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Önkormányzat

Polgármester naplója
Lehetőségek és korlátok

Telki tagja a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak, mely a
korábbi Budaörsi Kistérségi Társulás helyén jött létre. E társulás a Polgármesterek Tanácsa - jelentős lobbierejű szervezet és a
jövőben kiemelt szerepe lehet
térségünk fejlődésében.

A társulás legutóbbi ülésén arról
döntött, hogy létrehozza Idegenforgalmi, Kulturális és Környezetvédelmi Bizottságát, mely a térség
témához kapcsolódó, határokon
átnyúló feladatait, lehetőségeit igyekszik összefogni, segíteni.

A Polgármesterek Tanácsa engem választott meg a bizottság
elnökéül. A megtiszteltetést innét is köszönöm.

A bizottság az egymással összefüggő részterületek kérdéseit
külön-külön, de egységükben is kezelni szeretné.
Budapest nyugati agglomerációjának egyik legnagyobb, iparfejlesztéssel és logisztikával össze nem függő lehetősége a
regionális turizmus, a „szelíd” turizmus, a sport- és rekreációs
tevékenységek fejlesztése. Ennek lehetőségeit fel kell
mérnünk, a területen létező erőforrásokat és korlátokat
megismernünk, a terület szereplőit, résztvevőit összefognunk, és a szükséges fejlesztési célokat, lehetőségeket
egységben kezelve képviselnünk.

Telki számára ezek a célok kiemelten fontosak, ez a közösségi konzultáció szakaszában járó új településfejlesztési koncepció egyeztetéseiből is kiviláglik.
A koncepció nyilvános munkaközi anyagához nagyon sok
megkeresés, vélemény és javaslat érkezett. Ilyen mélységű és
léptékű egyeztetés tíz év óta először történik. Nagyon népszerű volt az online és papír alapú kérdőív is, és a számos
csoportos, valamint egyéni interjú, beszélgetés is rengeteg
információval, véleménnyel, szemponttal gazdagított minket.

Településünk fejlődésének kulcsa - a jelenlegi viszonyrendszerben - egyértelműen a pályázatokhoz köthető. A ciklusra
leszerződtünk az egyik legnagyobb pályázatíró és tanácsadó
céggel. A kiválasztás fő szempontja a sikeresség volt és a
hosszú távú együttműködés lehetősége miatt a megállapodás
is igen kedvező számunkra. Az előző ciklus tanulsága,
hogy szükség van professzionális segítségre. Az egyre
csökkenő méretű hivatal nem tudja maximális hatékonysággal
kezelni a pályázatfigyelés, pályázatírás feladatát és mivel minden létező lehetőséget szeretnénk kihasználni, a pályázatokhoz szükséges adatszolgáltatás és előkészítő munka is
óriási terhet jelent. Mindent megteszünk hát, hogy ezen a
téren a lehető legtöbbet érhessük el. Nagy azonban a verseny, kevés a lehetőség, és a körülmények is napról-napra,
szinte követhetetlenül változnak. Ezért nagy eredmény, hogy
sikerült egy teljes egészében támogatott közvilágítás korszerűsítési pályázatot nyernünk. Mindenki hasonló, önrész nélküli,
nyertes pályázatokról álmodik, de ilyen sajnos ritkán akad. A
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rendelkezésünkre álló szerény önerőt pedig óvatosan és
előrelátóan kell betervezni. Ha a fejlesztést befejeztük, és a
hálózatot értintően a pályázati kereteken kívül is néhány
kisebb fejlesztést létrehozunk, Telkinek a közvilágítás feladatával hosszú ideig nem lesz gondja, hisz az elmúlt ciklusban
már nagyon sok komoly részfejlesztés megtörtént - gondoljunk a Boszorkányvölgyre, a gyalogátkelők környezetére, a
Hóvirág utca és körforgalom közötti szakaszra vagy az egyes
utca-szintű kisfejlesztésekre.
Sajnos nem ilyen jó a helyzet más energetikai pályázatok
esetében. Újra nem nyertünk forrást az intézmények
(leginkább a régi óvoda) épületeinek energetikai korszerűsítésére, hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére. Remélem,
lesz még lehetőség pályázni.

Visszavonták és várhatóan újraindítják a csatornázás derogációs pályázatát. Amint érdemi információhoz jutunk, tájékoztatni fogjuk a lakosságot, hisz ez kiemelten fontos fejlesztési prioritás.
Az iskolafejlesztés pályázati projektje is megtorpant. A háttérben úgy tűnik, a felügyeleti és döntéshozatali szervek átalakítása van. Régóta várunk egy jóváhagyó aláírásra, mely a
központi közbeszerzéshez szükséges, de ez még nem
érkezett meg. Bízom benne, hogy a következő Telki
Naplóban már a pozitív döntésről számolhatok be. A helyszínen járt Kiss Norbert helyettes államtitkár úr és bíztató
álláspontot fogalmazott meg.
Új pályázati lehetőség jelent meg óvoda fejlesztés kapcsán.
Az előző ciklusban megépült új óvoda épületének csak az
első üteme készült el. A korábbi pályázatok köréből ki
voltunk zárva, ezért a második ütemre nem is pályázhattunk.
A most megjelent lehetőség nem zár ki minket sem. A
fejlesztés keretében egy csoportszoba, valamint egy tornaszoba épülne, amivel megszűnhetne a régi ovi zsúfoltsága, és az
egész éves, mindennapos szükséges testmozgást is
megfelelő körülmények között lehetne biztosítani. Bízom az
új lehetőségben, bár a rendelkezésre álló központi források
végesek.

Ahogyan úgy tűnik, a Pest megyei fejlesztési források is egyre
zsugorodnak. A kormány a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében az integrált
területi programok előkészítési és tervezési feladatait
részben Pest Megye Önkormányzatának címezte. Mi is ide
adtuk be a következő ciklusra terveinket, évekre előre
lebontva. Most ez a rendszer is átalakulni látszik. A jogköröket
átszervezik és a források is radikálisan csökkennek.
A kérdésben a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tájékoztatást kért a kormánytól és következő ülésére meghívta az
érintett tisztségviselőket.

Ezért és így is fontos a közös fellépés, az együttes
érdekérvényesítés. Az olyan, határokon áthaladó fejlesztési
elképzelések, mint a regionális kerékpárút kérdése tekintetében pedig egyenesen megkerülhetetlen.
Deltai Károly polgármester
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Jól állunk(?)
Miután megírtam az alábbi cikket Telki 2015-ös költségvetéséről, már csak egy kérdés maradt: Ki fogja elolvasni?
A téma meglehetősen száraz, tehát feltételezem, hogy
keveseket érdekel. Ugyanakkor mégis a költségvetés szab
anyagi keretet a falu működésének, így mindennapjainkat
közvetlenül érinti. Tehát fontos dolog, és ezért nem árt néhány
kérdést tisztázni vele kapcsolatban, különösen a facebook
oldalakon terjedő hírek és rémhírek ismeretében.

Először is a költségvetésről van egy jó és egy rossz hírem.
Melyiket mondjam előbb? Egyébként szinte mindegy, mert a
legfontosabb hírem az, hogy a jó és a rossz tendenciák egyszerre vannak jelen Telki életében. Becsapnánk magunkat, ha
csak az egyiket látnánk, vagy akár csak az egyiket a másiknál
nagyobb súllyal vennénk számításba.
De akkor tényleg lássuk először a jót! Jelentősen növekedtek a Telkinek jutó állami támogatások, a december elején
elfogadott költségvetési koncepcióhoz képest 60 millió Ft-tal.
Csak a sportriportert idézhetjük: „ilyen nincs és mégis van!”

A rossz hír: az elmúlt évben is jelentős mértékben növekedett
a bizonytalanság a nem állami forrású bevételeinknél. A legnagyobb veszélyt a vízi közmű vagyonunk elvonása jelenti,
aminek valószínűségét növelte az állami közmű holding
megalapításának bejelentése és ami akár 40 millió Ft
bevételkiesést eredményezhet. A tavaly bevezetett adókedvezmények miatt rendkívül nehezen tervezhetőek a telekadó
bevételeink. Az iparűzési adónál is hasonló a helyzet, csak ott
mások és sokkal összetettebbek a tervezés nehézségei.

A költségvetés bevételi oldalán tehát egyfelől megjelenik egy
nagy bevételi többlet, másfelől - ezzel egyidejűleg - eddig biztosnak hitt, jól tervezhető bevételi tételek váltak bizonytalanná. (Nehogy félreértsük! Ebben a pillanatban csak a kockázatot látjuk, nem kell egyelőre még tényleges bevételkiesést
elkönyvelnünk, és mindent meg is teszünk annak érdekében,
hogy ezt elkerüljük.) Ebben a helyzetben egyet tehetünk:
nagyon-nagyon óvatosan tervezünk, tartalékolunk, minden fillért az élére állítunk, kintlévőségeinket behajtjuk. Jobb félni,
mint megijedni - ilyen egyszerűen gondolkodunk. A 2015-ös
költségvetés erről szól.
Ezzel együtt ugyanazt a színvonalat (ha úgy tetszik, életminőséget) biztosítja a költségvetés, mint tavaly. Lassan, de
biztosan tovább folyik az építkezés is. Itt főleg az iskola
bővítését kell kiemelni. Reméljük, az utolsó nyavalyás pecsét
is lassan rákerül a papírokra. Költségvetési kérdés, hogy a
pályázatokhoz a szükséges önrész a korábbinál nagyobb
mértékben áll majd rendelkezésre. Az előző évhez képest
előrelépés az is, hogy javult a likviditásunk, az év első
negyedében nem kell majd hitelt felvennünk.
Eljutott hozzám egy hozzászólás a facebookról, ami szerint
több, kisebb dologi kiadási tétel jelentősen növekedett, ezért
az embernek az az érzése, hogy direkt el akarjuk költeni (vagy
inkább talán el akarjuk dugni) a többletbevételt. Bevallom, ez
nekem magas. Mi lenne ennek az értelme? Ráadásul pont az
ellenkezőjét tettük, továbbra is minden kiadási tételt
egyenként átnéztünk. Csak ott nőttek a kiadások, ahol valamilyen tavalyi vagy még régebbi elmaradást kellett pótolni.

