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Polgármester naplója

Fejlesztési források, pályázatok és programok az
előttünk álló ciklus során
Az Európai Unió 20142020 kohéziós ciklusa
A 2014-2020-as európai uniós tervezési folyamat új alapokra
helyezte a tagországok közötti forráselosztást meghatározó uniós
és tagországi szempontrendszereket. Magyarország 2020-ig
12000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai
Unió és a hazai költségvetés
támogatásával. Magyarország vonatkozásában az egy lakosra jutó támogatási összeg 2020-ig 712 ezer forint.

Az Európai Bizottság a 2014-2020 közötti uniós költségvetési
ciklusban elérhető támogatásokkal kapcsolatban komplex
programot dolgozott ki. A kohéziós politikát meghatározó
jogszabályok irányelvei közül a legfontosabbak: az Európa
2020 Stratégia, a beruházások eredményorientációja, a
fejlesztési tématerületek koncentrációja, illetve a területiség
hangsúlyosabbá tétele. Az új támogatási időszakban a források csökkenése mellett fontos változás, hogy a kondíciók
(előzetes makrogazdasági és egyéb feltételek), a tematikus
koncentráció és azok prioritásai, a determinációk (minimális
forrás-allokáció bizonyos célokra/programokra) és a teljesítménytartalék alkalmazásával szűkülni látszik a tagállami
mozgástér a források felhasználásában.
Az Európai Bizottság a vidékfejlesztési forrásokra is kiterjedő
Közös Stratégiai Keretet fogad el és ez adja a tervezés-programozás alapját, mely révén a tervezést a tagállamoknak az
Európa 2020 Stratégia célrendszeréhez igazodva kell
végezniük.

Célvezérelt, integrált és komplex Operatív Programok (OP-k)
készülnek. Az OP-knak prioritásszinten egy-egy Alapra kell
vonatkozniuk, így az Alapok közül több is finanszírozhat egy
OP-t. Mindegyik prioritásnak kötődnie kell egy-egy tematikus
célhoz.
Az Európai Unió szintjén kialakított Közös Stratégiai Keret
(CSF) alapján a Bizottság és a tagállam között létrehozott
Partnerségi Megállapodás határozza meg nemzeti és régiós
szinten is a források felhasználásának célterületeit, amelyek
az EU 2020 Stratégia és a Tanács ország-specifikus ajánlásaival lesznek összekapcsolva.

Hazánkban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) alapján készült el a Partnerségi Megállapodás,
illetve az Operatív Programok is, melyek lehatárolják a lehetséges nemzeti fejlesztési célrendszereket és kiemelt
fejlesztési tématerületeket, valamint az integrált térségi és
helyi fejlesztéseket a 2014-2020-as időszakban.
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Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre
álló uniós források felhasználását tíz operatív program
keretében tervezi, amelyek illeszkednek az EU2020
Stratégiához.

Széchenyi 2020 operatív programok
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton
keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát
megoldásokig. Ez Telkit nem, vagy csak közvetve érintheti.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az
EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi
környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási
és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni
a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió
erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés
minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.
Amennyiben a később kiírandó pályázatok nem zárják ki a
közép-magyarországi régiót, itt vannak Telkit érintő témák és
lehetőségek.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP) célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és
a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az
emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat
is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon
meg. A Program prioritásai között előfordulhat Telkit érintő
téma.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz
a GINOP egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország
foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez
egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát
vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további
két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és
kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. A forrásallokáció szempontjából
leginkább kiemelt program számos lehetőséget nyújthat
Telkinek is, nem az önkormányzati, hanem a magánszektort
illetően.
A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg
decentralizált
fejlesztések
tervezéséhez
és
megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül
a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló
fejlesztések is. A program tartalmaz néhány Telkire is
értelmezhető prioritást, kérdés, hogy a közép-magyarországi
régióban lesznek-e pályázatok.

Önkormányzat
A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével kívánjuk biztosítani Magyarország
egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a
régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenését. Ez a
Program a mi célprogramunk, ide címeztük fejlesztési terveinket. Sajnos azonban a Program mögül az elmúlt
hónapokban eltűnt a forrás, és csak kevés, marginális téma
maradt pályázható.

A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt
fejlesztéseit a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési
Operatív Program (KÖFOP) fogja össze. Az operatív program ad egyben helyet a 2014-2020-as időszakban az ESB
alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak. Van a programnak Telkit érintő vonatkozása is.

A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a
mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének
növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki
térségek és közösségek erősítése, az életminőség
javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági
fejlődés támogatása. Csak közvetetten található Telkire
vonatkozó prioritás, legfőképpen a Natura2000-es
területekhez kapcsolható esetleges pályázatok jöhetnek
szóba.
A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit tartalmazza. Nem érinti
Telkit.

Az RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program elsődleges célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket,
a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű
személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető
fogyasztási cikkekhez juttassa. Kevéssé érinti Telkit.

A tárgyalások folyamatosan zajlanak az Európai Bizottsággal
az operatív programokkal kapcsolatban. Az egyes programok tartalma brüsszeli jóváhagyásukig változhat.

Források, de honnan?
A 2014 és 2020 közötti európai uniós tervezési időszakban
elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), valamint Pest megyében a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP) keretében tervezett egyes ágazati programok alapozzák meg a majdani
pályázati kiírásokat.

Az Integrált Területi Programok (ITP) és az egyes megyei
ITP dokumentumok egységes és összehangolt fejlesztési
keretkoncepciót alkotnak. A megyei tervezésű támogatásokat
a Területi Kiválasztási Rendszerben fogják értékelni és
kiválasztani a megyék és a szaktárca együttes döntésével.
Az irányító hatóságok mellett a kincstár látja majd el a korábban, a regionális fejlesztési ügynökségek által ellátott feladatokat.

Pest megye esetében fontos hangsúlyozni, hogy a Területés Településfejlesztési Operatív Programmal ellentétben a
VEKOP az ágazati operatív programoknak megfelelő

intézkedéseket is tartalmazza, a források egy jelentős
részére tehát nem terjed ki a területi önkormányzatok (a
fővárosi, és a megyei, valamint Érd Megyei Jogú Város) tervezési és végrehajtó szerepe.

A ciklus kezdetén elkészült a Pest Megyei Területfejlesztési
Koncepció, valamint ennek társadalmi, gazdasági környezeti
hatásvizsgálata és a tervezést megalapozó tanulmányok is
létrejöttek.

Pest Megye Önkormányzata elkészítette a megye hosszú
távú fejlesztési céljait rögzítő Pest Megyei Területfejlesztési
Koncepciót, melyet széles körű szakmai- és társadalmi
egyeztetés után az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció elfogadását követően 2013. november 29-i
ülésén jóváhagyott Pest megye közgyűlése is. Ebben szerepelnek Telki fejlesztési tervei is.

Sajnos úgy tűnik, hogy a korábban a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP) keretében tervezett forrásokat újratervezték és szinte kiürítették. A források jelentős része a gazdaságélénkítés területére lett átcsoportosítva, főként a Gazdaságfejlesztés és Innovációs
Operatív Programhoz, a GINOP-hoz.
A más részprogramokhoz telepített források között van olyan
részterület, ami számunkra fontos lehet, de kérdéses, hogy
a közép-magyarországi régióra vonatkozó eredeti célzott források kiürítése után az ezeken a területeken kiírandó
pályázatokon indulhat-e Pest megyei település.

2015, a vállalkozói szféra éve
2015-ben 133-féle, közel 2900 milliárd forintos keretösszegű
uniós pályázat jelenik meg.

Az Európai Bizottság által eddig elfogadott 7 magyar Operatív
Programból a legnagyobb keretösszegű a Gazdaságfejlesztés
és Innovációs Operatív Program. A GINOP 64 különféle gazdaságfejlesztési pályázattal, összesen 746 milliárd forintos
keretösszeggel szerepel idén, 7 évre pedig 2733 milliárd
forintnyi fejlesztési keret van a tervekben. A pályázatok pontos
meghirdetési dátuma, és kiírásai, részletes szabályai jelenleg
még nem ismertek.
A kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességjavítását a GINOP első prioritása keretében 140 milliárd forintos pályázati keret segíti idén, ebből 80 milliárd forintnyi
kapacitásbővítési forrás már áprilisban megjelenhet.

Kérdés, hogy az önálló fejlesztési kerettel nem rendelkező
önkormányzatok a kiürített VEKOP után hova és milyen
témákban pályázhatnak a következő években. Erre, a számunkra legfontosabb kérdésre jelenleg nincs válasz.
Deltai Károly
polgármester

A részletes pályázati táblázatok és az egyes operatív
programok az online verzióban elérhetők a Telki
Portálon, a http://telki.hu/index.php/vezercikk/1375forrasok-palyazatok linken.
www.telki.hu
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Adó ténytár

Önvizsgálat, kitekintés, és összehasonlítás, valamint
némi adótörténelem
A helyi adók kérdésével foglalkozó cikksorozat nem lenne
teljes, ha a megszólalók írásai mellett nem mutatnánk be
a tájékozódáshoz szükséges háttéradatokat, összefüggéseket és ismereteket is. A könnyebb és gyorsabb
érthetőség miatt igyekeztünk minél több mindent vizualizálni. Így könnyebb átlátni az összefüggéseket és jobban
feltűnnek az arányok és aránytalanságok is. A bemutatott
adatok és tények között talán lesz néhány meglepő is, és
a kigyűjtés segíthet abban, hogy az adózás témakörében
is kellően tájékozottak legyünk.
Telkit szokás a leggazdagabb településnek nevezni. Mi áll e
jelző mögött?

