Adrienn úgy tervezi, hogy gyermekei a telki általános iskolába fognak járni. „Még nem tudom, hogy ha majd a lányok középiskolába
mennek, még mindig jól fogják-e magukat itt érezni, jó lesz-e nekik,
hogy ide kell hazajönni a városból. Abban reménykedem, ahogy
nekem is Törökbálinton voltak a barátaim, és emiatt jó volt oda
hazamenni, talán ők is ezt fogják majd érezni kamaszkorukban.”

„Régi álmom vált valóra azzal, hogy 4 évvel ezelőtt ide
költöztünk”
Telki Napló: Mióta éltek Telkiben, és miért ezt a községet választottátok lakóhelyül?

A.: Pár évig Telkin keresztül jártam dolgozni, mindig nagyon tetszett nekem ez a falu. Bár más települések is szóba jöttek, amikor
házat kerestünk, nekem egy régi álmom vált valóra azzal, hogy 4

A.: Én HR vezető vagyok egy multi cégnél, K. logisztikai
megoldásokkal foglalkozik. Mindketten Budapestre járunk dolgozni, ami azt jelenti, hogy hajnalban kell indulnunk, hogy a dugót elkerüljük. Szerencsére rugalmas munkaidőben dolgozom, így
vagy elég korán, vagy későn indulok, bár az utóbbi nem a
legjobb megoldás, mert akkor tovább is kell maradnom a munkahelyen. Szerintem az óvoda nyitva tartása nem igazán kedvező
a dolgozó, Budapestre ingázó szülőknek. Számomra meglepő,
hogy négy óra után már csak kevés gyerek van az óvodában,
nekünk néha azt is nehéz megoldanunk, hogy öt órára odaérjünk.
T.N.: Milyen más tapasztalatokat szereztetek az óvodával kapcsolatban?

A.: Mindkét kislányunk a Harangvirág utcai óvodába jár, én szépnek találom az épületet kívülről, belülről is, és örülök, hogy nagy
kertje van. A lányoknak nagyon tetszenek a gyakori kézműves
foglalkozások, a szervezett kirándulások és a madarász ovi program. Jó ötletnek tartom a gyümölcsnaptárat, mert a gyerekek így
minden nap esznek friss gyümölcsöt napközben is.
T.N: Mennyire vagytok elégedettek a gyerekeknek szervezett
sport és egyéb programlehetőségekkel?

A.: Úgy gondolom, hogy a lakosság számához képest elég sok
lehetőségből lehet válogatni, a telki rendezvényeken is szinte
mindig van gyerekeknek szóló műsor. Pozitívnak tartom, hogy az
óvodai időn belül lehetőség nyílik többféle sportfoglalkozáson
részt venni, akár helyben, akár külső helyszíneken, ahová
elviszik a gyerekeket, ilyen például a Darnyi úszóiskola. A nagyobbik lányom náluk tanul úszni, mivel a helyi úszóiskolai programok
elég rugalmatlanok.
A lányaim a ritmikus sportgimnasztika foglalkozásokat is nagyon
szeretik, szerintem Zsuzsa néni kiváló tanár, a gyerekek megszeretik a mozgást általa. Személy szerint szívesen járatnám a
későbbiekben őket valamilyen táncos tanfolyamra a környéken,
például hip-hop-ra.

Az óvodában indult angol oktatással meg vagyok elégedve, már
heti egy órás foglalkozás mellett is látom a gyerekeken a
fejlődést és mindig örömmel mesélnek róla. Nagyon korrektnek
tartom, hogy hiányzás esetén nem kell fizetni az óráért, mivel
óvodás korúak esetén elég sokszor előfordul, hogy betegek.