Most ezt kétségkívül könnyebben tehettük meg, mint korábban. A bevételi többletet tartalékba helyeztük.
De lássunk erre egy-két példát! Többeket (sőt a legtöbbeket)
foglalkoztató kérdés, hogy miért növekedett meg az irodaszerekre fordított összeg 2014-hez képest? Még mielőtt
szándékos ceruza túlrendelést, vagy nem tudom, mit vizionálnánk, mondom a helyes választ. Elfogyott a sárga csekk és a
boríték, újra kell ezeket rendelni. Mivel mi mindent így fizetünk
be, ez bizony összességében 300 ezer Ft-ba kerül.

Aztán nagyon gyanús volt többeknek az, hogy az előző
évinél jóval többet költünk gyógyszerre. Itt is nyilván a
kalmopirin illegális használata merült fel elsődlegesen
lehetőségként. A helyes válasz ezzel szemben az, hogy az
óvodában, illetve a védőnőknél kötelezően előírt
egészségügyi csomagokat szerezzük be, darabját 10 ezer Ftért, és cseréljük le az eddig használatban lévő, sok esetben
otthonról behozott anyagokból álló, rossz készletet.

Aztán látványosan megnőtt az ún. szakmai anyagra
fordítható összeg 2015-re. Itt sem arról van szó, hogy Révai
Nagy Lexikonját kapja meg minden dolgozó. A szakmai
anyagok között szinte kizárólag az idei óvodai eszközbeszerzések szerepelnek, jellemzően pl. a fekvő matracok. És
azért nem az óvodai keretben, hanem a hivataliban, hogy a
pénz elköltése garantáltan takarékosan és célszerűen történjen, ugyanakkor az összes létező előírásnak is végre
megfeleljünk.

De komolyra fordítva a szót, a költségek felülvizsgálata
állandó feladata az önkormányzatnak. Például az elmúlt években az összes külső vállalkozóval kötött szerződést
átnézték és jelentős megtakarításokat értek el elődeim.
Ezzel együtt én ezt újra napirendre vettem, mert látok
lehetőséget további spórolásra. Nem szabad persze azt sem
figyelmen kívül hagyni, hogy egy bizonyos szint után ez a szolgáltatás minőségének rovására mehet.
Szerintem a dologi kiadások között egy tétel van, ami valóban
jelentősen növekszik, és amit indokolni kell, illetve kellene.
Ez a közmű díjak kérdése. Itt a növekedés két tételből áll: az
egyik a Boszorkányvölgy közvilágítási költsége, ami eddig
nem volt, idénre 2 millió 500 ezer Ft-ra becsültük a várható
költségét. A másik tétel viszont az, hogy a gázfogyasztásban
nagyon jelentős növekedést tapasztalunk a tavalyi év azonos
időszakához képest. Egyelőre azt mondanám, hogy keressük erre a magyarázatot. Lehet egy banális ok, lehet, hogy az
idei tél ennyivel hidegebb volt és lehet pazarlás is az oka
ennek. A költségvetésben egyelőre csak a jelenleg rendelkezésre álló adatokkal tudtunk számolni.

A megnövekedett támogatási összegben szerepelnek célhoz
kötött támogatások is, amit viszont nem lehet más célra fordítani. Ilyen értelemben - de csak ilyen értelemben - addig
nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Érdekes, hogy milyen
nehezen fogadjuk el ezt a helyzetet. Amit az óvodapedagógusok bérére, vagy szociális támogatásokra kapunk, abból nem
lehet járdát építeni és azt nem lehet tartalékolni sem.
Na, most akkor jól állunk? Magunkhoz képest igen, azt mondanám, hogy sokkal jobban, mint tavaly ilyenkor.
www.telki.hu
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Önkormányzat
Más önkormányzatokhoz képest viszont egyáltalán nem
állunk jól. Az önkormányzat számláján év végén 63 millió Ft
volt. Lássunk tisztán, ez kb. Parasznya szintje! (Parasznya
borsodi kis falu, 1000 alatti a lakosok száma és most a Buda
Cash botrányával kapcsolatban tudhattuk meg, hogy egyáltalán van ilyen falu, és azt is, hogy 20 millió Ft-ja ragadt be a
bankban.) Budajenő jobban áll, Páty sokkal jobban. Ennek
természetesen az az alapvető oka, hogy adóbevételeik minden tekintetben jelentősen meghaladják Telki adóbevételeit.

Ebben a helyzetben értelmezhetetlen számomra az a felvetés,
hogy vonjunk vissza adókat, jelentősen csökkentsünk
adókat, mondjunk le önszántunkból pl. a telekadó bevételek
egy részéről. De ez átvezet már egy következő témához,
helyi adórendszerünk felülvizsgálatának kérdéséhez, amiről
a következő írásomban szeretnék egy pár vitát kiváltó gondolatot kifejteni.
Takács Zoltán
alpolgármester

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.

2015. február 9.

A képviselő-testület a napirend kapcsán úgy foglalt állást,
hogy az év második felében a Településfejlesztési koncepció
elkészítését követően vizsgálja felül a rendeletet.

A közvilágítás energetikai korszerűsítése

A képviselő-testület Telki közvilágítása energetikai korszerűsítésének kivitelezésére közbeszerzési eljárást írt ki. A
100%-ban támogatott beruházás során a jelenlegi lámpatesteket korszerűsítik. (A témával bővebben külön cikkünkben
foglalkozunk.)

Tájékoztató az iskolabővítésről

A testület elfogadta a Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola bővítéséről szóló tájékoztatót.

Tájékoztató az intézményi étkeztetés
helyzetéről

A helyi intézményi étkeztetéssel kapcsolatban részletes
tájékoztatót ismerhettek meg a jelenlévők. Elhangzott, hogy
az önkormányzat arra törekszik, hogy minden objektív szempontot megismerjen és ezek összesítését követően hozhasson döntést a közétkeztetéssel kapcsolatban. (További részletek külön cikkünkben olvashatók.)

Az önkormányzat 2015-ös költségvetése

A testület elnapolta a Telki Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló döntést.

Példamutatások elismeréséről szóló
rendelet felülvizsgálata

Telki község képviselő-testülete 2008 decemberében rendeletet alkotott a személyes példamutatások elismerésének
szabályairól. A rendelet Telki legszebb utcakertje és Telki
legszebb lakóháza címek odaítélésének szabályait rögzíti.
Mivel a pályázati felhívást az önkormányzat az elmúlt években
egyetlen alkalommal sem írta ki, javaslat fogalmazódott meg a
rendelet felülvizsgálatára vagy esetleges hatályon kívül
helyezésére.
2015 február

Telki Ifjúsági Díj

A testület a kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletét kiegészítve új rendeletet
alkotott a témában.

Az új rendeletben az eddigi „Telki Díszpolgára” és a „Telkiért
Érdemérem” mellett a képviselő-testület 2015-től új kitüntető címet alapított „Telki Ifjúsági Díj” elnevezéssel.

A díjjal az a 35. életévét be nem töltött, telki illetőségű, vagy
Telkiből elszármazott fiatal jutalmazható, aki kimagasló tanulmányi-, tudományos-, művészeti-, vagy sportteljesítményével
Telkinek és korosztályának elismerést szerzett, példaértékű
mintául szolgálva kortársai számára.
A díj birtokosa az önkormányzat és a lakosság megbecsülését
élvezve meghívást kap az önkormányzat által szervezett rendezvényekre és hivatalos ünnepségekre, tiszteletpéldányban
részesül az önkormányzat által kiadott kiadványokból, díjtalanul látogathatja az önkormányzat által fenntartott művészeti
és közművelődési létesítményeket és az önkormányzat által
szervezett programokat.

A temetkezésről szóló rendelet
módosítása

A képviselő-testület a temetési helyek meg-, illetve
újraváltásának díjait érintően módosította a köztemetőről
és a temetkezésről szóló 20/2011. (IX.07.) számú Ö. rendeletét.

Társadalmi szervezetek támogatásáról
szóló rendelet módosítása

A képviselők elfogadták a társadalmi és civil szervezetek,
valamint alapítványok anyagi támogatásának feltételeiről
szóló 16/2006. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet
módosítását.

Önkormányzat
Támogatási kérelem

Igazgatási szünet

Pályázat kiírása

A rendelet értelmében a Polgármesteri Hivatalban a 2015.
július 20-tól 2015. augusztus 9-ig, valamint a 2015. december
21-től 2016. január 3-ig terjedő időszakban igazgatási
szünet kerül elrendelésre, amelynek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendszerben működik.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Németh Csongor
Gergely telki lakos részére a 2015. évben, Japánban megrendezendő Cserkész világdzsembori rendezvényen való
részvételéhez 25 000 Ft összegű támogatást és a további forrásgyűjtéshez polgármesteri támogató levelet nyújt.
A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2015-2016-os fenntartási,
kátyúzási munkáinak elvégzésére pályázatot ír ki.