A sajtóban évről évre megjelenő települési rangsort vásárlóerő alapján állítják fel. A vásárlóerő számításának alapja a
személyi jövedelemadó. Tehát nem vizsgálják az iparűzési
adót, a település adóbevételeinek összegét, a település
adottságait, egyéb bevételi lehetőségeit, a pályázati forrásokat, a vagyont, a hitelt, ahogy azt sem, hogy az egyes családokban hány eltartott van vagy mekkora az egyes adózók
vagyona. Egyetlen szempontra fókuszálnak: mennyi a személyi jövedelemadó. A mérőszám tehát azt mutatja meg, hogy
Telki lakói kiemelkedő mértékben járulnak hozzá az
államkasszához személyi jövedelemadójukkal. Ennek azonban nem sok köze van Telki, mint település lehetőségeihez.
Nyilvánvaló tehát, hogy téves megfogalmazásról van szó,
amikor „leggazdagabb településről” beszélnek a sajtóban, és
amíg ezt a számítási módszert követik, mindig messze lesz a
sajtóhír a valóságtól.
Telki, mint település korántsem „gazdag”, sőt! Összehasonlításban ugyancsak komoly kihívásokkal küzd. Ha azt is vizsgáljuk, hogy milyen eséllyel juthat pályázati forrásokhoz,
történetéből fakadóan milyen feladatok állnak előtte,
melyeket más települések már a távoli múltban megoldottak,
és méretéből eredően mennyire kitett a változásoknak,
akkor Telkit bátran sorolhatjuk a kihívások előtt álló
települések közé.

Telkiben - szociális összetételéből adódóan - rendkívül
magas a bejelentett dolgozók, közép- és felsővezetők, cégtulajdonosok, vezető hivatalnokok aránya. Vagyis azoké,
akiknek van jövedelmük, de nem tudják vagy nem akarják
eltitkolni. Mindemellett alacsony a helyi munkanélküliség és az
intenzív Budapest-kapcsolat, a jól képzett polgárok miatt a
fővárosi munkalehetőségekből származó bevételek, mint
állandó pénzügyi vérkeringés működnek.
Jelentős a feszültség a „jómódú” lakosság - ez persze csak
átlagot jelent - és a szerény lehetőségek között működő
önkormányzat között. A lakosság igényszintje magas,
ugyanakkor az önkormányzat lehetőségei szűkösek. Az
igények kielégítéséhez szükséges erőforrások zömét biztosító helyi adókat nem lehet a végtelenségig emelni, más forrás pedig nincs.
Telki 2006-ban építmény- és telekadót vezetett be. Az adók
mértéke és struktúrája azóta érdemben nem változott. Sok
minden azonban igen.

Telki adónemenként

Építményadó mértéke: 1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, építmény: 430 Ft/m2/év + mentességek és kedvezmények. 2. A nem lakás céljára szolgáló építmények
500 négyzetmétert meghaladó része: 1.300 Ft/m2/év.
3. Üdülő: 1.100 Ft/m2/év.

Telekadó mértéke: Külterületi telek esetében: 0 Ft/m2/év.
Belterületi, épülettel be nem épített telek esetében: 120
Ft/m2/év. 3000 m2-t meghaladó területű adóköteles telek
3000 m2 feletti része után a telekadó évi mértéke 120
Ft/m2/év. Művelés alá vett belterületi építési telek
mentességet élvez.
Iparűzési adó kulcsa: 1,6%

Idegenforgalmi adó mértéke: 450 Ft/fő/vendégéjszaka

Gépjárműadó: a vonatkozó törvény szerinti, teljesítményfüggő
Földadó: nincs

Kommunális adó: nincs
Egyéb adó: nincs

Adókról részletesen: http://www.telki.hu/index.php/rendeletek/95-adorendeletek

Adóhistória

A rendszerváltáskor a – ma Telkire jellemző magas - személyi jövedelemadó (SZJA) teljes egészében helyben maradt.
Azonban ez már nincs így.
A kisebb méret nagyobb kitettséget, bizonytalanságot jelent
2015 március

Közvetlenül a rendszerváltás után, az önkormányzati törvény
elfogadásakor a személyi jövedelemadó 100%-át engedték át

Önkormányzat
a helyhatóságoknak. Ez az állapot mindössze egy évig tartott.
1991-ben felére csökkentették az arányt, majd rá két évre 30
százalékra vágták vissza a helyben, szabadon felhasználható
részt. Megjelent az adóerő-képesség számítási modellje,
mely erősen torzította a helyben felhasználható
adóbevételeket.

Később az átengedett összegek egy részét „pántlikázták”,
azaz megszabták, hogy mire lehet fordítani. Ekkor a szabadon
felhasználható rész 20 százalék maradt. 2007-ben ez 8
százalékra csökkent. 2013-ben a helyben szabadon felhasználható személyi jövedelemadó maradékát is elvonta az
állam az önkormányzatoktól, így Telki „erősségéből”, a
magas személyi jövedelmekből származó adóbevétel
adóerő-képességgel csökkentett töredékéből sem marad
helyben egy fillér sem. Ezzel húszéves folyamat zárult le és
egyidejűleg a gépjárműadó 60%-át is magához vonta az állam.

Arányok és mértékek

Közkeletű vélekedés, hogy Telkiben kiemelkedően magasak
az adók. Ha azonban a tényeket vizsgáljuk, láthatjuk, hogy
más a helyzet. A környező települések adó-összetételei
markánsan különböznek. A helyi adottságok nagymértékben
átalakítják a belső arányokat. Az egyes adómértékek ennek
tükrében változnak. Telki helyi adói nem kimagaslóak. Az egy
főre jutó adóbevétel azonban kimondottan alacsonynak
mondható. Az önkormányzat szempontjából pedig ez a mindent meghatározó fő információ, mert ez határozza meg a
fenntartás és fejlesztés lehetőségeit. Érdemes összehasonlítani az egy főre eső adóbevételt a környező települések
adataival.

Az 1990-es önkormányzati törvény európai viszonylatban is
széles körben fogalmazta meg a helyi önkormányzatok feladatait. A szubszidiaritás uniós elve szerint a feladatokat ott kell
ellátni, ahol ez optimálisan megoldható: helyben. Ehhez a
központi költségvetésnek forrást kell biztosítania. Ezt a
kezdetben legegyszerűbben, a befizetett adó helyben
maradásával oldották meg. Az önkormányzatok anyagi terhei
azonban a közfeladatok drágulásával folyamatosan
növekedtek és ezzel nem tartottak lépést a bevételek.
Az önkormányzatok bevételeinek növekedése már kezdetekben sem követte az államháztartás növekedését. Míg az
államháztartás bevételeinek reálértéke a 2002-es költségvetési előirányzat szerint megfelelt az 1991. évinek, az
önkormányzatoké nem érte el az akkori érték 89 százalékát.
Az önkormányzatok a feladataik ellátásához szükséges forrásokat jellemzően saját bevételeikből teremtik meg.
Miközben az állami hozzájárulás mértéke a helyi költségvetésekben az összes önkormányzatra vetítve évről évre
folyamatosan csökkent, a működésre fordított kiadások aránya
változatlan maradt, vagy nőtt: mára eléri az összbevételek
70-100 százalékát. A 3200 önkormányzat döntő hányada az
átlagnál jóval kevesebb saját bevétellel rendelkezik és
erősen függ az állami támogatásoktól.

Kirívó különbségek vannak a települések között.

Az állam által visszavett feladatokra eső költségek Telki
esetében nincsenek arányban az adóelvonások mértékével. A
saját fenntartásban tartott iskola tovább nehezíti a költségvetés helyzetét, de a település határozott célja volt a
legfőbb intézménye feletti rendelkezés legalább részleges
megőrzése.
Telki, mivel iparűzési- és gépjárműadó terén csak szerény
bevételekkel számolhat, működőképessége fenntartása
érdekében jószerivel csak az építmény- és telekadóra
számíthat. Ennek lehetséges összege azonban erősen
behatárolt, így az önkormányzat kiadáscsökkentéssel reagált
a helyzetre. Az egyensúly jelenleg fennáll, a működés biztosított, de a fejlesztéseket már csak pályázati forrásokból lehet
elképzelni, és még akkor is nehézséget jelent a szükséges
önrész, valamint az előfinanszírozáshoz kellő likviditás
előteremtése.

A kivethető adók köre és mértéke törvényben szabályozott.
Az adók meghatározásánál nem lehet egyoldalúan a költségek felől közelíteni, vizsgálni kell a teherbíró képességet,
az arányosság és méltányosság elvét is.

Összehasonlító táblázat településenként és adónemenként,
valamint adónemenként egy főre eső összehasonlításban.
www.telki.hu

5

6

Önkormányzat
Látható, hogy Telki mind összértékben, mind egy főre eső
adóbevétel tekintetében a környező települések utolsó harmadában található.

A szumma adóbevételek is árulkodóak. Magasabb össz-adóbevételből
könnyebb átcsoportosítani, kisebb a likvid kockázat és csökken a
kitettség az esetleges váratlan változások esetén.

Telkiben a negyedik legmagasabb az arányos építményadó a régióban.

Bizonyos adónemek Telkiben nem léteznek, pedig a törvény
módot adna kivetésükre. Más adónemek olyan kiskapukat
kaptak, melyek elbizonytalanítják az adott adónem bevételi
mértékét, így magát a költségvetést is.