T.N.: Mennyire vagytok elégedettek a gyermekorvosi, védőnői
ellátással?
A.: Örülünk, hogy minden nap van rendelés, és annak is, hogy a
doktornő és a védőnő mindig nagyon kedvesen viszonyul a
lányokhoz. A budakeszi ügyelettel már nem vagyunk annyira
elégedettek, bár megértjük, hogy sok a munkájuk… Jó lenne
tudni, hogy a környéken kihez fordulhatunk, amikor nincs orvosi
ellátás, például van-e magánrendelés. Sokat segítene, ha ezek az
információk egy helyen megtalálhatóak lennének elérhetőséggel
és nyitva tartással.
T.N.: Hol intézitek a vásárlást, honnan szerzitek be az élelmiszereket?
A.: Mivel itt nincs nagyobb üzlet, többnyire Budapestről hazafelé
Biatorbágyon és Pátyon vásárolunk, ezen kívül a pékségben, a
www.telki.hu
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kitelepült tejestől, néha a kecskefarmról és a telki piacon a helyi
termelőktől. A munkahelyemen szintén van lehetőség házi
tejtermékeket, zöldségeket és füstölt hentesárut rendelni egy termelői közösségtől.
T.N.: Hogyan közlekedtek a falun belül, szoktatok-e sétálni, biciklizni, stb.? Milyen gyakran mentek be Budapestre, gondot okoz-e
Nektek a téli közlekedés?
A.: Sokat sétálunk és biciklizünk, ez utóbbit inkább csak falun
belül. Családilag félnék a falun kívül biciklizni, mivel az autósok
nagyon gyorsan vezetnek és nem nagyon vannak tekintettel a
kerékpározókra. A téli közlekedéssel kapcsolatban nagyon
utálom, amikor csúszik az út és sok a baleset. Viszont hasznosnak tartom a Facebook Telki fórumán levő „útjelentéseket”,
ezeket szinte mindig ellenőrzöm indulás előtt.

Budapestre gyerekekkel együtt havonta egyszer-kétszer
megyünk be, többnyire valamilyen programra, színházba, korcsolyázni, vagy sétálni a Normafánál, a Citadellánál. Kettesben
akkor tudunk programot szervezni, ha a nagymama vigyáz a
gyerekekre. Bár a családalapítás előtt Budapesten és Esztergomban éltem, nem hiányzik a város. Az ügyintézéseket munka
után igyekszünk megoldani.
T.N: Sikerült-e baráti, ismerősi kapcsolatokat kialakítanotok a
falun belül?

A.: Eddig elég kevés ilyen kapcsolatunk van. Úgy látom, hogy a
nem dolgozó anyukák jobban összetartanak és összejárnak,
nekünk kevesebb időnk van esténként. Hétvégén pedig hiába
érnénk rá jobban, sokan olyankor inkább családi programot
szerveznek, közösségi események pedig viszonylag ritkán vannak. Az utcánkban kevés óvodás korú gyerek él, így nehezebb
ismerkedni. Szívesen mennénk közös kirándulásokra, sétákra
más családokkal, hasonló korú gyerekekkel.
A korábbi lakóhelyemen számos hétvégi programot hirdettek
családoknak, ezeken lehetett barátkozni, érdekes foglalkozásokon részt venni. A közeli sportcentrumban egész délután és
hétvégén is tartottak sportórákat, pilates-t, aerobikot, és az órák
idejére biztosítottak gyermekfelügyeletet, az első gyermekre
ingyen, a másodikra minimális díj fejében. Az ilyen lehetőségek
itt hiányoznak.

„Számomra kiemelten fontos, hogy azok a gyerekek,
akik most járnak óvodába, boldog és tartalmas
napokat töltsenek el itt”