Felcsút csatlakozása a
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz

A képviselő-testület, mint a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja hozzájárult ahhoz, hogy
Felcsút Község Önkormányzata tagként csatlakozzon a Társuláshoz.

Önkormányzati Társulási Megállapodás
módosítása

A testület elfogadta a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosított rendelkezéseit.

A 2015-ös munka- és rendezvényterv

A képviselő-testület elfogadta 2015. évi munkatervét és Telki
idei rendezvénytervét.

A képviselő-testület rendeletet alkotott a hivatali igazgatási
szünet elrendelésének szabályairól.

A polgármester szabadságolási ütemterve

A testület elfogadta Deltai Károly polgármester 2015. évi
szabadságolási ütemtervét.

Keretszerződés megkötése pályázatírói
feladatok ellátására

A pályázati források megszerzésének sikeressége érdekében
a pályázatírói feladatok ellátására, 5 éves időtartamra
szerződést kötött az önkormányzat a GoodWill Consulting
Kft-vel.

A Telki Napló működésének szabályozása

A képviselő-testület határozatban szabályozta a „Telki Napló”
című havi önkormányzati sajtótermék megjelenésének
szabályait, valamint elfogadta annak etikai kódexét.
(Részletek külön cikkünkben olvashatók.)

szb

Közétkeztetés: zajlanak a vizsgálatok
Kétezertizennégy őszén több szülői észrevétel érkezett az
önkormányzathoz az intézményi étkeztetést, elsősorban a
diétás étrendet illetően. A panaszokra reagálva a képviselőtestület kiterjedt vizsgálatot kezdeményezett a szolgáltatással
kapcsolatban, a minőségi, mennyiségi problémák
feltérképezésére.
Decemberben a Polgármesteri Hivatal két képviselője két-két
szülő közreműködésével ellenőrzést tartott az iskola tálaló
konyháján és étkezőjében. Ez kiterjedt az étlap, az ebédek
érzékszervi, a diétás étrend minőségi, a konyha higiéniás

körülményeinek vizsgálatára. Ennek során hiányosságot nem
tártak fel, az ételek az előírásoknak megfelelőek voltak.

Az ellenőrzés során megvizsgálták az intézményi térítési
díjak alakulását is. Megállapították, hogy Telkiben 2015.
január 1-jét megelőzően 2007 óta nem volt áremelkedés.

A környező települések szolgáltatói közül csupán Pátyon van
hasonló mennyiségű választható diétás étrend, azonban ott is
a Sodexo végzi a feladatot. Telkiben a Kft. a közétkeztetés
keretében több mint 500 adag normál és 14-féle diétás ételt
szállít a település intézményeibe.
Az ellenőrzések folytatódnak és az egyéni ízlésből fakadó
problémák kiszűrésével minden objektívan elemezhető szempontot megvizsgálnak.

Petíció a Szülői Munkaközösségtől

2015. február 2-án a Szülői Munkaközösség képviselői egy
petíciót juttattak el a képviselő-testület részére, amelyben
vitatják, hogy a Sodexo kamaraerdei konyhájának felelős
ételbiztonsági, minőségi és higiéniai hozzáállása megfelelő
lenne. Az írás szerint az ételek minősége romlik és egyre
www.telki.hu
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több gyermek nem eszi meg a kapott ételt. A diétás étkeztetést
szakmailag kifogásolhatónak tartják, amely veszélyezteti az
allergiás gyermekek egészségét. Javaslatot tettek arra, hogy
az önkormányzat március 1-jéig végeztesse el a teljes körű
szakhatósági ellenőrzést a Sodexo Magyarország Kft-nél és
ennek eredményéről értesítsék hivatalosan az érintett családokat. Írásbeli tájékoztatást kértek az eddigi panaszok kivizsgálásának eredményéről, és szorgalmazták, hogy az önkormányzat február 15-ig hozza nyilvánosságra az érintett céggel
fennálló, hatályos megállapodást, mint közérdekű adatot.
Véleményük szerint az önkormányzatnak fel kellene vennie a
kapcsolatot a petícióban konkrétan nevesített szolgáltatókkal,
és mérlegelnie, hogy a diétás és a normál étkeztetést másmás cég bevonásával oldják meg. Kérték, hogy a település
ennek megfelelően írja ki a közbeszerzési eljárást, amelynek
lefolytatásába vonja be a szülők képviselőit. Az aláírók felszólították a képviselőket, hogy az óvodai és iskolai
étkeztetéssel kapcsolatos döntések, eljárások során a
településen élő szülők álláspontját is képviseljék.

A szolgáltató-váltás az árak emelkedését is
hozhatja

Az önkormányzat a petícióban felvetettekkel kapcsolatban a
következőket fogalmazta meg.

Nem bizonyított, hogy az ételek minősége romlik, és a gyermekek nem eszik meg a kapott ételt, hiszen az elmúlt
hónapokban mindösszesen egy étkezés visszamondására
került sor. A gyakoribb panaszok összefüggésben lehetnek az
egyidejűleg bevezetett új szabályozással, amely csökkentett
só és cukor mennyiségeket határoz meg, és növeli a zöldség,
valamint sovány hús normát.

Az étkeztetés szakmai kifogásolhatósága, és az, hogy az
ételek veszélyeztetik az allergiás gyermekek egészségét,
szintén nem alátámasztható. A Sodexo szakembert alkalmaz,
aki összeállítja a diétás étrendet és ezeknek az ételeknek a
főzése külön történik. Az étkeztetésnél jelen lévő pedagógusok elmondása szerint azonban több esetben előfordult,
hogy a diétás étrendet fogyasztó gyermek a szomszédjának
(nem diétás) ételéből, a nála lévő egyéb süteményből is
evett.
A Sodexo konyháján tett üzemlátogatás során mindent
megfelelőnek találtak, így nem látnak okot arra, hogy
közegészségügyi ellenőrzést kérjenek elrendelni. Az írásbeli

panaszok kivizsgálásáról minden esetben értesítették az érintett szülőket. A Sodexo Kft-vel 2007-ben megkötött és jelenleg hatályos szerződés pedig a www.telki.hu honlapon a
KÖZADAT/Szerződések menüpont alatt elérhető.
A petíciót jegyző szülők írásukban konkrét cégeket
neveznek meg, akikkel az ellátást biztosítani javasolják, ami
meglehetősen aggályos és szembemegy a hatályos
közbeszerzési törvénnyel.

Kiemelendő, hogy a közétkeztetési szolgáltató kiválasztása
2007-ben közbeszerzési eljárás keretében történt. A jelenlegi
szerződés felmondása esetén az új szolgáltató kiválasztása
csak újabb közbeszerzési eljárás keretében történhet, amelynek lefolytatása szakértő közbeszerzési cég bevonásával
bruttó 1.000.000 Ft költséget jelentene az önkormányzat
számára. Emellett nem garantált, hogy lenne-e a Sodexo
Kft-n kívül más pályázó, aki a meghatározott feltételeket teljesíteni tudja, és nincs biztosíték arra sem, hogy a jelenlegi
árak tarthatók lennének. Akár az is elképzelhető, hogy egy
egymilliós közbeszerzési eljárás után ismét a mostani szolgáltató adná be a legkedvezőbb ajánlatot, de a mostaninál magasabb áron.

Az önkormányzat nem zárkózik el az elől, ha a diétás étrendet igénybevevő szülők maguk oldják meg gyermekeik
ellátását, és annak megszervezésétől sem, hogy az
étkezőben kihelyezzenek az ételek tárolására egy
hűtőszekrényt és egy melegítő eszközt (mikrohullámú sütő).
Ez természetesen további egyeztetést tesz szükségessé az
intézmények pedagógusaival.

Konkrét jelzések

Az étkeztetés kérdésében az elmúlt időszakban két konkrét
írásbeli jelzés is érkezett a hivatalhoz. Egyik alkalommal
sajnálatos módon egy gluténérzékeny gyermek nem kapta
meg az aznapi ebédet az óvodában. A másik esetben viszont
a diétás menü a szülői gyanú ellenére megfelelt az előírásoknak. A szolgáltató ennek kapcsán kiemelte, dietetikusuk
fokozottan figyel a lisztmentes ételek elkészítésére.
A közeljövőben további ellenőrzések és kóstolások várhatók
az étkeztetés körülményeinek és az ételek minőségének
javítása érdekében.

Telki Önkormányzat

A Buda-Cash-, BRB Bank-ügy helyi
következményei
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Buda-Cash, BRB Bank működése
visszaélések miatt szünetel, így a
Telkiben található, a fenti cégcsoporthoz tartozó Takarékszövetkezetnél vezetett számlákat ideiglenesen zárolták és a banki szolgáltatásokat felfüggesztették.
Azoknak az önkormányzati dolgozóknak, akik a takarék2015 február

szövetkezetnél vezették számlájukat, az önkormányzat más
úton biztosította fizetésük felvételét. A segélyek és támogatások esetében is így történt.
Telki Önkormányzata elővigyázatossági okokból nem a fenti
pénzintézetnél vezette számláját, így nincs a kritikus
helyzetbe került, érintett 80 önkormányzat között.
Telki Önkormányzat

Önkormányzat

Huszadik éve az önök szolgálatában
A kiadványban fizetett hirdetések a lap terjedelmének maximum 20%-ában jelentethetőek meg. Megrendeléskor
egyértelműen jelezni kell a hirdetési jelleget. Fontos, hogy a
hirdetéseket valós tartalmuk szerint kell kategorizálni és a lap
szerkezetébe beépíteni. A hirdetési díjak mértékét az aktuális
médiaajánlat szabályozza. A szerkesztőnek jogában áll hirdetést elutasítani tartalmi, formai vagy terjedelmi okok miatt. A
lap nem fogadhat pártpolitikai, önkormányzati és országgyűlési
választási hirdetéseket, továbbá nem adhat teret olyan hirdetésnek, amely célja adatgyűjtés.