Telki belső adóstruktúrája jellegzetesen aránytalan, és egy
állandó, egyirányú belső átrendeződés jellemzi az üres
telkek folyamatos beépülése és a lakóingatlanok
benépesedése (adókedvezmények) miatt. A jelenlegi struktúra, az adómértékek és kedvezmények természetes
következménye az összes bevétel folyamatos, konszolidált
csökkenése.

Telki az egy főre eső telekadó tekintetében a középmezőnyben
található.

A legmagasabb részaránya az építményadónak van.

Érdemes kibontani az egyes adónemeket, megnézni az egy
főre eső adóbevételt az adott adónemen és összehasonlítani a környező településekkel. Látható, hogy az építményadó tekintetében relatíve magas az egy főre eső bevétel, míg a telekadó esetében ez nincs így.

2015 március

A környező települések belső adóösszetételei leképezik
adottságaikat, földrajzi pozíciójukat. A lila szín jelöli mindig az
iparűzési adó arányát. Úgy tűnik, az IPA aránya meghatározza
a többi adónem mértékét. Telki iparűzési adóbevétele
arányaiban a legalacsonyabb a környező 12 település között.
(Az összes település részletező diagramját a cikk internetes
változata tartalmazza.)

Önkormányzat
Merre tovább?
A legkézenfekvőbb az iparűzési adóbevételek növelése
lenne, ezzel lehetne kipótolni a szublimáló adóbevételeket.
Azonban ez nem olyan egyszerű, mint amilyen könnyű kimondani. A következő térképen térségünket ábrázoltuk,
településenként bemutatva a helyi iparűzési adóbevételeket.
Szignifikáns összefüggés látható Budapest közelségével és
az utak jellegével kapcsolatban. Minél közelebbi egy település
Budapesthez, annál nagyobb az IPA bevétel. Minél alacsonyabb rangú a településen átvezető főközlekedési útvonal,
annál inkább csökkennek az IPA bevételek. Egyértelmű, hogy
a fővárostól való távolság és az út határozza meg a cégek
kitelepülési hajlandóságát. Sem az iparűzési adó kulcsa, sem
a lakosság képzettsége nincs jelentős befolyással mértékére.
Az egyetlen érvényes és működő szempont a józan lokálpatriotizmus.

Más statisztikákból kiderül, hogy ahol már van egy vagy több
nagy cég, oda nagyobb eséllyel települ a következő. Ebből
következően az IPA bevétel növelése nem elhatározás,
hanem adottságok kérdése és Telki adottságai e tekintetben
nem kiemelkedően jók. Külön probléma, hogy ahhoz, hogy
érezhető változás következzen be az adóösszetétel tekintetében, nagyon nagy IPA növekedésre lenne szükség, ami
valószínűleg csak igen nagy cég (cégek) beköltözésével
történhetne meg, mert a feladatfinanszírozás rendje az állami
kompenzáció révén jelentősen torzítja a szumma bevételi
oldalt. Ezért történhetett, hogy míg az előző évben csökkent
az IPA bevételünk, a kompenzáció nyomán nem csökkent,
hanem nőtt a bevételi oldal. Igaz, a növekmény jellemzően

célzott működési támogatás és nem szabadon felhasználható.
Fejlesztések önrészeként ezért továbbra is csak a helyi
adóbevételekre támaszkodhatunk.

A teljes önkormányzati szektor idén 300 milliárd forintról dönthet, viszont a kiadási oldalon 2500 milliárd szerepel. „Ilyen
alapon önkormányzatiságról csak a települések 10 százalékánál beszélhetünk” – mondta Schmidt Jenő, a Település
Önkormányzatok Szövetségének vezetője. A működési támogatás 18,6 milliárddal lesz kevesebb az előző évihez képest,
miközben az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi
mutatók többségükben nem változtak - olvashatjuk a TÖOSZ
oldalán.
A feladatalapú támogatás finanszírozási metódusa - mint neve
is mutatja - nem normatív és nem fedi le az egyes támogatott
működési területek forrásigényét a központi költségvetésből.
A gazdagabb önkormányzatok befizetők lesznek. A településeken beszedett helyi adók 60 százalékát pedig az állam
beszámítja a kötelező feladatok ellátására.

A TÖOSZ elnöke úgy vélte, hogy nagyon kevés önerős
fejlesztés lesz, az uniós fejlesztések esetében is a beruházási
alaphoz kell majd fordulni. A működtetéshez kapcsolódóan
jelenleg nincs pályázati támogatás.
DK

Források: Központi Statisztikai Hivatal, Állami Számvevőszék jelentései,
Magyar Tudományos Akadémia RKK, önkormányzati rendeletek és beszámolók, toosz.hu, kormany.hu, pestmegye.hu, magyarorszag.hu, nav.hu,
vonatkozó törvények és kormányrendeletek.

IPA térkép. A kék négyzetek arányosak a települések IPA bevételével. A települések pozíciója meghatározó.

www.telki.hu
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Adózunk, adózgatunk, bréking!
Március 15-ig, a helyi adók első részletének befizetési
határidejéig összesen 69 millió forint folyt be az önkormányzat
számlájára. Sajnos ennél többre, 80 millióra számítottunk az
előző évek tapasztalatai alapján. Ez még persze nem tragédia. Remélhetjük, hogy a különbözet nagyobb részét majd
később befizetik az adózók. De látható, hogy komolyan kell
venni azt a veszélyt, amiről az előző cikkemben írtam,
kockázatokat rejt a költségvetés bevételi oldalának teljesülése. Ez egyben felvezetése is az új témának: ebben az
évben felülvizsgálatra kerül helyi adórendszerünk.

nem várjuk el lakókörnyezetünktől. Vagy ha el is várjuk, odáig
már biztosan nem jutunk el a gondolkodásban, hogy ez csak
egy magasabb szintű személyes tehervállalással biztosítható.
E nélkül a leggazdagabbak falujában gyászosan szegény
marad az önkormányzat. Ez a kettősség még szembetűnőbb, ha a beruházásokra fordítható forrásokat nézzük,
ami Telkiben praktikusan nulla! (Akkor több valamivel nullánál,
ha nagy nehezen sikerül egy telket eladnunk vagy a működési
célú bevételekkel takarékosan bánunk, mint pl. tavaly és
remélhetőleg idén is.)

A közgazdászok mindig azt mondják, hogy egy adórendszernek kifejezetten előnye a változatlanság, a
kiszámíthatóság. Hát akkor mire jó ez az egész? Szeretnék az
elején gyorsan leszögezni két dolgot: egyáltalán nem célunk
egy merőben új rendszert bevezetni, sokkal inkább
finomhangolásról lenne szó. És bármilyen hihetetlenül is
hangzik, nem gondolunk az adómértékek általános
emelésére. Sőt, biztos vagyok benne, hogy az építményadó
(az egyetlen adó, ami minden telki lakost érint) nem fog
növekedni.

Ezt a cikket vitaindítónak szánom, tehát elsősorban
kérdéseket vetnék fel. De persze nem állom meg, hogy
személyes véleményemet is rögtön el ne mondjam: szakítani
kell azzal a gyakorlattal, ami szerint adókból csak működési
kiadásokat finanszírozunk. Ugyanakkor végig kell gondolni,
hogy - az állami céltámogatások analógiájára - beruházási
„céladót” vezessünk be. Ez azt jelentené a gyakorlatban, hogy
egy bizonyos adóbevételből kizárólag egy konkrét
beruházási cél lenne megvalósítható. Ez az adóbevétel tehát
egyedi (esetleg egyszeri) lenne, a célhoz kötöttségét az önkormányzat tudná biztosítani egy transzparens elszámolással.
Az ötlet egyszerű, és szerintem tetszetős, a megvalósítás
annál nehezebb. A széles körű elfogadtatása a lakosság
körében még nehezebb, de sehol nincs erre nagyobb esély,
mint egy kis településen.

Itt az ideje, hogy nyolc év elteltével végre átgondoljuk adózási
elveinket, megfogalmazzuk a céljainkat és rendszerezzük a
prioritásokat. Ezt ugyanis eddig nem tettük meg. 2006-ban
tagja voltam annak a testületnek, ami az adók mértékének
jelentős megemelésével valóságos sokk-terápiát alkalmazott
Telkiben. Erre büszke lehetek, hiszen döntésünkkel a falut a
csőd széléről rántottuk vissza. Sok időnk nem volt gondolkodni, októberben lépett hivatalba az új testület, december 1ig meg kellett jelentetni az új rendeleteket. Ezzel együtt a
rendszer működött, a telkiek elfogadták és később meg is
szokták a magasabb adókat.

Azt szeretnénk alaposan átgondolni, hogy nem lehetne-e javítani a rendszeren. Ehhez először persze meg kell fogalmazni, hogy mikor jó egy adórendszer. Ebben a közgazdaságtan a segítségünkre van, hiszen a XVIII. században élt Adam
Smith óta az adózás elmélete szinte változatlan formában rendelkezésünkre áll. Nem lepődünk meg azon, hogy a szükséges bevételek biztosítása az adók kivetésének legfőbb
célja. Telkiben az adóbevételek - a többi bevételi tétellel együtt
- nagyjából-egészéből fedezik a működési kiadásokat, azaz
fedezik azon szolgáltatások költségeit, amelyeket évek óta
megszokott színvonalon nyújt az önkormányzat a lakosok
számára.
A legfőbb kérdés, amivel szembe kell néznünk, hogy ezzel
így megelégszünk-e. Nem akarjuk-e például, hogy a házunk
előtti tér ugyanolyan szép és rendezett legyen, mint a
kerítésünkön belüli terület? Nem akarjuk-e, hogy a közrendre
és a közbiztonságra az eddiginél jóval nagyobb figyelem
fordítódjék? Nem örülnénk-e annak, ha kamasz gyerekeink
találhatnának egy helyet Telkiben, ahol barátaikkal
találkozhatnának? És még sorolhatnánk.