A telki óvoda 15 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, és a községben élő gyermekek számának folyamatos növekedése miatt
három évvel ezelőtt egy új, különálló épülettel is bővült. Az
intézményt szeptember elsejétől Petrovszkiné Krizsán Adrienn
vezeti, aki óvoda- és fejlesztő pedagógus, közoktatási vezető,
óvodai szaktanácsadó, szakvizsgázott mester pedagógus
végzettséggel és 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
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„Békéscsabán születtem, és egy ottani, peremkerületi óvodában
dolgoztam 15 éven át. Ezután 2004-ben óvodavezető lettem egy
nagyon kicsi községben, Okányban. Hét éven át töltöttem be ezt
a pozíciót, és büszke vagyok rá, hogy ez idő alatt számos
pályázatot sikerült elnyernünk, és az így kapott összegekből
gazdálkodva sikerült gyönyörűen felszerelni az óvodát. Aztán a
családommal Budakeszire költöztünk, ahol nagyon jól érezzük
magunkat, mindig is vágyódtunk a hegyekbe. Az elmúlt három
évben a Napocska csoport óvónőjeként dolgoztam, vegyes csoportban. A csemetéim között már elsősök és másodikosok is
vannak, úgy hallottam, hogy jól tanulnak, ami nagy örömmel tölt
el” – mesélte Adrienn, aki arról is beszámolt, hogy új
munkakörében számos kihívással találkozik, de sokat jelent neki,
hogy élvezi a munkatársai és a szülők támogatását.
„Számomra kiemelten fontos, hogy azok a gyerekek, akik most járnak óvodába, boldog és tartalmas napokat töltsenek el itt. A telki
gyerekek nagyon okosak, tájékozottak, és úgy gondolom, hogy
minden adott számukra ahhoz, hogy megfelelő ütemben fejlődhessenek. Ezek a csemeték számos olyan foglalkozáson vehetnek részt a szüleik támogatása által, amikre egy hátrányosabb
helyzetű községben nincs lehetőség” – mondta az óvodavezető,
hozzátéve, hogy mindezek ellenére nem tartja kedvezőnek, ha
egy óvodást a szülei túlterhelnek, úgy gondolja, mindig mérlegelni
kell, hogy a gyermek idegrendszerileg, vagy testileg érett-e arra,
hogy az adott foglalkozáson részt vegyen.
Az óvodás kor évei alatt a gyerekek óriási fejlődésen mennek
keresztül. Az óvónők minden csemetéről naplót vezetnek és
mindenkivel egyénileg is foglalkoznak. „Az óvoda a családi nevelés
kiegészítője, mi azokra a szokásokra építünk, amiket a szülők az
első három évben kialakítottak. Előfordul, hogy ezek a szokások
nincsenek kialakulva, ilyenkor mi, itt az óvodában pótoljuk a
hiányosságokat. Természetesen azt szintén tudomásul kell venni,
hogy a gyerekek különbözőek és a fejlődési ütemük is eltérő. A
legfontosabb egy óvodás gyermeknél, hogy minél inkább játszik,
annál inkább fejlődik, és minél inkább fejlődik, annál inkább játszik. El szoktam mondani a szülőknek, hogy nem érdemes összehasonlítani a gyerekeket, és nem kell elkeseredni, ha az ő
csemetéjük még nem tart ott, ahol egy másik, ugyanolyan korú
gyerek” – magyarázta Adrienn. Az óvodavezető hozzátette, hogy
a tapasztalatai szerint sok szülő tévesen úgy gondolja, hogy az
iskolára való nevelés és a képességek fejlesztése csak az utolsó
óvodai évben zajlik, holott ez egy folyamatos munka, ami már az
óvodába való belépéssel elkezdődik. Ezért is nagyon fontos, hogy
megfelelő kommunikáció és együttműködés alakuljon ki az óvodapedagógusok és a szülők között. Előfordulhat, hogy bizonyos
részképességek fejlesztéséhez szakember segítségét kell igénybe
venni, ilyenkor az óvónők az óvodában dolgozó logopédus vagy
pszichológus felkeresését javasolják. Adott esetben szükség lehet
mozgásterapeuta segítségére is, ezért az óvodavezető kiemelte,
hogy a gyerekek hatékony fejlesztése érdekében nagyon
fontosnak tartaná a jövőben egy ilyen szakember alkalmazását,
legalább félállásban.
Emellett Adrienn egy tornaterem kialakítását, és a magas csoportlétszámok miatt a Tengelice utcai épületben egy újabb csoportszoba létrehozását is szorgalmazza. A 15 éves Harangvirág utcai
épület karbantartására szintén egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, főként a nyílászárók, a fűtés, a padozat, a burkolatok és a
tetőszerkezet tekintetében. „Noha tapasztalataim szerint a
fejlesztésekre fordítható pályázatokon Telki, mint kedvező anyagi
helyzetű község kisebb eséllyel indul, a közelmúltban másodszorra
is sikerült elnyernünk a Zöld Óvoda pályázatot, ami bár anyagi
támogatást nem ad, lehetőséget nyújt zöld pályázatokon, programokban, továbbképzéseken részt venni” – mondta az óvodavezető.
Wilcsek Médea

Kultúra

A hónap alkotója: Nagy Andrea
Nagy Andrea festőművész a Magyar Képzőművészeti
Főiskola díszlet- jelmeztervező szakán végzett, ahol festészeti mestere Bráda Tibor volt. Ekkor elnyert egy (nyugat-)
németországi ösztöndíjat, amely során egy 12-fős művészcsoport tagjaként részt vett egy különleges performance megvalósításában a nyugat-berlini falnál.