Telki Község Képviselő-testülete nagy többséggel – egy
ellenszavazat mellett - úgy döntött, hogy az 1996-ban a
lakosság közérdekű tájékoztatására alapított önkormányzati
újság, a Telki Napló kiadásának alapelveit, működésének alapjait és etikai feltételeit határozatban lefekteti. A leírtak elsősorban azoknak a hagyományoknak az összefoglalása, amelyek alapján eddig is működött a lap.

A határozat magába foglalja a kiadási, szerkesztési
alapelveket, tartalmi és egyéb követelményeket. Ezek közé
tartozik, hogy a kiadvány havi rendszerességgel jelenik meg,
terjedelme 20 oldal, lapzártájának időpontja minden hónap
10-e és 15-e közötti időpontban van (kivéve a decemberi lapszám esetén, amikor előbb). Rendszeres tartalmi elemét
képezi a polgármester beszámolója, önkormányzati hírek, a
képviselő-testület üléseiről szóló beszámoló, képviselői
beszámolók, az intézmények információ tartalmú hírei, kulturális hírek, programajánlók, anyakönyvi hírek, hirdetések.
Mivel hat képviselő van, az évben pedig tizenkét hónap, minden képviselő részére évente két alkalommal 1-1 oldalas
(max. 5500 karakternyi) megjelenési lehetőséget biztosít,
előzetesen egyeztetett ütemezés szerint.

A kiadó felhívja a felelős szerkesztő figyelmét, hogy az
újságban megjelentetett írásos anyagok alapvető szerkesztői alapelvein (tisztesség, függetlenség, megbízhatóság,
érzékenység) felül etikai kódexben szabályozza az írásokkal
szembeni követelményeket, ami teljes mértékben a Magyar
Újságírók Országos Szövetségének Újságírói etikai kódexén
alapul.
Ez alapján a médium kiadói és szerkesztőségének vezetői
felelősséggel tartoznak az általuk megjelentetett és felügyelt
médium teljes felületének tartalmáért, ezért a kiadó és a
szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy ezeket a szempontokat figyelembe véve kezelje a közölni kívánt anyagokat,
mérlegelje megjelentetésüket, indokolt esetben pedig megtagadja az általa alaptalannak, megtévesztőnek, ellenőrizetlennek vagy etikátlannak tartott írások leközlését, illetve
elhatárolódjon ezektől.

A határozatban foglaltak azt szolgálják, hogy a Telki Napló
működése a korábbiakhoz hasonlóan zavartalan lehessen, és
tiszta viszonyokat teremtsen minden, a kiadásban,
szerkesztésben, írásban résztvevő szereplő számára. A lap
továbbra is a helyi közérdekű tájékoztatásra fókuszál és - mellőzve a szubjektív, öncélú, vagy éppen politikai jellegű írásokat - a közösség informálódását kívánja a lehető legtárgyilagosabban ellátni.

Közvilágítás korszerűsítése
Településünk „Telki község közvilágításának energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/K/142014-0024 jelű pályázata a Környezet és Energia Operatív Program keretében 100%-os, vissza
nem térítendő támogatásban
részesült.

A 98 537 893 Ft-os támogatással megvalósuló beruházás
keretében a közvilágítási hálózat energiatakarékos korszerűsítését, a jelenlegi lámpatestek korszerűbbre, LED-esekre
való cseréjét valósítják meg, 2015. május 31-i határidővel.

A pályázat megvalósítása önerőt nem igényel, az önkormányzatot a beruházás megvalósítása kapcsán kb. 10 millió
Ft összegű előfinanszírozási kötelezettség terheli, melyet a
pályázat utófinanszíroz. A pályázat szállítói finanszírozással
valósul meg, azaz a forrás nem fut át az Önkormányzaton.

A február 9-i képviselő-testületi ülésen döntöttek a közbeszerzés kiírásáról, így ennek sikere esetén elindulhatnak a
munkálatok.
A korszerűsítés nem csak az energia díj csökkenését, de várhatóan üzembiztosabb hálózatot, és csökkenő üzemeltetési,
fenntartási költségeket is biztosít.
www.telki.hu
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Tájékoztató a szippantott
szennyvíz elszállításáról
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy
a
Képviselő-testület 2/2015. (II. 02.) Ö.
határozata alapján a nem közművel
összegyűjtött (szippantott) háztartási
szennyvíz begyűjtésére a Transfekál Kftvel kötött közszolgáltatási szerződést.

A szerződés keretében a 2015. február 9-től 2015. május 31ig terjedő időszakra Telki közigazgatási területén a közszolgáltatást a Transfekál Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 51.) végzi.

A közszolgáltatás keretében a szennyvízelszállítás díja 2.000
Ft+áfa/m3-ben került meghatározásra. Egyszeri elszállítás
esetén a minimum elszállított mennyiség 5 m3. Ennek
értelmében az alapdíj 10.000 Ft+áfa, amely összegért 5 m3
elszállítása történik meg. Minden további m3 ára + 2.000
Ft+áfa.

A szállítást a cég a megrendeléstől számított 24 órán belül
vállalja.
A szolgáltatás megrendelése: 06-30-400-2099 vagy 06-30900-9788
Deltai Károly
polgármester

Márciustól jönnek a
kéményseprők

A 2012. évi XC. törvény és a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, valamint a 25/2014. (III.21.) BM rendelet értelmében
előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási
határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el.
Telkit a Kft. kollegái 2015. március 15. és december 31. között
keresik fel.

A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Felhívás ebösszeírás pótlására
Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1)
bekezdés alapján a tartás helye szerinti
illetékes önkormányzat ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve
a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel három
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Telki község Önkormányzata 2013 szeptemberében törvényi
kötelezettségének eleget téve ebösszeírást rendelt el a
településen.
2015 február

Azon ebtulajdonosok, akik a fenti időpontban nem tettek
eleget összeírási kötelezettségüknek, illetve azóta új kutyájuk
van, és arra vonatkozóan még nem teljesítették a bejelentést,
most ezt pótolni tudják.

Az ebtulajdonosok az összeírásnak az önkormányzati Telki
Portálon (www.telki.hu) a Nyomtatványok menüpont alatt
(igazgatási-anyakönyv nyomtatványok) letölthető nyomtatványon tudnak eleget tenni.

Felkéri az önkormányzat a Tisztelt Lakosságot, hogy a
tartásában lévő ebről/ebekről a mellékelt adatlapot az
abban foglalt tartalommal kitölteni szíveskedjenek, és a Telki
község Polgármesteri Hivatalánál (Telki, Petőfi u. 1.) elhelyezett gyűjtőládába 2015. március 31-ig visszajuttatni
szíveskedjenek.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 42/B.§ (5) bekezdés alapján
az eb tulajdonosának és tartójának kötelessége a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére
bocsájtani. Ennek megtagadása jogkövetkezményt von maga
után. Az Átv. 43.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján, aki
tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére
vonatkozó jogszabály előírását megsérti, vagy annak nem
tesz eleget, harmincezer forint állatvédelmi bírságot köteles
fizetni.
Aki 2013. évben eleget tett az ebösszeírásra vonatkozó
kötelezettségét, annak most ezt NEM kell megismételnie!
Kérjük szíves együttműködésüket!

Telki község Önkormányzata

Kézbesítési gondok:
észrevételeket várnak
Már
régóta
panaszolják
sokan
településünkön,
hogy
bizonyos
területeken igencsak akadozó a postai
kézbesítés. Késve érkező fontos levelek,
be nem csöngető postás – ezek a leggyakrabban előforduló problémák.
Általánosságban pedig az a tapasztalat,
hogy egy bizonyos körzetben, illetve helyettesítés esetén a
leggyakoribbak a mulasztások.

Településünk vezetése többször is tárgyalt a Magyar Posta
Zrt. illetékeseivel, amelyek során felvázolták az említett problémákat, remélve, hogy ezeket a szolgáltató kiküszöböli,
azonban mindkét fél pozitív szándéka ellenére egyelőre nem
történt megnyugtató előrelépés ezek ügyében.

Az önkormányzat ezért a postai gondokkal kapcsolatos
kérdéseket, javaslatokat és észrevételeket - a név, cím, a
probléma pontos leírása, és dátum megadásával - a
postaiproblemak@telki.hu e-mail címre várja, hogy az összegyűlt információkat együttesen eljuttathassák a posta
vezetőjének.
Bízzunk benne, hogy a közös fellépés hatására a jövőben
zökkenőmentesebb lesz a kézbesítés.

Önkormányzat

Tájékoztató az IPA bevallásról
Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!