A telki emberek az ország leggazdagabbjai. (Ezt az átlagra
nézve fogadjuk el tényként még akkor is, ha az egyes ember
magáról egyáltalán nem ezt gondolja.) Ennek megfelelően
magunk számára magas életszínvonalat biztosítunk. Furcsa
kettősség szemléletünkben, hogy ezt a magas színvonalat
2015 március

Az adórendszer reformjáról szóló vitánk legelőször is arról
kell, szóljon, hogy pl. akarjuk-e a klímaváltozás hatásaihoz
igazítani csatornarendszerünket, vagy inkább hagyjuk, hogy a
menetrendszerűen megérkező, özönvízszerű esőzések
tönkretegyék a házaink előtt vezető utakat, elmossák a
járdát (már ahol van egyáltalán). Tehát konszenzusra kell jutnunk a legfontosabb kérdésben: milyen faluban szeretnénk
élni? Mert az adórendszer pusztán csak egy eszköz közös céljaink megvalósításához.

Az adózás rendszerével motiválhatjuk is az adózókat valamilyen társadalmi-gazdasági cél elérése érdekében. Természetesen ennek átgondoltnak és indokoltnak kell lennie.
Mondok egy példát: idéntől lehetővé vált a külterületi telkek
adóztatása is. Ha például az önkormányzatnak határozott
célja lenne az MLSZ Edzőcentrum, és a főút közti, jelenleg
gazos és haszontalan területtel, akkor itt adó kivetésével arra
ösztönözhetné a tulajdonosokat, hogy piaci áron adják azt el
az önkormányzatnak. Ez első hallásra talán eretnek gondolatnak tűnik. Mégis javaslom, hogy a közjó, mint egyedüli
szempont figyelembe vételével gondolkodjunk közösen
ezekről a felvetésekről is.

Az arányos közteherviselés a jó adórendszer legfontosabb
ismérve. Ugyanakkor a legnehezebb megállapodni abban,
hogy milyen arányok lennének igazságosak. Az adóknak a
fizetőképességgel, illetve az adózók jövedelmével kell
arányosnak lennie. Ez kimondva megint csak nagyon egyszerű, de a valóságban rengeteg kérdést vet fel. Először is
magánszemélyek esetében csak vagyoni típusú adókra gondolhatunk, ezen belül is telekadóra és építményadóra, illetve
ezek kombinációjára. A korlátozott eszközrendszer szükségképpen csak durva szabályozást tesz lehetővé, az
adózók ingatlanvagyona nem feltétlenül mutatja jövedelmük

Önkormányzat
mértékét, ugyanakkor egy önkormányzatnak jobb becslési
módszer nem áll rendelkezésére. Személyes véleményem az,
hogy a progresszív adózás igazságosabb, mint a lineáris.
Azaz annak a híve vagyok, hogy akinek kétszer nagyobb
vagyona/jövedelme van, mint másnak, az - mondjuk - két és
félszer több adót fizessen. Az önkormányzat által az év végén
bevezetett új adózási forma ebbe az irányba mutat, tehát kifejezetten jónak és előremutatónak tartom. Konkrétan arról van
szó, hogy a 3000 négyzetméternél nagyobb telken lakók - és
csak azok - mostantól az építményadón túl telekadót is
fizetnek a 3000 négyzetméternél nagyobb telekrész után.
Szerintem ezt a kombinált adót (lényegét tekintve progresszív
vagyonadót) fenn kell tartani, esetleg tovább finomítani. Az
igazságosság szempontjából felül kell vizsgálni a jelenlegi
kedvezményeket is. Visszaélésre ad lehetőséget az a kedvezmény, hogy aki egy 30 négyzetméteres házat épít az
amúgy üres építési telkére, annak nem kell telekadót fizetnie.
Aztán 25 évvel a rendszerváltás után szerintem anakronisztikussá vált a kárpótlás során visszakapott telkek adómentessége. Fenntartandónak, sőt kiterjesztendőnek gondolom viszont az építményadónál igénybe vehető kedvezményt, mely szerint a bent lakók száma alapján az adó
alapja személyenként 10 négyzetméterrel csökkenthető. A
legnehezebb kérdéssel egyszer őszintén szembe kell
néznünk: telekadó vagy inkább építményadó? Szándékosan
nem élezném ki ezt a kérdést egy őslakos vs. betelepülő viszonyra és vitára, mert ez teljesen félrevezető lenne, az
érdekek közti választóvonal nem itt húzódik. Egyrészt már
élnek Telkiben olyan felnőttek, akik korábban betelepülők
gyerekeként ugyan, de már Telkiben születtek (pl. egy év
múlva az én fiam is ilyen felnőtt korú lesz). Értelmes kérdése az, hogy ők már őslakosnak számítanak-e vagy egyáltalán
mikortól számítanak majd annak. Másrészt a telki lakosok státusza között inkább az tesz különbséget, hogy azok csak építményadót fizetnek vagy telekadót is fizetnek (pl. nekem is van
üres telek a tulajdonomban, tehát érdekeim egy átlagos
„őslakoséval” azonosak) A jelenlegi helyzet az, hogy az építményadó kisebb mértékű a telekadóhoz képest az adótárgy
(ház vagy telek) értékéhez viszonyítva. A kérdés, hogy ezt a
különbséget növeljük vagy csökkentsük.
Az önkormányzat feladata, hogy a lehető legmagasabb szintű szolgáltatási színvonalat biztosítsa a lakosság lehető
legkisebb mértékű tehervállalása mellett, azaz egy optimum
megtalálása a cél. Ha ezt a szempontot tekintem elsődlegesnek, akkor ez abba az irányba hat, hogy inkább az épít-

ményadó mértékét kell/lehet csökkenteni a telekadó rovására.
Ha az adóbevételek növelése mellett döntünk, akkor azt
inkább a telekadó emelésével tegyük meg és inkább az építményadót hagyjuk változatlanul. További érvként szolgál
ehhez, hogy a telekadó alanyainak egy része nem is telki
lakos. Személyes véleményem, hogy - ha a jogi aggályok
elhárulnak - komolyan fontolóra vehetnénk a külterületi földek
megadóztatását. Itt számolni kell azzal, hogy a több száz új
adózó egyben egy jelentős feladatot is róna az önkormányzatra, ami a személyi állomány növelésével járna a hivatalban.
A jó adórendszer fontos ismérve, hogy az adók behajtása ne
kerüljön aránytalanul sokba. Tehát gazdaságossági számítások, a várható bevételek és kiadások összemérése itt is
elengedhetetlen.

Szót kell ejteni a vállalkozásokról is. Tisztán kell látnunk, hogy
Telkiben a lokálpatrióták fizetnek iparűzési adót. Kivételt
képeznek persze a valóban itt működő, főként kereskedő
vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozások. őket leszámítva a
cégek nagy részének azért van itt a székhelye, hogy az adóját
is itt fizethessék. Ebben teszi őket érdekeltté a térségben
egyedülállóan alacsony adókulcs is. Szerintem ez az érdekeltség akkor is fennállna még, ha kis mértékben (pl. 0,2 százalék ponttal) emelnénk az adót. De óvatosan kell bánni ezzel,
mert nagy szükségünk van az ide települő vállalkozásokra és
igazán értékelnünk kell Telki iránti elkötelezettségüket.

Végül, de nem utolsó sorban az adók behajtására is gondolnunk kell. A jó adózókkal szemben igazságtalan, ha hagyjuk
az adózás elkerülését. Még igazságtalanabb, ha új adókat
vezetünk be anélkül, hogy az adóhátralékok mértékét nem
csökkentjük. Az önkormányzat az elmúlt években nagyon
sokat tett ezen a területen, az elmúlt négy évben ennek
kézzelfogható jelei is voltak. Mára már menetrendszerűen
mennek a felszólítások, inkasszók, felszámolások. Nagyon
nehéz lesz, de tovább kell lépnünk. Legalább eseti jelleggel, a
legnagyobb adótartozások esetében meg kell indítani a végrehajtásokat. (Ez nem adótartozások esetében már szintén
gyakorlat.)
Nagyon bízom benne, hogy cikkem sok vitát generál majd és
kevés indulatot. Nincs itt többről szó, mint egy személyes
vélemény megfogalmazásáról. A következő számban egy
hasonló írás jön Varga-Ötvös Béla tollából.
Takács Zoltán
alpolgármester

Közvilágítás: indulhatnak a munkák
A közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott,
a képviselő-testület kiválasztotta a győztes
kivitelezőt - a Tér-Enerin konzorciumot -, így az
eredeti ütemtervnek megfelelően elindulhatnak
a települési közvilágítás korszerűsítésének munkálatai.

Ahogyan már beszámoltunk róla, településünk „Telki község
közvilágításának energetikai korszerűsítése” című, KEOP5.5.0/K/14-2014-0024 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 kere-

tében 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. 10 000 000 Ft összegű előfinanszírozási kötelezettség terheli, melyet a pályázat utófinanszíroz. A pályázat szállítói finanszírozással valósul meg,
azaz a forrás nem fut át az önkormányzaton.
A korszerűsítés nem csak az energia díjának csökkenését, de
várhatóan üzembiztosabb hálózatot, és csökkenő üzemeltetési,
fenntartási költségeket is biztosít.
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.