Pályája elején főként díszlet- és jelmeztervezőként dolgozott színházakban és a Magyar Televízióban, később egyre
inkább dominálni kezdett életében a festészet. Főleg
expresszív, figuratív munkák jellemzik. Kezdetben elsősorban portrékat készített, amelyeket egyre inkább felváltottak a
kutyákat (is) ábrázoló képek. 2004-ben indította pop-art
sorozatait, amelyekben különböző témákat járt körül, megje-

lenítve többek között a felső tízezer party-világát, embereket
kutyákkal és csak ebeket is.

2006-ban féléves németországi ösztöndíjat kapott. A reutlingeni időszak igen termékeny korszaka volt, hiszen ekkor
szinte kizárólag a festészettel tudott foglalkozni.
Akril képeit - évente 2-3 alkalommal - előszeretettel mutatja be
olyan nem hagyományos kiállítóhelyeken, ahol nagyon sok a
látogató, így például kávézókban, itthon és külföldön egyaránt.

A művész 2014 óta él és alkot Telkiben. Az állatok szeretete
nem csupán festményeiben nyilvánul meg, hiszen három rendkívüli kutyus gazdája, rendszeresen sportol kedvenceivel és az
állatvédelem is fontos számára.
Szilágyi Balázs

www.telki.hu
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Önkéntes összefogás a szeretet
jegyében
A Karácsony a család és a
szeretet ünnepe, Advent az
örömteli felkészülés. December
21-én a Pajtában helyi önkéntes
lakosok egy régi sváb hagyományt keltettek életre adventi
garázsvásár formájában.

A rendezvényen számos telki
lakos bemutathatta hobbiját: festmények, képek, fotók, ékszerek, dísztárgyak, sütemények, és egyéb hasznos tárgyak mellett a mányi Szociális Foglalkoztató kerámiái, valamint a Csibe
Bölcsőde rongybabái is helyet kaptak. A kellemes hangulatban ötletek, receptek, vásárlási tippek, telefonszámok cseréltek gazdát, amihez Pregitzer Gábor tangóharmonikán kísért
sváb és karácsonyi dalai adták az ünnepi hátteret.
A gyermekek egész nap ingyen zakatolhattak a kisvasúttal.
Vidám nevetésük és a vonat csengettyűjének hangja töltötte
be a Pajta bejáratát. A látogatók jókedvét fokozta a
süteményes asztal kínálata, amelyről mindenki korlátlanul
fogyaszthatott. A kiállítóknak somogyi sváb káposztás babbal
és kávéval kedveskedtek a rendezők. Késő délután a
Budakeszi Hagyományőrző Kör Német Nemzetiségi kórusának műsora koronázta meg a rendezvényt.

Közkívánatra a Somogyi sváb káposztás bab receptje:

Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 csipet
egész bors, 2 db babérlevél, 1/2 kg bab, 1/2 kg füstölt csülök,
1/2 kg savanyú káposzta, leveszöldség, 1 tojásból csipetke

A babot és a csülköt előző nap beáztatom. Másnap a
felkockázott hagymán a savanyú káposztát megpirítom. Hozzáteszem a babot, 1 csipet egész borsot és 1 db babérlevelet.
Vízzel felöntve - épp, hogy ellepje - puhára főzöm.
Egy másik edényben a csülköt teszem fel 1 gerezd
fokhagymával, 1 csipet borssal és 1 db babérlevéllel. A kész
csülköt kicsontozom, majd csíkokra vágom. A csülökcsíkokat
és a felkockázott leveszöldséget hozzáteszem a kész babhoz,
a csülök levével felöntöm és az egészet összefőzöm.

A maradék 1 gerezd fokhagymából rántást készítek, amit szintén a csülök levével öntök fel és hozzákeverem az ételhez.
Még egy kis csülöklével belefőzöm a csipetkét.
Jó étvágyat!

A szervezők ezúton szeretnének köszönetet mondani az
adományozóknak és a résztvevőknek, hogy segítségükkel,
jelenlétükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Külön
köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, hogy a Pajtát ingyen
rendelkezésre bocsátotta a szervezőknek.