Tájékoztatjuk, hogy a 2014. évről szóló helyi iparűzési adó
bevallásához nyomtatványt nem küldünk!
A bevallási nyomtatvány honlapunkról tölthető le. (www.telki.hu
/ nyomtatványok/adó nyomtatványok / 13. sorszámú, Iparűzési
adó bevallás 2014. évről)
Amennyiben az internetes elérés gondot okoz, kérjük, jelezze a
06-26/920-817-es telefonszámon, vagy az ado2@telki.hu e-mail
címen! Ebben az esetben – kérésére – postázzuk a bevallási
nyomtatványt, illetve az ügyfélfogadási időben személyesen is
átvehető.
Mivel a bevallási nyomtatvány országosan egységes, bármely
önkormányzat nyomtatványán benyújtott bevallás elfogadható.
A helyi iparűzési adó bevallásának és befizetésének határideje:
2015. május 31.
A helyi iparűzési adó mértéke Telkiben az adóalap 1,6%-a (önkormányzati mentesség, adókedvezmény nincs!).
A helyi iparűzési adó számlaszáma: 11742348-1544188103540000
Az adó megfizetését 100 Ft-ra kerekítetten kell teljesíteni.
Segédlet a bevallás kitöltéséhez:
Adóelőleg fizetési időszak: 2015.07.01 - 2016.06.30.
2015.09.15-i előleg = 2014. éves számított adó - 2015. március

15-én esedékes (előző évi bevallás szerinti) előleg
2015. 03.15-i előleg = 2014. éves számított adó fele
Az „E” jelű betétlap 1. és 2. , illetve 7. sorát az 500 M Ft nettó
árbevételt el nem érő vállalkozásnak is ki kell töltenie abban az
esetben, ha volt ELÁBÉ és/vagy közvetített szolgáltatás.
A vállalkozási szintű adóalap megosztása tekintetében felhívjuk
figyelmét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény melléklete 7.
és 8. pontjára! (A megosztás szerinti települési szintű adóalap
nem lehet „0”.)
A bevallás aláírás nélkül érvénytelen!
A bevallási nyomtatvány lapjaiból csak azokat a lapokat kérjük
beküldeni (aláírva!), amely adatot tartalmaz!
A bevallás feldolgozásáról csak abban az esetben küldünk
értesítést, ha abban az adózás rendjéről szóló (Art.) 2003. évi
XCII. törvény 34. §-a szerinti javítás történt.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hibásan, vagy késedelmesen benyújtott bevallás esetében az Art. 172. § (1) bekezdése
szerint magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500
ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható!
A KATA-s vállalkozások közül NEM kell bevallást benyújtani
azon vállalkozásoknak, akik a vállalkozás megkezdését
követő 15 napon belül, vagy január 15-ig bejelentették, hogy a
tételes (2,5 M Ft adóalap szerinti) adózást választották!
Telki Önkormányzat

Átalakul a szociális támogatási rendszer
Tájékoztató a szociális ellátásokat érintő március 1jétől hatályos változásokról

családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más címen kifizetett segélyek.

Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az
önkormányzatokhoz kerülnek. Utóbbiak maguk dönthetnek,
milyen települési támogatási formákat biztosítanak és milyen
összegben.

A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes
egészében a központi költségvetésből finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük. A jogosultságot
ezekhez a támogatásokhoz a járási hatóságok állapítják meg,
országosan egységes elvek alapján. A 2015. március hónapra
járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már
a kormányhivatalok gondoskodnak majd.

A szociális biztonságot erősíti, hogy
márciustól járási szintre kerül valamennyi
jövedelemkompenzáló támogatás, köztük az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátások, valamint az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság.

A változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető
támogatási formákhoz.

A szociális támogatásoknak ennek megfelelően két formája lesz:
a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők.
A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki
számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs más
jövedelmük. Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás
kifizetése. Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló
támogatások elnevezése márciustól egységesen „települési
támogatás” lesz, ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmeneti,

A járásoktól kérhető jövedelemkompenzáló támogatások közé
tartozik a közgyógyellátás, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, valamint a munkaképeseknek nyújtandó foglalkozást
helyettesítő támogatás (fht), és a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
(korábbi nevén rendszeres szociális segély).

2015. március 1-jétől kezdődően az ellátással kapcsolatos
ügyek intézésére a járási hivatal jogosult.
A kérelmeket be lehet nyújtani:
-

a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek
továbbítják a járási hivatalok részére,
járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
a kormányablakokban,
a járási hivatalok kirendeltségein,
a járási hivatalok települési ügysegédeinél.

PMKH Budakeszi Járási Hivatal
2092 Budakeszi, Fő u. 179.
www.telki.hu
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Széljegyzet köz-ügyeinkhez
Az Önkormányzat határozatot hozott a
Telki Napló megjelenésének szabályozásáról, a sajtó etikai kódex figyelembe
vételével.

kiadványt alapított.”

„Telki község önkormányzata a település lakosságának közérdekű tájékoztatása érdekében 1996. évben „Telki
Napló” elnevezéssel önkormányzati

Vannak állandó elemek, és az aktuális közérdekű információk.
Az általam küldött beszámoló a cserkészekkel megvalósított
Diótörő előadásról helyhiány miatt nem fért bele az előző
számba. A mostani szabályozás segítségével a jövőben ez
elkerülhető.

„- A kiadvány rendszeres tartalmi eleme: a polgármester
beszámolója, önkormányzati hírek, a képviselő-testület üléseiről szóló beszámoló, képviselői beszámolók, intézmények információ tartalmú hírei, kulturális hírek, programajánlók, anyakönyvi hírek, hirdetések.
- A kiadvány minden képviselő részére évente két alkalommal
1-1 oldalas (max.5500 karakter) megjelenési lehetőséget biztosít, előzetesen egyeztetett ütemezés szerint (melyik
képviselő melyik hónapban).”

Első kérdésemre, hogy hol tájékoztathatom a választóimat,
Polgármester Úr a Telki Naplót jelölte meg. Kezdetben a főszerkesztő is nagyon örült, hogy vállaltam, hogy folyamatosan írok az újságba, azaz egy újabb állandó rovattal bővül
az újság tartalma. Írásaim, a sajtó szabadságával és a
szabadvélemény közlésével élve, tényeken alapuló közérdekű
információk. Sokakat érdekel, hogy mi történik a testületi
üléseken, de nem tud elmenni és meghallgatni a javaslatokat,
érveket, ellenvéleményeket. – Első cikkemnek ez volt a
lényege, de képviselő társaim destruktívnak vélték: sajnálom,
kezdő vagyok az újságírás területén, de nagyon igyekszem
érthető és tényszerű érveket írni.

A tisztességes tájékoztatás a Telki Napló feladata, mint az
Önkormányzat nyomtatott, hivatalos orgánuma. - Szerintem
az évente kétszeri képviselői cikkek megjelenése korlátozza
a témák, kérdések aktualitását. A többségnek megfelel, akkor
nekem is el kell fogadnom. A telki lakosok észrevételeikkel,
kérdéseikkel, gondolataikkal itt érnek el:
– 06 30 967 0168

– zsofia.fillinger@gmail.com

– vagy egyeztetés után személyesen is találkozhatunk.

Fillinger Zsófia

Informatikai háttér

Vezeték nélküli internet biztosítja az önkormányzat üzembiztosabb informatikai
hátterét
A folyamatos adatáramlás és
biztonságos internetkapcsolat
fenntartása céljából az önkormányzat
alternatív
internetkapcsolatot épít ki, így
üzemzavar esetén kisebb
valószínűséggel fordulhat elő,
hogy határidős adatszolgáltatási
kötelezettségeknek
műszaki okból nem tud megfelelni a hivatal.
A Telki, Petőfi utca 8. sz.
előtti katasztrófavédelmi szirénán, az önkormányzat informatikai fejlesztésének keretein
belül internet jeltovábbító kerül
kialakításra. Az eszköz azokat
a területeket támogatja, amelyeket az önkormányzat épületén elhelyezett antenna nem
tud ellátni. Új oszlop nem kerül
elhelyezésre, sem nagyméretű
antenna. Az eszköz nem
azonos vagy hasonló a GSM
2015 február

szolgáltatók antennáihoz és nem a távközlési szolgáltató cég
ügyfélkörének a bővítése érdekében kerül elhelyezésre.

Lakossági megkeresésre Telki Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala tájékoztatást kért az eszköz által
kibocsájtott sugárzásra vonatkozóan. A megkapott sugárvédelmi tervbírálat alapján megállapítható, hogy a jogszabályokban megengedett határértékeket nem közelíti meg a
berendezés. Szintén a sugárvédelmi tervbírálatból állapítható
meg, hogy a felszerelt eszköz nem ad ki az embereket érintően olyan sugárzást, amely elérné, vagy akár csak
megközelítené a megengedett határértéket. A biztonságtechnikai nyilatkozatból egyértelműen kiderül, hogy a mindennapokban használatos eszközökhöz (mobiltelefon, mikrohullámú sütő, stb.) képest több nagyságrenddel kisebb az internetes jeltovábbító kibocsájtása. Ezek alapján akár folyamatos
beltéri használatra is alkalmas lenne, ezzel szemben az
emberektől jóval távolabb, magasabban, kültéren kerül elhelyezésre a berendezés. A távközlési szolgáltató cégekre
vonatkozó szabályok hatóság által ellenőrzöttek, csak
minősített és bemért eszközökkel dolgozhatnak, és eltérés
esetén komoly bírságra számíthatnak, ezért nem éri meg
kockáztatni az engedélyekben előírt határértékek túllépését.