2015. február 23.
Belső ellenőri pályázat

Telki község képviselő-testülete a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerinti, a belső ellenőrzési feladatok ellátásra kiírt pályázat
alapján a Penner-Audit Kft-t (Jónásné Penner Ágnes) jelölte ki
nyertes ajánlattevőnek.

A 2015. évi költségvetés elfogadása

A testület megalkotta az idei költségvetésről szóló, 6/2015.
(II.26.) számú Ö. rendeletét. (A költségvetésről bővebben
előző számunkban olvashattak.)

A társadalmi és civil szervezetek, valamint
alapítványok támogatása

A képviselő-testület a helyben működő egyesületek,
alapítványok, társadalmi szervezetek 2015. évi támogatásának összegét, célját a következők szerint határozta meg.
Szervezet

Támogatás összege
Támogatás célja
(e Ft)
Telki SE
300 Szakszövetségi és nevezési
díjak; helyi sportversenyekrendezvények szervezése;
sporteszközök beszerzése;
önrész
KOKUKK Egyesület
100
2015. évi kulturális, faluszépítő, környezetvédelmi programok, illetve tevékenységek
költségei
Telki Nőikar
90
2015. évi fenntartási költségek
120 Nyári táborozás költségének
1002. sz. Néri Szent
Fülöp Cserkészcsapat
támogatása
Polgárőrség Bűnmeg- 500
Közbiztonság javításához
éjszakai járőrözések biztoelőzési Egyesület
sításának támogatása
Budajenő-Telki
100
Működési költségek, utazás,
Székely Társulat
honlap fenntartása

Csatlakozás a Mária Út Közhasznú
Egyesülethez
Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérte a
felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesületbe intézményi
tagként, és nyilatkozott arról, hogy az önkormányzat teljes körű
képviseletét az egyesületben Deltai Károly polgármester látja
el (a megbízás visszavonásig érvényes).

Az egyházközség támogatásának
elszámolása

A testület hozzájárult ahhoz, hogy a Budajenő-Telki Egyházközség 2014. évi támogatásának elszámolási határidejét
2015. szeptember 30-ra módosítsák.

Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló rendelet módosítása

Telki község képviselő-testülete a szociális ellátások rendszerében történt változások okán felülvizsgálta a szociális
igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi
ellátásokról szóló helyi rendeletét. A testület a törvényi felhatalmazás alapján a témában új helyi rendeletet alkotott.

A közétkeztetés vizsgálata

A képviselők döntöttek arról, hogy a közoktatási
intézményekben (óvoda, iskola) a szülők és a pedagógusok
bevonásával 2015. március 1-je és március 31-e között
próbaétkezéssel
egybekötött
ellenőrzést
tartanak
intézményként heti két-két alkalommal, és kérdőíves
felmérést végeznek a diákok és szüleik körében a
közétkeztetésben észlelt problémák, észrevételek, változtatási igények felderítése érdekében. Ezt követően megvizsgálják és kiértékelik a tapasztalatokat, összeállítanak egy
jelentést a közétkeztetés helyzetéről és javaslatot tesznek a
szükséges lépések megtételére.
szb

Eldőlt, hogy ki végzi a kátyúzásokat
A meghirdetett pályázat eredményeként kiválasztották a
kivitelezőt, a Vianova 87 Zrt.-t az önkormányzat tulajdonában
lévő úthálózat 2015-2016. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére.
2015 március

A feladatra a tavalyinál kisebb összeg – mintegy 7 millió forint
– áll rendelkezésre, ami a mögöttünk hagyott tél által okozott
károk mértékét tekintve igen visszafogott léptékű fejlődést
tesz lehetővé ezen a téren.

Önkormányzat

Itt a jó idő, elindultak a kerti munkák
Hogyan és mikor gondozzuk ingatlanunkat
és az ingatlanok előtti közterületeket?

Telki község képviselő-testülete a község környezetének
védelméről szóló 5/2011. (06.29.) számú Ö. rendeletében
szabályozta az ingatlantulajdonosoknak az ingatlanuk
kezelésére vonatkozó kötelezettségét.

Az önkormányzati rendelet 2.§. (1) és 3.§. (1) bekezdése
értelmében az ingatlantulajdonosnak az ingatlanok előtti és
melletti növényzettel ellátott közterületen az ingatlan tulajdonosa
köteles a zöldterületek fenntartását folyamatosan ellátni, a
fűnyírást a vegetációs időszakban, általánosságban havi, illetve
olyan rendszerességgel elvégezni, hogy a fű magassága ne haladja meg a 30 cm-t.

Ha az ingatlantulajdonos nem gondoskodik az ingatlana és
ingatlana előtti – illetve, ha a tulajdonos ingatlana két vagy több
utcát érint, az ingatlanával közvetlenül határos – utcaszakaszon
az ingatlan határától a közterület úttestig terjedő teljes
területének tisztántartásáról, és nem látja el a zöldterületek rendszeres fenntartását úgy, hogy a fű magassága a 30 cm-t ne haladja meg, megsérti a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló 6/2013. (04.24.) Ö. rendeletet, amelynek
értelmében a közterület-felügyelő helyszíni intézkedése által
50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, illetve 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal büntethető.

Ha füvet nyírunk, azt jókor tegyük!

A közösségi együttélési normák betartása érdekében Telki
község képviselő-testülete a zaj és rezgés elleni védelem helyi
szabályairól szóló 16/2011. (06.29.) számú Ö. rendeletében
szabályozta, hogy az ingatlantulajdonosok, helyben lakó állampolgárok a veszélyes mértékű zajjal járó kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységeiket (fűnyírás,
favágás, stb.) mely időszakban végezhetik úgy, hogy ezzel a
legkevesebb zavart okozzák a lakóközösségnek.
Az önkormányzat rendelete értelmében a kertgondozással járó
tevékenységek munkanapokon 7:00 és 20:00 között, szombaton
8:00 és 20:00 között végezhetők anélkül, hogy bírság fenyegetné a tevékenység végzőjét.
A fent hivatkozott 6/2013. (04.24.) Ö. rendelet alapján szabá-

lyozott időszakon túli tevékenység végzése esetén a közterületfelügyelő 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja a
szabályszegő polgárt, illetve feljelentés ürügyén indult eljárás
alapján a Polgármesteri Hivatal 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot vethet ki.

Ha mégis égetünk, azt mikor tehetjük?

A tavaszi kerti munkák maguk után vonhatják a kerti hulladék és
avar égetésének megjelenését is.

A tűzgyújtást szabályozó, 2015. március 5-én hatályba lépett
54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi
Szabályzat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megtiltja többek között a belterületi ingatlanok használata során
keletkezett növényi hulladékok szabadtéri égetését. Telki
képviselő-testülete 17/2011. (06.29.) számú Ö. rendeletében
szabályozta az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó
szabályokat, amelynek értelmében kerti hulladék égetésére
kizárólag munkanapokon, március, április, szeptember, október,
november hónapokban 8.00 és 19.00 közötti időszakban van
lehetősége az ingatlantulajdonosoknak.

A helyi rendelet, illetve a központi normatívák is a kerti hulladék
ártalmatlanítás módját elsősorban komposztálással javasolják
megoldani, tehát inkább ezt a módját javasoljuk a kerti hulladék
kezelésének.
A településen hulladékkezelési szolgáltatást ellátó DEPÓNIA Kft.
április 7-től keddi napokon, havonta kétszer (pontos időpont a
januári számban található éves hulladéknaptárban található)
zöldhulladék szállítására szolgáló zsákokban elviszi a kerti zöldhulladékot.
A tűzgyújtási szabályok megsértőivel szemben is alkalmazhatók
a fentiek szerinti szabályok.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2015-ben az önkormányzat a szabályok megsértőivel szemben szigorú
intézkedéseket fog alkalmazni. A közterület-felügyelő és az
önkormányzat által foglalkoztatott rendőr a hét minden
napján ellenőrizni fogja a fenti szabályok betartását.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tájékoztatóban foglaltaknak
megfelelően gondoskodjanak a kötelezettségeik teljesítéséről.
Telki Önkormányzat

Általános iskolai beíratás
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2015/2016-os tanévre történő általános iskolai beíratás időpontja: 2015. április 16.
(csütörtök) 8.00 – 19.00 és 2015. április 17.
(péntek) 8.00 – 18.00.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (1)
bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről
vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli
a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A
felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül - jogsza-

bálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással - jogorvoslattal
élni. Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
területileg illetékes Tankerületi Igazgatójához nyújthatja be.

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes
iskolába kívánja a gyermekét beíratni, és a választott iskola a
gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a
döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles
beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
Pest Megyei Kormányhivatal
www.telki.hu
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2015. március 1-jével átalakult
a szociális támogatási rendszer
Hol kell leadni a szociális támogatási
kérelmet?

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

A járásoktól kérhető támogatások közé
tartozik:

- a közgyógyellátás,
- az ápolási díj,
- az időskorúak járadéka,
- a munkaképeseknek nyújtandó foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (fht),
- a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális segély),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

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.
A Telki Polgármesteri Hivatalban 2015. március 1-től
csütörtökönként 13-16 óráig települési ügysegéd fogadja az
ügyfeleket.

Pest Megyei Kormányhivatal

Pályázati felhívás:
Környezetvédelmi Alap
Telki község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
8/2012. (05.01.) számú Ö. rendeletével Környezetvédelmi
Alapot hozott létre.

A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra
kell felhasználni. Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil
szervezetek számára nyújt keretet a közösséget szolgáló
környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására,
ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket.