Tombor Mónika

Falukarácsony - képriport
A hagyományoknak megfelelően 2014. december 24-én
délután a Pajtában láthatták az érdeklődők a Székely Betle-
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hemest. Kérjük, fogadják szeretettel az eseményről készült
képriportunkat!
Fotók: Ivanov Martin

Közösség

Telki győzelem a sakk kupán

Budavári Sakk Kupa Grand Prix, 2015. január 17.
Idén is a Budavári Városháza impozáns épülete adott otthont
a hagyományos Budavári Sakk Kupa Grand Prix-nek.

A bajnokságra az egész ország területéről száznál is több
versenyző érkezett. A 7 fordulós versenyen iskolánk 4.a
osztályos kisdiákja, Persányi Barnabás a mezőnyt jóval

megelőzve, veretlenül szerezte meg az aranyérmet és a
névadó Budavári Sakk Kupát, amelyet Révész Máriusztól, a
Budapesti Sakkszövetség elnökétől vehetett át.

Gratulálunk Barnabásnak, és edzőjének, Mészáros Andrásnak, valamint Pregitzer György tanár úrnak az eredményhez!

Képriport a betlehemes szereplésről
a Nemzetiben

www.telki.hu
www.telki.hu
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Újévi fogadalmak!
„Új év, új élet” - szokták mondogatni. Azonban könnyebb mondani, mint betartani. Különösen a hideg időben nehéz
nekidurálni magunkat egy-egy szabadtéri programnak.

A cél kitűzése inspirálóan hat, ezért érdemes választani egy
közép, majd hosszabb távon is teljesíthető tervet. Olyat
például, hogy nyárig felfutok a Csergezán-kilátóig, majd haza,
vagy teljesítek bizonyos távot a Vivicittán, esetleg indulok a
Crosskovácsi valamelyik futamán. Bármi lehet a cél, azonban
ne a fogyás legyen önmagában, mert úgy kevésbé borítékolható a siker. Ha ugyanis kissé türelmetlenek vagyunk, és nem
látható gyorsan az eredmény, az elveszi a kedvünket a további mozgástól/fogyókúrától.
Egyébként is, önmagában a fogyókúra nyomasztó tud lenni.
Az elvégzett edzésmunka után azonban, ahogy javul a kondíciónk, és vele együtt a közérzetünk, magabiztosabbnak érezzük magunkat bőrünkben és a kilók is elindulnak lefelé
„maguktól”. A fogyás legyen egy hozadéka az elvégzett
munkának és ne pedig önmagában a cél.
Az egyik legegyszerűbb fogyókúra a futás (a sok drága „garantált kacat” helyett, amelyek általában nem túl hatásosak). Aki
eddig nem, vagy csak ritkán tette, ne sokkolja magát vele.
Induljon neki futóöltözékben kirándulni. Először csak keveset
és csak ott fusson, ahol jól esik. Idővel fel sem tűnik majd, de
egyre többet fog futni. Kevesen hiszik, de az elején gyorsan

lehet fejlődni, majd felbátorodnak és már a táv emelésén
gondolkodnak.

Tudni kell, hogy önmagában a mozgás még nem elég, a
táplálkozási szokásunkon is változtatni kell. Ingyen ebéd
nincs! Fogyni nem tudok senki helyett, de ha valaki kellően
elszánt és alázattal képes hozzáállni - amit javaslok -,
szívesen segítek. Magyarázat mindig van, de attól még nem
kopnak a kilók.
A recept rendkívül egyszerű. Nincs más tennivaló egyelőre,
csak írni egy levelet felmerülő kérdéseivel a
jozsanandor@net-tv.hu címre és válaszolok.
Mindenkinek reális célkitűzést és sikeres teljesítést kívánok!

Józsa Nándor

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
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GÓLYAHÍR

Lapzártánkig születtek:

Azekhumen Martins Okoukoni és Okoukoni-Polló Zsófia gyermeke: Okoukoni
Benito Osemudiamen,
Varga Ferenc és Dr. Varga Veronika gyermeke: Varga Gergő,
Badics Árpád és Badics Mária gyermeke: Badics Zalán,
Orosz János és Oroszné Mészáros Anita gyermeke: Orosz Tímea,
Selyem István és Balogh Anita gyermeke: Selyem Gréta Abigél,
Kertész Csaba és Kánnai Rebeka gyermeke: Kertész Csaba

Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

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