Program

Felhívás „Telki Ifjúsági díj”
adományozására
Telki község képviselő-testülete rendeletben szabályozta a
„Telki Ifjúsági Díj” odaítélésének szabályait.

A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2015. (II.12.) számú Ö. rendelet értelmében az
a 35 életévét be nem töltött telki illetőségű, vagy Telkiből
elszármazott fiatal, aki kimagasló tanulmányi-, tudományos-,
művészeti-, vagy sportteljesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett, példaértékű mintát adva kortársai
számára, Telki Ifjúsági Díjban részesülhet.

testület állandó bizottságai, a település civil szervezetei,
továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot
kizárólag részletes indokolással ellátott írásos formában.

A kitüntetendő személyekre a Polgármesteri Hivatalban március 15-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot tenni,
a képviselő-testület ezután március 31-ig dönt a díjazott
személyéről, akinek a díj a hagyományos, májusban megrendezésre kerülő Telki Fesztiválon kerül átadásra.
Deltai Károly
polgármester

A cím adományozására 2015-ben március 15-ig a polgármester, az önkormányzati képviselők, a képviselő-

Meghívó a Kodolányi-emléktábla koszorúzására
Mint minden évben, március 13-án, pénteken, fél hatkor éppen az író születésének 116. évfordulóján - idén is megkoszorúzzuk a Pajtával átellenben álló szülőház falán elhelyezett emléktáblát. Szeretettel várjuk Kodolányi tisztelőit,
műveinek ismerőit és minden kedves érdeklődőt!
S egy idézet a mindig kísértetiesen aktuális Kodolányi-esszékből (nem is titkoltan kedvcsináló szándékkal a művek
olvasásához...):

Kedves Telkiek!

Az Önkormányzat szeretettel hív és vár mindenkit az
1848-as forradalom évfordulójának megünneplésére

2015. március 15. vasárnap este
Program:

Fáklyás felvonulás

a Pajtától az Iskoláig, a Petőfi u. - Rákóczi u. - Erdő u. Akácos u. útvonalon.

Gyülekező a Pajtánál 18.15-kor, indulás 18.30-kor. A fáklyákat az Önkormányzat biztosítja.
„A nyugati kultúra éppen úgy nem egységes, mint ahogy nem
keresztyén. A nyugati kultúra számtalan ókori és középkori
kultúrelemből, sőt kultúrkörből tevődik össze (...)
Évszázadról évszázadra más és más kultúrképet mutatott.
Egységes a kapitalizmusban lett Európa, de akkor szűnt meg
európai lenni. S vajon ki állítaná, hogy a kapitalizmus kultúrát
és kereszténységet jelent? A világ minden táján ősi, harmonikus, szilárd kultúrákat pusztított ki, ahol elhatalmasodott.
Alapelvei: a munka kizsákmányolása, a szabad verseny, a
gyengébbek elpusztítása, az élet minden területén könyörtelenül alkalmazott haszonelv, a családi közösségek felbomlasztása, általában a magasabb erkölcsi célok és értékek
alárendelése rideg materiális céloknak és érdekeknek, mindmind homlokegyenest ellenkezik a kereszténység alapelveivel. Ha Európában maradt még kultúra, az éppen ennek a
Moloch-Európának ellenére maradt, s mindenütt azokon a
területeken, amelyek kívül estek a kapitalizmus nyers
uralmán...” (Kelet Népe, 1941)
KOKUKK Egyesület
Boross K.

19.00-tól iskolánk tanulóinak műsora, Deltai Károly polgármester köszöntője és megemlékezés az iskola
aulájában.
Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére
tűzze fel a kokárdát és lobogózza fel házát nemzeti
zászlónkkal!

www.telki.hu
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Katolikus szertartások a Nagyhéten
Virágvasárnap: 9 órakor a Pajta előtt barkaszentelés és
körmenet, utána szentmise a templomban

Nagycsütörtök: 19 órakor az utolsó vacsora emlékmiséje a
templomban, utána bárányvacsora a Pajtában, virrasztás
21.30-tól a templomban és gyónási lehetőség

Nagypéntek: 15 órakor keresztút a templomban, 19 órakor
szertartás a templomban

Nagyszombat: 19 órakor húsvéti vigília szertartása a templomban

Húsvétvasárnap: 9.15-kor szentmise a templomban, utána
feltámadási körmenet

Néhány szó a Nagyhét
szertartásairól
Virágvasárnap: Barkaszentelés és körmenet a szentmise
előtt, mellyel Jézus Jeruzsálembe való bevonulására
emlékezünk, amikor úgy fogadták, mint egy királyt. Pár nap
múlva ugyanitt keresztre feszítették.

Nagycsütörtök: Az utolsó vacsorára emlékezünk. Jézus utolsó estéje övéivel, amikor átadja búcsú-ajándékait, amelyet
azóta is megünneplünk minden szentmisében. Ezután fogják
el Jézust és kezdődik meg szenvedése.
Nagypéntek: Jézus kereszthalálára emlékezünk. Ő, aki bűnt
nem követett el, a mi bűneinkért halt meg a kereszten.

Nagyszombat: Húsvét éjszakájának szertartása. A halál és
feltámadás összefonódik a megkereszteltekben. Akik Krisztusban halnak meg, Vele együtt támadnak fel az Örök Életre.
A szentmise keretében történik a víz és tűzszentelés, valamint
a húsvét örömének eléneklése.
Húsvétvasárnap: Jézus megváltását és feltámadását ünneplik és hirdetik a hívek. Ezáltal megnyílt az út az üdvösségre
minden ember számára.

Programajánló: Húsvéti tojás- Istentisztelet a Faluházban
festés és más előkészületek
Minden hónap első vasárnapján délután 4 órakor református
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne részt venni a
húsvéti előkészületekben. Találkozzunk március 21-én 15-18
óráig a Pajtában.
A tojásfestéshez ki-ki maga hozza a főtt és kifújt tojásokat.
Sokféle tojásdíszítési módot lesz lehetőség kipróbálni, de
kíváncsian várjuk azok jelentkezését, akik szívesen megmutatnák, hogy még milyen lehetőségeket ismernek. (Március
19-ig hívhatnak a 30 967 0168-as számon.)
Fillinger Zsófia

2015 február

istentiszteletet tartanak a Pajta-Faluházban.
A következő időpontok tehát az alábbiak:

Április 5. (ünnepi úrvacsorai istentisztelet);
Május 3. és június 7. (Júliusban és augusztusban nyári szünet
miatt nem lesz istentisztelet Telkiben.)
Borosné Varga Edina lelkész, lelkigondozó, és Boros Péter
lelkész, mentálhigiénés szakember (06-30-683-4951) szívesen áll mindenki rendelkezésére hitbeli, életvezetési és lelki
kérdésekben is.

Közösség
Kultúra

Ismét a finomságok voltak
főszerepben
Idén is elsősorban az eszem-iszom volt a fókuszban
közösségi életünk egyik legfontosabb eseményén, a január
31-i Faludisznaján.

A disznóból készült finomságok kedvelői toros káposztával,
sertéstarjával, kolbásszal, véres és májas hurkával
kényeztethették ízlelőbimbóikat - utóbbiak olyan népszerűnek
bizonyultak, hogy sokan sajnos hosszas sorbanállásra
kényszerültek. Az ízek azonban fenségesek voltak, köszönhetően a lelkes készítőcsapatnak és a segítőknek.
Január végéhez mérten igencsak kellemesnek számító
időben zajlott a rendezvény, amelynek szervezőit és dolgozóit ezúttal is köszönet illeti.

szb
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Közösség

Téltemetés Budajenőn
Mint minden évben, idén is megrendezte farsangi felvonulását
a Budajenő-Telki Székely Társulat, a jenői falu disznótorával
egy időben, február 14-én, szombaton.
Az idő most igazán kegyes volt hozzánk. Szép napsütésben
kísértük Illyést a Hagyományőrzők Háza elé, ahol azzal,
hogy elégettük, végleg elbúcsúztattuk a telet. Ezt követően
egy rövid műsorral, góbéságokkal és táncokkal szórakoztattuk
a szép számú közönséget.

Úgy hisszük, hogy a hagyománnyá vált téltemetés most is
igen jól sikerült.

Szabó Attila
A Budajenő-Telki Székely Társulat vezetője
Fotók: Stankowsky Kázmér

Előző számunkból kimaradt:

Diótörő – bábelőadás a cserkészektől
Rengeteg szép és bátorító
gratulációt kaptunk a december végi Diótörő előadás
után. Köszönet a szereplőknek, szervezőknek és segítőknek a cserkészcsapatból, hogy létrehozták ezt a
karácsonyi örömöt.

2015 február

Többen kérdezték, hogy hagyományt teremtünk-e, azt tudom
most mondani, hogy meglátjuk a következő karácsonykor.
Fillinger Zsófia

Kultúra

A hónap alkotója: Fock Jenő Mátyás
A tizennyolc éve Telkiben élő Fock Jenő Mátyás a Magyar
Képzőművészeti Egyetem reklámgrafika szakán végezte
tanulmányait.
Kezdetben moziplakátokat tervezett, majd foglalkozott fémmel, és üveggel is, később pedig aprólékosan kidolgozott
kisgrafikai munkái kerültek előtérbe. Mindig is szeretett volna
festeni, így egy művésztelepi kitérőt követően „felépítette
önmagát” és áttért az olajfestészetre.