Telki község képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való
együttműködésre.
2015 március

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely az elnyert összegből elsősorban a település közigazgatási területén végez a törvényben meghatározott
környezetvédelmi tevékenységet.
A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
működési célra nem nyújtható.

Nem nyújtható támogatás annak:

a) aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy
csődeljárás indult,

b) aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból
vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta
be.

A pályázatnak tartalmaznia kell!
a) A kitöltött Pályázati Adatlapot

b) A környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a
műszaki leírást és a költségvetést
c) A tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját

d) Az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló
egyéb forrásokat

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. április 15.

A pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri
Hivatal, 2089 Telki, Petőfi u. 1.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell
küldeni a hivatal@telki.hu email címre.

A pályázat elbírálásának menete: A beérkezett pályázatokat
Telki község képviselő-testülete bírálja el. A döntésről a
pályázók 15 napon belül írásban értesítést kapnak.

Megállapodás - elszámolás

A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30
napon belül megállapodást köt. A sikeres pályázó a vissza
nem térítendő támogatás összegének felhasználásáról a
program lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni.
Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy
csak részben teljesíti, a képviselő-testület a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére
kötelezheti.

A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet - 8/2012 (05.01.)
Ör. - szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Rendeletek tára menüpont alatt.
Deltai Károly
polgármester

Közérdekű
Kultúra
Egyeztetés alatt az erdőterv

Erdőrészleti szintű egyeztetési szakaszánál tart a Budaihegyekre vonatkozó, következő 10 éves körzeti erdőterv
kialakítása. Telki közjóléti funkciókat érintő javaslatai is
bekerülhetnek a koncepcióba.
Javában zajlik a Budai-hegyekre vonatkozó, hamarosan életbe
lépő, 10 éves körzeti erdőterv előkészítése, amelyhez még
2013-ban Telki is elküldte a környező erdők közjóléti funkcióinak
fejlesztésére, megóvására vonatkozó elképzeléseit. Az összehangolásra azért is nagy szükség van, hogy az erdőterületek
kezelője, fenntartója, és azok a települések, amelyekhez az adott
területrészek közigazgatásilag tartoznak, együttes erővel indulhassanak a pályázatokon, és közösen léphessenek fel a tervek
megvalósításában, a meglévő közjóléti funkciók megőrzésében.
Ezek közé tartozik környezetünkben többek között a Hideg-völgyi
pihenőhely, a Csergezán-kilátó, a tanösvény, a zarándokút
fejlesztése és megóvása, valamint a tervezett erdei kerékpárút
létrehozásának projektje.
szb

Tájékoztató a szippantott
szennyvíz elszállításáról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a képviselő-testület 2/2015. (II. 02.) Ö.
határozata alapján a nem közművel összegyűjtött (szippantott) háztartási szennyvíz begyűjtésére a Transfekál Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést.
A szerződés keretében a 2015. február 9-től 2015. május 31-ig 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 06-30-9009788
Deltai Károly
polgármester

Ha gyanúsat lát, hívja a KMB-t!

Amennyiben a környezetében bármilyen bűncselekményre utaló
jelet vagy gyanús személyt észlel, kérjük, haladéktalanul értesítse
Farkas Flórián körzeti megbízottat (KMB-t) a 06-70-603-7594-es
telefonszámon!

A tűzgyújtás szabályai

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az 54/2014. (XII.5.)
BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi
Szabályzat. Az új Országos Tűzvédelmi
Szabályzat szerint a lábon álló növényzet,
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben

a belterületi ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetése tilos.
Kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

Telki község képviselő-testülete 17/2011. (06.29.) számú Ö. rendeletében szabályozta a kerti hulladék és avarégetés szabályait.
Az önkormányzati rendelet értelmében Telki község belterületi
ingatlanjain belül a kerti hulladék, avar égetésére kizárólag
munkanapokon, március, április, szeptember, október, november
hónapokban, 8-tól 19 óráig - kivéve az országosan elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartamát - kerülhet sor.
Az égetést csak cselekvőképes nagykorú személy végezheti,
abban az esetben, ha gondoskodik a helyszínen a tűz oltásának
feltételeiről.
Az avar égetésén kívül a környezetre ártalmas, vagy az égés
közben azzá váló anyagokat (pl.: műanyag, gumiabroncs,
éghető települési szilárd hulladék, stb.) égetni tilos!

A kerti hulladék és avar égetésének fenti szabályait
megszegőkkel szemben a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának szóló 6/2013. (IV.24.) Ö.
rendelet értelmében a közterület–felügyelő helyszíni bírságot
szab ki, illetve a hatóság közigazgatási bírsággal sújtja az
elkövetőt.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi
hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen
irányított égetést végezhet. A tervezett tarló - lábon álló
növényzet, avar -, és egyéb növényi hulladék égetésére
vonatkozó kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább
10 nappal az I. fokú tűzvédelmi hatósághoz írásban be kell nyújtani, amelyet követően a hatóság a kérelmet annak
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. (Érd
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 2030 Érd, Fehérvári út 79/a,
tel.: 06-23-524-570)

Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat maradéktalanul tartsák be!
dr. Lack Mónika
jegyző

Veszettség elleni védőoltás
Telki Község Önkormányzata tájékoztatja
önöket, hogy 2015. évben az ebek kötelező
veszettség elleni védőoltása és féregtelenítése az alábbi módon végeztethető el.
1. A Magyar Állatorvosi Kamara által javasolt,
és az önkormányzat által támogatott „kampányoltás” formájában.

A kampányoltás helye: Telki, Harangvirág u. 26. szám alatti állatorvosi rendelő
Időpontja: 2015. április 10., péntek 10.00 – 18.00, és
2015. április 15., szerda 14.00 – 17.00 (pótoltás)

A kampányoltás során beadott védőoltás díja: 4.000 Ft,
féregtelenítés díja: 200 Ft/10 kg.

Figyelem! A védőoltás csak egyedi azonosítóval (mikrochippel)
megjelölt kutyának adható be, amelynek behelyezése történhet a
védőoltással együtt is. Ennek díja: 3.500 Ft.

2. Az oltás elvégeztethető kiszállási díj megfizetése mellett az állat
tartási helyén is vagy bármelyik állatorvosi rendelőben annak díjszabása szerint.
www.telki.hu
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Önkormányzat

Közügyek és közbiztonság
Köz(ös)ügyek

Eddig három önkormányzati választást volt lehetőségem
átélni itt, Telkiben. A legutóbbi más volt, mint a megelőző
kettő. Természetes, hogy a kampányok alatt az emberek
figyelme jobban a közügyek felé fordul, a közhangulat felforrósodik, majd a választások elmúltával lecsendesül, és pár hét
után, minta mi se történt volna, mennek tovább a dolgok. Most
nem ez történt. A kampány a korábbiaknál visszafogottabb
volt, viszont nem múlt el úgy nyom nélkül, mint korábban.

Ennek számomra a legszomorúbb következménye, hogy
szekértáborok alakultak, amelyek - legalábbis Telki elmúlt tíz
évében nem jellemző módon - egymással élesen szemben
állnak. Az elektronikus és személyes kommunikációkat
figyelve gyakran az az érzésem, hogy nem a vélemény
határozza meg valakinek a helyét, hanem a helye határozza
meg a véleményét. Ez viszont ellehetetleníti a konstruktív
vitákat, amik pedig kulcsfontosságúak lennének Telki
megfelelő fejlődése érdekében. Ez nagyon elkeserítő.
Ugyanakkor lehetne ennek a máshogy alakulásnak nagyon
pozitív hozadéka is. Míg a korábbi választások után szinte teljesen eltűnt a telki polgárok közügyek iránti érdeklődése, most
igen örvendetes módon ez sokkal intenzívebb maradt. Ez egy
nagy érték, építő erő lehetne, nagy ostobaság ezt egymás
ellenében elherdálni.

Kölcsönösen feltételezzük, hogy mindenkinek tisztességesek
a szándékai, és valóban tenni akarnak Telkiért! Csak így lehet
együttműködni, és csak így lehet konszenzust találni az eltérő
elképzelések, igények között. Azon leszek, hogy a
közeljövőben olyan fórum jöhessen létre, ahol tudjuk rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is
kevés.

Köz(ös)biztonság

A közbiztonság, értékeink, vagyontárgyaink, de legfőképpen
szeretteink biztonsága minden ember számára a legfontosabb
dolog. Telkiben hosszú évek óta kiemelkedően jó a közbiztonság, akár a környező településekhez, akár országosan, a
hasonló méretűekhez hasonlítjuk. Ez a kiváltságos helyzet több
tényező együttesének eredménye: a nyolcadik éve Telkiben
szolgálatot teljesítő körzeti megbízott és a közterület-felügyelő munkájának, a rendszámfelismerő és a térfigyelő kamerarendszerek működésének, valamint a polgárőrség
áldozatos tevékenységének.
A közelmúlt sajnálatos eseményei megmutatták, hogy milyen
sérülékeny is valójában ez a kényelmes állapot. Azonban mi
magunk is jelentősen hozzájárulhatunk és hozzá kell járulnunk
a jó közbiztonság megőrzéséhez.
Ne adjunk lehetőséget a bűnözőknek! Ne hagyjunk értékeket
az autóban! Figyeljünk a nyitva hagyott ablakokra! Még ha
otthon vagyunk is, mindig zárjuk kulcsra az ajtót!

Figyeljünk a környezetünkre! Ha gyanús személyeket, járműveket vagy „árusokat” látunk, figyelmeztessük a szomszédokat és jelezzük a körzeti megbízott (Farkas Flórián, T.: 06-70603-7594), valamint a polgárőrség (T.: 06-30-640-7979) felé!