„Minden este szétesem, minden reggel összerakom magam”
– szól a művészete és a világgal szembeni terápiája. Vallja,
hogy mikor fest, szétesik nagy foltokra, aztán kis foltokra és
aztán összeáll az ő „csodája”.
szb

Gyakran alkot kitalált, úgynevezett „fájdalmas” fákat, és minden képére jellemző, hogy először a történetüket találja ki és
csak ezután születhetnek meg maguk a művek. Azért szereti
az olajfestészetet, mert általa olyan klasszikus anyaggal dolgozhat, ami rendkívüli módon illik stílusához. Alkotásai gyakran hat-nyolc, egymást fedő, tiszta rétegből állnak össze.

www.telki.hu

15

16

Közösség

Családi élet Telkiben: Hurrá, ikrek!
„Ikreket vártok? Komolyan? De hát már van két gyereketek,
hogy fogjátok ezt megoldani?” Még egy olyan faluban is,
ahol az átlagos gyerekszám családonként három, találkoznak néha ilyen reakciókkal azok a szülők, akikhez a gyermekáldás ikrek formájában érkezik a többedik várandósság
során. A famíliát nagycsaláddá bővítő babák felkavarják,
átrendezik az életet, ugyanakkor kiteljesedést és különleges
élményeket hoznak, mind szüleik, mind testvéreik számára.
Magyarországon közel 90 ezer gyermek jön világra évente, az
ikerszülések száma 1500 körül mozog. Telki utcáin is
találkozhatunk dupla babakocsit toló édesanyákkal, az itteni
óvodában nem ritka, hogy egy csoportba több ikerpár jár, sőt
hármas ikreket is találunk köztük.

A falu legfiatalabb ikerpárja

Johanna és Izabell 2014 nyarán születtek a Faubl-Várkonyi
családban. A szülőkkel együtt két nagyobb testvérük, a nyolcéves Lili és az ötéves Félix is várta az érkezésüket. „Amikor 17
évvel ezelőtt összeházasodtunk, négy gyereket terveztünk” –
mesélte Petra, hozzátéve, hogy ennek ellenére sokkoló volt számunkra, amikor kiderült, hogy ikreket vár. „Eleinte aggódtunk
amiatt, hogy fogjuk mindezt nagyszülői segítség nélkül
megoldani, de aztán belegondoltunk abba, hogy a nagyobb
gyerekeink és a babák közötti korkülönbség miatt tulajdonképpen nagyon jó, hogy ikreink lesznek.”

meg. Most már csak Viktor, az informatikusként dolgozó családfő autózik be mindennap. Petra elmondta, hogy bár jól érzi
magát otthon a gyerekeivel, a későbbiekben szeretne részmunkaidőben állást vállalni.
A babák érkezésével sok minden más is átrendeződött a család
életében. Az édesapa munkát váltott, az autót hétszemélyesre
cserélték, a bébiszittert bevonták a gyerekek reggeli óvodába és
iskolába kísérésébe, sőt, egy különleges ikerkocsi beszerzésére is sor került, ami azóta a család védjegyévé vált. „Azért
választottuk ezt a hosszúkás kocsit, mert a normál dupla
babakocsi nem fér be az iskola és az óvoda kapuján. Így sem
tudom egyedül kinyitni az ajtókat, szerencsére az emberek nagyon segítőkészek. Számomra meglepő, hogy a faluban
mennyien megkérdezik, hogy mi újság van velünk, és még azok
is megállítanak, hogy megnézzék az ikreket, akiket nem is
ismerek” – mondta Petra.

„Johanna és Izabell augusztusban jöttek a világra, eleinte
császármetszésre készültünk, de végül természetes úton születtek meg. Eleinte semmi mást nem csináltam, csak pelenkáztam
és etettem őket. Az első három hónap, amíg nem aludták át az
éjszakát, nagyon nehéz volt. Még tartott a nyári szünet, így nappal se nagyon tudtam pihenni, mert bár a férjem és a bébiszitter
sokat foglalkoztak a nagyokkal, azért ők engem is igényeltek” –
mesélte az édesanya, hozzáfűzve, hogy mostanra az ikreknek
kialakult a napirendje, így jobban lehet tervezni a programokat.
„A bébiszitterünk egy igazi kincs, amióta ideköltöztünk, azóta dolgozik nekünk, ő az egyetlen, akire a férjemen kívül rá merem
bízni az ikreket” – mondta Petra. A pótmamára azért is szükség
van, hogy Félixnek és Lilinek külön programokat
szervezhessenek a szülők. „Nem szeretnénk, hogy úgy érezzék, minden csak a kicsik körül forog. Hétvégenként egy-egy
napra be szoktunk menni velük a városba, nemrég voltunk
cirkuszban, állatkertben, az Eleven Parkban és a Tropicariumban is.”
Talán ennek a nagyfokú szülői odafigyelésnek is köszönhető,
hogy az idősebb testvérek nagyon szeretik az ikreket, és már

A család 2012-ben, egy Pécs melletti kis faluból költözött Telkibe,
mivel Petra és Viktor úgy gondolták, a fővárosban több
munkalehetőség nyílik számukra. „A gyerekeink miatt választottuk Telkit, fontos volt, hogy olyan helyen éljünk, ahol sok gyerek
van, és könnyen találnak barátokat. Nem akartunk egy öregedő
faluba költözni – magyarázta Petra. „Gyorsan beilleszkedtünk,
mivel sok, hozzánk hasonlóan kiköltöző, kisgyerekes család él
itt. Félix és Lili hamar barátokra leltek az óvodában. 2013-ban a
nagylányom elkezdte az iskolát, felvették az angol két tannyelvű
osztályba. Az oktatással elégedettek vagyunk, bár Lili osztályának elég magas az óraszáma, és sokszor még otthon is tanulnunk kell délutánonként” – tette hozzá az édesanya. A tanulás
mellett azért jut idő sportolásra, Lili balettra, Félix pedig taekwon-do edzésre jár, korábban kipróbálták a sport rocky-t és a
Vitamin tornát is.
Az ikrek születése előtt a szülők Budapestre jártak dolgozni, a
gyerekek délutáni felügyeletét bébiszitter segítségével oldották
2015 február
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most jól eljátszanak velük. „Ha fáradtak a babák és nyűgösködnek, akkor Félix odafekszik közéjük a szőnyegre, és megnyugtatja őket. Néha megmutatja nekik, hogyan kell szétszedni és
összerakni a transzformereket, az ikrek ilyenkor nagy érdeklődéssel figyelnek” – mesélte mosolyogva Petra, és arról is
beszámolt, hogy Lili kifejezetten anyáskodik a picik felett, félti és
óvja őket. Az édesanya úgy gondolja, hogy a gyerekek sokat
fejlődnek azáltal, hogy négyen vannak, megtanulnak türelmesen viselkedni és tekintettel lenni egymásra.
A nagycsalád azzal is együtt jár, hogy a szülők kevés időt
tudnak kettesben tölteni, főleg amíg a gyerekek egészen kicsik.
„Még az ikrek születése előtt, egyszer elutaztunk ketten Rómába négy napra, addig a gyerekekre a férjem édesanyja vigyázott.
Ezt most már nem tudnánk megoldani, egyelőre még egy
étterembe se tudunk elmenni vacsorázni” – mondta Petra, aki
kikapcsolódásképpen néha egyedül bemegy a városba
nézelődni, vásárolni.

„Nálunk az unatkozás ismeretlen fogalom.”

A Thirring családban az édesanya, Enikő a family manager. Míg
férje, Szabolcs a hátországot adja, Enikő szervezi a család
életét, hozza-viszi a négy gyereket iskolába, óvodába és a külön
foglalkozásokra, programokra.

A házaspár 2006 novemberében Budapestről költözött Telkibe,
két és féléves kislányukkal, Eszterrel és egyéves kisfiukkal,
Gusztávval. „Régebben soha nem gondoltam volna, hogy
elköltözöm a fővárosból. Őszintén szólva féltem egy kicsit a
falusi léttől, attól, hogy mindenki ismer mindenkit, és mindenki
mindent tud a másikról” – kezdte a történetet a családanya, aki
korábban nagyon „pörgős” életet élt, olasz és francia nyelven
tolmácsolt, fordított és tanított. Enikő aggodalmai hamar eloszlottak, mert bár mostanra rengeteg ismerőse lett a faluban,
mégsem érzi úgy, hogy mások betolakodnának az életébe. „Úgy
gondolom, a lehető legjobb döntést hoztuk, amikor Telkibe
költöztünk. Itt nyugodtabb az élet, mint Budapesten. Szeretek
nyáron kiülni a teraszra kávézni, és annak is nagyon örülök,
hogy a gyerekeimnek csak ki kell lépni az ajtón, és máris zöldben vannak” – mondta Enikő.