Őrizzük aktívan értékeinket! A bűnmegelőzés egyik
leghatékonyabb eszköze az elrettentés, az állandó jelenlét.
Ennek a legkézenfekvőbb civil formája a polgárőrség. A polgárőrök a legkritikusabb esti és éjjeli órákban járőrözéssel
próbálják távol tartani a rossz szándékú betolakodókat. Kérem
a - nem kizárólag, de azért elsősorban férfi - telki polgárokat,
hogy csatlakozzanak a polgárőrséghez, és havonta egyszer,
néhány óra ráfordításával járuljanak hozzá Telki közbiztonságához, és saját értékeik, családjuk védelméhez. Várjuk a
lelkes, tenni akaró jelentkezőket (T.: 06-30-640-7979).

Hogy Telki közbiztonsága továbbra is ilyen jó marad-e, esetleg
még tovább javul, jelentős részben rajtunk múlik. Tegyünk érte
közösen!
Földvári-Nagy László

Bűncselekmények: fontos a bejelentés!
Az elmúlt időszakban településünk nyugalmát sajnos
megzavarta néhány bűncselekmény.

Ennek kapcsán Deltai Károly polgármester tájékoztatást kért a
Budakeszi Rendőrőrs parancsnokától, aki elmondta, hogy a
közelmúltban - lapzártánkig - kettő ismert, bejelentett
eseményről tudnak. Az egyik egy teraszajtón keresztül
történő betörés, a másik néhány raklap ellopása. A k e t t ő
esemény
vélhetően
egymástól
független,
nagy
valószínűséggel más elkövetőkkel.

A rendőrség a szokásos járőrön és a körzeti megbízotton
kívül plusz gépjárművet irányított Telkibe, ami a polgárőrség
jelenlétével együtt remélhetőleg elegendő elrettentő erő
2015 március

lesz, ha netán visszatérnének az elkövetők. A tapasztalatok
alapján tavasszal mindig fel-felbukkannak átutazó elkövetők.
Ilyenkor fontos a fokozott odafigyelés, egymás segítése, és
esemény, gyanú esetén a rendőrség értesítése.

Telkiben 2013-ban 29, tavaly 25 ismertté vált bűncselekmény
történt (ebbe mindent bele kell érteni, nem csupán
betöréseket), amivel a legbiztonságosabb települések
egyikének számítunk hazánkban. A számokat azonban
torzíthatja, amikor a megtörtént eseményekről nem érkezik
bejelentés. Fontos, hogy, ha besurranás, betörés történik,
bejelentsék a rendőrségen. Ennek hiányában a rendőrök
nem érzékelik egy esetleges sorozat elindulását és nem
tudnak átcsoportosítani erőforrásokat.

Közösség

Kirándulás Erdélybe
Idén is lesz szervezett erdélyi buszos kirándulás Pünkösdkor: a cél Gyimesbükk, Csíksomlyó és Erdély gyönyörű
vidékei!

Kedves Telkiek!

Pünkösd hétfőn, május 25-én hajnalban hazaindulás, az útvonalat a csoporttal egyeztetjük, tervezünk megállást Gyulafehérváron és Déván is, illetve forgalomtól, időjárástól függően
további helyeken.

2013-ban és 2014-ben nagyobb csoportokkal utaztunk Gyimesbükkre Pünkösdkor. Az út élményei és jó tapasztalatai alapján
idén ismét belevágunk egy szervezett buszos kirándulásba,
hogy minél többen megismerhessék Telkiből is nemcsak a
gyönyörű erdélyi tájakat, hanem Gyimesbükk csodálatos értékeit
és hagyományait.

A tervezett program:

2015. május 21-én, csütörtökön hajnalban indulunk busszal és
néhány rövid megálló (Szováta, Korond) után este érkezünk
Gyimesbükkre. Szállás a plébánia turistaszállásán és családoknál.
Másnap, pénteken egész napos kirándulás:

a. a csoport egy részének busszal a Csíki és/vagy Kászoni
medence vidékén (a pontos útitervet a résztvevők kívánságai alapján rögzítjük majd, a csoport összetételének és
igényeinek megfelelően)
b. a túrázni vágyóknak a Gyimesek völgyének legszebb
helyein.
Szombaton a fő program a csíksomlyói zarándoklat, majd
délután a csángók történelmét bemutató program Gyimesbükkön.
Pünkösd vasárnap következik az immár hagyományos gyimesbükki rendezvény, a Csíksomlyó Express – Székely Gyors vonat
megérkezése az ezeréves határra, ünnepi istentisztelet, műsor a
vesztegzári (kontumáci) kápolnánál és a néhány éve felújított
vasúti őrháznál. Délután kirándulás a környező csodálatos
hegyekben vagy közösségi program Gyimesbükkön.

A Nyugdíjas klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!

2015 januárjában klubnap helyett az Operett színházban voltunk
44 fővel. Első klubnapunkat az iskola ebédlőjében tartottuk –
volt ott zsíros kenyér hagymával, forralt bor és sok-sok finom
sütemény. A hangulat nagyon jó volt, mindenki beszélt mindenkivel, majd ismertettem a következő programokat.

Március 18-ára kirándulást szerveztünk a Várkert Bazár és a Vár
Múzeum megtekintésével. Áprilisban, remélve, hogy már
melegebb lesz, a Pajtában tudunk összejönni. Májusban egyik
szerdai napra tervezem a szekszárdi-bajai egynapos kirándulást.
Június 28-án vasárnap egynapos utazást hirdettem egy utazási
irodán keresztül, mert így kapunk idegenvezetést is. 20 fő
esetén a busz ide jön értünk. 10% kedvezményt kaptunk, mert
már lefoglaltam 15 fő helyét, így a részvétel 7.200 forint
fejenként. Ha érdekel valakit, hívjon a 06-26-372-456-os telefonszámon! A további programokat a klubnapon beszéljük meg.

A költségek:

A busz költsége várhatóan fejenként 15.000 Ft (az önkormányzat a testvértelepülési kapcsolatok fejlődése érdekében a
busz költségeinek egy részére támogatást nyújt). A kinti szállás
és ellátás költségei azoknak, akik a plébánia turistaszállásán
vagy családoknál laknak, várhatóan kb. 15.000 Ft, akik panzióban szeretnének lakni, azoknak természetesen több.
Előzetesen jelentkezni egyénileg vagy családosan (lehet nem
telkieket is hívni, budajenőiekre kifejezett örömmel számítunk!)
a kultura@telki.hu e-mail címen lehet 2015. április 15-ig, utána
pontosítjuk a részleteket.
A pünkösdi gyimesbükki programokról további információ és
képek a Budakeszi Kultúra Alapítvány honlapján:
www.budakeszikultura.hu -> Gyimesbükk

Móczár Gábor
Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány

Megemlékezés Kodolányi
János író születésnapjáról
Kodolányi János 1899. március 13-án született Telki községben. Az író nevét viselő KoKuKK Egyesület a születésnap
táján minden évben koszorúval emlékezik meg erről az
eseményről.

Az idei koszorúzás éppen március 13-ára, derült, kora tavaszi
estére esett. Az egyesület tagjai és barátai, az író tisztelői jó
hangulatban helyezték el az emlékezés virágait a szülőházon
található emléktábla alatt.
KoKuKK Egyesület
Fotó: Szalai Henrietta

Kívánok Mindenkinek további szép napokat, jó egészségben!

Márta
www.telki.hu
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Közösség
Kapcsolatok
A márciusi Zacher Gábor előadáshoz kapcsolódóan - ahol
szó volt arról, hogy a függőségeinkkel szembeni leghatásosabb védekezés a megfelelő
minták kialakítása már kora gyermekkortól - a neveléssel foglalkozunk áprilisi rendezvényünkön.

Mindenki szeretné, hogy gyerekéből boldog, kiegyensúlyozott
felnőtt váljon, ehhez az útravalót otthonról és az intézményektől
kapja meg. Hogy oszlik meg a nevelési feladat a család, az óvoda
és az iskola között? Mi a szülő, mi az óvodapedagógus, mi a
tanító és a tanár feladata?

Meghívott előadónk, Uzsalyné Pécsi Rita oktatással foglalkozó
szakember, akit már megismerhettünk az érzelmi intelligenciáról,
és a serdülőkor feladatairól, szépségéről, nehézségeiről tartott
előadásai kapcsán. Most a szabadság határairól és a
fegyelmezés lehetőségeiről osztja meg gondolatait.

Pécsi Rita a nevelés minden területén otthonosan mozog, nemcsak elméleti, de gyakorlati tapasztalatokkal is bőségesen rendelkezik. Óvodát, iskolát alapított és vezet, általános módszertant
tanít leendő tanároknak, tankönyveket ír. A teljes képhez hozzátartozik, hogy 4-gyermekes édesanya is, így rengeteg tapasztalattal bír, mind a szülői, mind az oktatási szakterületről, ezért a
család és az intézmény szerepét, feladatait, lehetőségeit
reálisan látja és tapasztalatait szívesen osztja meg velünk.

Fegyelmezés? Szabadság? - Otthon és az
iskolában

Az engedelmesség még nem fegyelmezettség.
A fegyelmezés szabadságkorlátozás, de nem a szabadság
megszűnése.
Tipikus akadályok.
És ha a nevelő fegyelmezetlen?
A hatékony fegyelmezés eszközei.
Mikor? Hogyan? Hogyan ne? Büntetés? Irgalom?
Mi a legerősebb fegyelmező tényező?