A család két éve lakott a faluban, amikor Enikő ismét várandós
lett. Hamarosan kiderült, hogy a pocakban ketten vannak, egy fiú
és egy lány magzat. „Nem tudom, miért, de mindig szerettem
volna ikergyerekeket. Nem volt személyes tapasztalatom ezzel
kapcsolatban, mert sem a távoli, sem a közeli rokonságban nincsenek ikrek. Mégis azt gondoltam, hogy nagyon jó lehet egy
ikerpárt nevelni, akár fiúkat, akár lányokat, akár vegyesen” –
mesélte az édesanyja. Az álom valóra válása felkavaró volt a
szülők számára. Szabolcs, aki a páros gyerekszámot tartotta
ideálisnak, hihetetlenül boldogan fogadta a hírt, míg Enikő
örömébe eleinte némi aggodalom is keveredett. Eszter és
Gusztáv épp az ikrek születésekor kezdték az óvodát, és az édesanya féltette őket az egyszerre történő nagy változásoktól.
A terhesség problémamentesen zajlott, 2009 januárjában
megszületett Zsófi és Domonkos. Enikő elmesélte, hogy míg ő
főként az újszülött ikrekkel foglalkozott, Szabolcs átvette a
„nagyok” körüli feladatokat, óvodába, játszótérre, úszni vitte
őket. Az ötéves „nagy” lány igazi segítséget jelentett a babák
ellátásában, Gusztávnak, aki az ikrek érkezésével a középső
gyerek pozíciójába került, több időbe telt, mire megtalálta a
helyét az átrendeződött családban. „A kicsikkel nagyon
aranyosan viselkedett, de sokáig naponta mondta nekem, hogy
anya, nem szeretlek. Ez persze nehéz volt, de a gyerekek hamar
összenőttek és jól kijönnek egymással. Nálunk az unatkozás
ismeretlen fogalom” – tette hozzá az édesanya.

A sport fontos szerepet játszik a család életében. Enikő szeret
a közeli erdőben futni, a gyerekekkel is sikerült megszerettetni
ezt a sportot. A nagyobb fiú taek-won-do edzésre jár, a lányok
pedig ritmikus sportgimnasztikára. Az úszás a közös sport. Az
iskolába és az óvodába általában gyalog vagy biciklivel megy a
kis csapat, ha jó idő van.

Enikő és Szabolcs fordítók, így lehetőségük nyílik otthonról
dolgozni. „Az is hozzájárul ahhoz, hogy mi itt jól érezzük
magunkat, hogy nem kell mindennap bemennünk a városba és
állnunk a dugóban. Ha Budapesten van dolgom, igyekszem
kilenc óra után indulni, a péntek délutáni autózást pedig kerülöm”
– magyarázta az édesanya, aki már most töri a fejét azon,
hogyan oldja majd meg Eszter a közlekedést, ha elkezdi a gimnáziumot. „A szívem mélyén még óvom a nagyvárostól a
gyerekeimet, holott én ott nőttem fel, és el sem tudtam volna
képzelni az életemet máshol. Akár Budaörsön, akár Budapesten
járnak majd középiskolába, eleinte autóval fogjuk megoldani, de
a hosszú távú cél az, hogy busszal közlekedjenek.”
Wilcsek Médea

Érdekességek az ikrekről
–
–
–
–
–

Az ikrek már az anyaméhben is kommunikálnak
egymással.
Az ikerpárok fele kialakít egy saját nyelvet.
Az egymástól távol élő ikreknek gyakran rendkívül
hasonlóan alakul az élete.
Az ikreknek lehet két különböző biológiai apja.
A sziámi ikrek egy része képes egymás szemével látni
és egymás gondolatait hallani.
Forrás: hvg.hu, mno.hu
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Itt a tavasz, vár a nyár!
Végre megérkezett a várva várt tavasz. Akinek nem volt módja
mozogni télen, annak itt a lehetőség, hogy formába lendítse
magát. Hosszú volt a tél, sok volt az ünnep, amelyek remek
lehetőséget biztosítottak a kilók felszedésére.

Ha kinéztünk az ablakon és fagyott ágakat, esetenként szitáló
esőt (vagy havat) láttunk, nem volt nehéz azzal nyugtatni
magunkat, hogy „majd holnaptól elkezdem…” Azonban a
napok könnyen hetekké váltak, majd hónapokba mentek át, a
kilók pedig egyre makacsabbul kúsztak felfelé. Nem baj, most
már sűrűbben bújik elő a nap, hosszabbak lesznek a nappalok
és több lehetőségünk lesz vitalitásunk visszanyerésére.
Ennyi várakozás után joggal teheti fel a kérdést magának
bárki: hogyan kezdjek bele? Kevesebbet kell enni. Igen, ez
egyszerűen hangzik. Ám a szervezet nem buta! Ha kevesebb
táplálékot kap annak ellenére, hogy folyamatos éhségérzetet
jelez, elkezd tartalékolni.

Mint minden mást, a fogyókúrát is fokozatosan érdemes
elkezdeni. Ha azonnal drasztikusan vonjuk meg a táplálékbevitelt, a szervezet tartalék felhalmozásával fog reagálni.
Folyamatosan korogni fog a gyomrunk.

A táplálkozási szokásokon kell változtatni és mellette
fokozatosan elkezdeni mozogni. Biztosan tapasztalták már
többen, hogy miközben elkezdtek mozogni hetente többször,
mégsem mentek le a kilók elég gyorsan, pedig sokat voltak
oxigénhiányos állapotban, leizzadtak és biztosan több kalóriát
adtak le, mint amit bevittek.
Sajnos agyunk sokszor avatkozik bele céljaink elérésébe
azzal, hogy megszokta a kényelmet és nem szívesen enged
belőle. Erre való az akaratunk. Van bennünk egy bizonyos
örömhormon-rendszer, ami nagyon szeret a pozitív visszacsatolás elvén működni. Ha már rászoktunk a sós-cukroszsíros ételekre, nem szívesen enged belőle, előszeretettel

alakít ki bennünk bizonyos ételek iránt akár függőséget is. Az
élelmiszeripar ezt tökéletesen kihasználva hozzászoktatja a
fogyasztót ehhez az élményhez. Mivel a nagy mennyiségű
cukor pontosan azokat az agyi területeket ingerli, mint például
a nikotin, így igen intenzív tolerancia alakul ki iránta a
szervezetben.

A leszokás nem feltétlen hasznos dolog, inkább jelentősen
kell csökkenteni a bevitelüket, illetve meg kell választani az
időszakot a fogyasztásukra. Vacsorára ne együnk szénhidrátot, inkább csak gyümölcsöt, vagy bármi mást, amiben nem
található. Napközben is kerüljük a szénhidrát és fehérje egy
időben való fogyasztását. Sajnos, általában ami jó az
ízlelőbimbóknak, az sok esetben egészségtelen. Például
ebédre krumpli rántott hússal, egy kis uborkasalátával az
egyik legnagyobb merénylet a szervezet ellen. Azonban ezzel
még nem is lenne nagy baj, ha utána nem ülnénk le a
számítógép elé, hanem kemény fizikai munkával elégetnénk
azt.
Napi fél-egy óra mozgással és az étkezési szokások
drasztikus változtatásával nagyon szép eredményt lehet
elérni. Sokan gondolják azt, mindent megtettek azzal, hogy
többet sportolnak. Sajnos nem! A fogyás sikerében kb. 2030%-os szerepet tölt be a rendszeres mozgás, a többi a
tudatos táplálkozáson múlik.
Aki rendszeresen sportol, és komolyabb céljai vannak, annak
is nagyon sokat segít a tudatos táplálkozás megválasztása,
amellyel 5-15%-os teljesítménynövekedést lehet elérni úgy,
hogy közben nem végez drasztikusan több edzésmunkát.
Nagyon szívesen osztom meg ezirányú tapasztalataimat, ha
valaki megkeres kérdésével a jozsanandor@net-tv.hu címen.
Józsa Nándor

Emlékérmet kapott Callmeyer Ferenc
A Charta XXI Egyesület
2015. február 11-én Jean
Monnet
emlékérmet
adományozott a Telkiben
élő Callmeyer Ferencnek.
Callmeyer Ferenc Ybl
díjas építészmérnök, címzetes egyetemi tanár
1928. április 3-án született Miskolcon. Apai ágon
dán nemesi családból
származik, anyai gyökerei szlovák bányászokra
vezetnek vissza.
1947-ben érettségizett a
miskolci Fráter György
katolikus gimnáziumban,
2015 február

majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezett építészmérnöki diplomát. Negyven iskolát tervezett Magyarországon,
bizonyára sokan megfordultak a badacsonyi Tátika étteremben, ami szintén az ő munkája, csakúgy, mint sok egyéb mellett a lakitelki Szent István Ökumenikus Kápolna vagy a
dunaújvárosi Nevelési Központ. Neki tartozunk hálával többek
között az 1956-ban is megsérült Szent Rókus kápolna műemléki helyreállításáért.

Volt Telkiben önkormányzati képviselő, neve szóba került,
mint főpolgármester is. Munkásságát számos elismerés
kísérte. Kétszer kapott Ybl Miklós díjat (1957, 1993). 1998-ban
Schulek emlékérem, 1999-ben Csonka Pál emlékérem, majd
2008-ban Príma díj jelezte, hogy köztiszteletben álló ember,
akinek sikeres életútja sokaknak mutat jó példát.
Callmeyer Ferenc olyan gondolatokkal ajándékozott meg
mindannyiunkat, amelyek pontosan kifejezik megbékélési
törekvéseink lényegét.

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.

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

Telki Napló
hirdetésfelvétel:
06-26/ 572-003,
6-os mellék;

munkaugy@telki.hu

Magyar nyelvű felvilágosítás:
06-20-4920-777
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Lapzártánkig születtek:

Hegedűs Tibor és Eszterhai Judit második gyermeke:
Hegedűs Nimród Gergő

Bogár Tamás és Csofcsics Ildikó első gyermeke: Bogár
Annaróza Szófia
Kántor László és Benedek Lili második gyermeke: Kántor
Borbála
Sok boldogságot kívánunk!
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