Az előadás 2015. április 23-án, csütörtökön 20 órakor
kezdődik a Telki iskola ebédlőjében.

Ebben az évben előadásaink rendszeresen 19 órakor kezdődnek, de most kivételesen, előadónk kérésére későbbi időpontra - 20 órára - tettük a kezdést. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Halász Terézia

Tavaszi jatszótér-szépítés a
Kokukk Egyesülettel!
Várunk mindenkit április 25-én,
szombaton 10 órától telki négy
játszóterén, ahol közösen szemetet szedünk, rendet rakunk,
apró felújítási munkákat végzünk. Minden anyukát, apukát,
kicsit és nagyot várunk, hogy a
gyermekeink szép, tiszta környezetben játszhassanak!
KoKuKK Egyesület
2015 március

Amint lehet, folytatódik a
kápolna felújítása
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a rekultiváción átesett
egykori hulladéklerakónál a tavalyi bőséges csapadék miatt
megcsúszott a kialakított rézsű. Ez most nem teszi lehetővé a
kápolna megközelítését és így természetesen a tervezett
felújítás megkezdését sem.

A Telki Önkormányzat és a kápolna felújítására társult civilek
képviselői a kivitelezővel közösen keresik az alkalmas
műszaki megoldást és egyeztetnek ennek finanszírozásáról.
Amint biztonságossá tettük a rézsűt, elkezdődhet a felújítás.
Mindannyian bízunk benne, hogy a munka még az idei szezonban befejeződhet.

További hír, hogy az adománygyűjtő számla száma a Buda
Regionális Bank csődje miatt megváltozott. Az új számlát az
OTP Banknál nyitottuk, a száma: 11742348-20021355, megnevezése: Kodolányi János KKK Egyesület ELK (vagyis
elkülönített).
Nagy megkönnyebbülésünkre a számlán lévő összeget
100%-ban megtérítette az Országos Betétbiztosítási Alap.

KoKuKK Egyesület

Közös megemlékezés a
hősökről
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyi megemlékezését az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan idén is
fáklyás felvonulás nyitotta 2015. március 15-én este. Ezt
követően a Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola diákjainak rendkívül színvonalas előadását
láthatta a nagyérdemű.

Közösség

Dr. Zacher Gábor előadása

„Egy kamaszkori berúgás negyven évvel később már arany anekdotává szelídül”
Mi a függőség?
Miért nem rohannak a morfiumot
kapott betegek a
kórházi kezelés
után a dealerhez? Mit tehet a
szülő annak érdekében, hogy
kamaszodó gyereke a kritikus
pillanatban nemet tudjon mondani? Miért nincs Magyarországon szenvedélyügyi
államtitkárság? Dr. Zacher Gábor, a Honvéd kórház
sürgősségi osztályának vezetője mindennapi függőségeinkről tartott előadást Telkiben.

Aki még nem találkozott személyesen az ország toxikológusával, az március 5-én, csütörtök este a Kapcsolatok előadássorozat szervezőinek köszönhetően meggyőződhetett róla,
hogy Dr. Zacher Gábor amellett, hogy szakmájának elismert
képviselője, dinamikus és szórakoztató előadó is. Az iskola
ebédlője megtelt érdeklődőkkel, a felnőtt korosztály mellett Gábor szavaival élve - „a Facebook csillogó szemű nemzedéke”
szintén képviseltette magát. A toxikológus hangsúlyozta, hogy ez
az előadás leginkább a felnőttekről szól, egyfajta görbe tükröt
mutat az életünket nehezítő és könnyítő függőségeinkről.

„A függőség nem más, mint egy emléknyom, amit az ember
nem tud kitörölni, többnyire inkább megpróbálja elfojtani” – magyarázta Gábor, hozzátéve, hogy általában fiatal felnőtt korra
alakul ki egy kontroll mechanizmus, ami segít a veszélyes vagy
problémás helyzeteket megfelelően kezelni. „Bizonyos fajta,
gyerekkorban megjelenő keretsértéseknél, vagy akár függőségbe átmenő magatartásformáknál nagyon fontos egy
külső szemlélő, ideális esetben a szülő megfelelő időben
történő beavatkozása, mert a gyerekeknél ez a fajta kontroll
mechanizmus még nincs kifejlődve.
Az előadó részletesen beszélt a különféle függőségekről,
megtudtuk, hogy a koffeinfüggőséggel gyakran párban járó
nikotinfüggőség az egyik legintenzívebb addikció és mindkettő
hiánya erős elvonási tüneteket okozhat. Az alkoholizmus terén
Magyarország sajnos Európa élvonalába tartozik, a fogyasztás
személyenként 14 liter 96%-os alkohol évente. A függőség
kialakulásában szerepet játszik a genetikai örökség, és ezzel
gyakran takaróznak is a függők, a szülői és a szociális minta

az, ami nagymértékben meghatározó. „Abban a családban, ahol
legalább az egyik szülő alkoholfüggő, hétszer nagyobb az esélye annak, hogy a gyerek is alkoholistává váljon”.

A kábítószerek kipróbálásával kapcsolatban a toxikológus a
megfelelő felkészítés, nevelés fontosságát hangsúlyozta, és
nyomatékosította, hogy a szülőknek arra kell törekedniük, hogy
a „Na, mi van, öreg, nem mered?” mondat elhangzásakor gyermekük merjen, tudjon és akarjon nemet mondani, olyan szituációkban is, amikor a kortárs csoport nyomása nagyon erős. A
lélektani hajlamosító tényezők közül a gyermekkori testi és lelki
sérüléseket, a kisebbségi érzést és önértékelési károsodásokat
emelte ki. A szakember elmondta, mennyire fontosak a gyerekek
számára a „szeretetinjekciók”, és az, hogy a kamaszkori
keretsértéseket a szülők pozitívan és jóindulatúan kezeljék. Az
életében először ittasan hazatérő tinédzsert egy elnéző
szülői reakció kevésbé traumatizálja, mint a szankciókkal való
fenyegetés. Ha a szülő nem agresszívan lép fel, a gyerek nyitottabban fogadja az alkoholfogyasztásra vonatkozó intelmeket.
„Egy kamaszkori berúgás negyven évvel később már
aranyanekdotává szelídül”- tette hozzá Gábor, arra utalva, hogy
mindenki elköveti a maga keretsértéseit fiatal korában.
Az előadáson szó esett még a játékszenvedélyről, a
munkaalkolizmusról, a csokoholizmusról és az úgy nevezett
„női függőségekről” - étkezési zavarok, vásárlási szenvedély,
gyógyszerfüggőség. Gábor a Z generációt erősen érintő
internetfüggőségre, az online és offline világ keveredéséből
származó veszélyekre is felhívta a figyelmet. „3-4 éves koruktól
fent vannak a virtuális világban, és olyan helyeken kalandoznak,
ami abszolút nem nekik való. A szülői kontroll szerepe kulcsfontosságú, a nagyobb gyerekeknek is szabjunk kereteket az
számítógépnél töltött idő és az internetezés vonatkozásában.

„A szerek megváltoztatnak, méghozzá úgy, hogy a változás
folyamatába nem tudsz beleszólni. Ha nem akarod, hogy valami
megváltoztasson, akkor tudnod kell nemet mondani” – válaszolta Gábor a hallgatóság arra vonatkozó kérdésére, hogy mit
mondjon a szülő a gyereknek a drogokról. A közönség kérdései
arra utaltak, hogy sokan erősen aggódnak amiatt, hogyan védhetnék meg gyerekeiket a különböző veszélyektől, hogyan
készíthetik fel őket a folyamatosan változó világ kihívásaira.
Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfelelő értékrend
kialakítása, és a szülői odafigyelés fontossága mellett az is
elengedhetetlen, hogy a családban őszintén lehessen beszélgetni a „kényes” témákról is.
Wilcsek Médea
Fotók: Ivanov Martin
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Kultúra

A Hónap alkotója: Callmeyer László
Callmeyer László a Magyar Iparművészeti Főiskolán (a mai
MOME) szerezte építésztervező-művész diplomáját 1981ben, ahol elismert mesterektől és művészektől kapta
képzését az építészeti szakirányához tartozó tárgyakon kívül
rajzból, festészetből és a különböző anyagok művészi alkalmazásából. Később elvégezte a BME MérnöktovábbképzőMÉSZ Mesteriskoláját, majd a Műszaki Egyetem műemlékvédelmi szakmérnök szakán folytatott tanulmányokat.

Első ismertebb munkája 1983-ban a Május 1. (a mai Átrium)
mozi újjáépítése volt, amely kiváltotta az építész-szakma elismerését. László később is több nagy sikeres építészeti projekt alkotója volt, mígnem 1992-ben kiköltözött Budapestről
Telkibe, ahol is érdeklődése a vidéki környezet hatására a
tradicionális építészeti jegyeket őrző családi házak és közintézmények tervezése felé fordult. Ebben a műfajban igazán
önmagára talált, részleteiben finoman kidolgozott házai
funkcionálisan racionálisak, a mai kor modern emberének
igényei szerintiek, de építészetének igazi ízét a hagyományos
formavilág és a természetes anyagok alkalmazása adja.
Végső soron műveiben az ember és élettere valódi harmóniáját keresi, amelynek létrejöttéhez minden házánál
holisztikus szemlélete vezeti el. Ezek tették közkedveltté
munkáit a Zsámbéki-medencében és napjainkban már
Szovátáig is elvitték hírét. Itt a Tündérkert Alapítvány megbízásából építi - az erdélyi gyerekek számára - Kós Károly
ihletésű zenepedagógiai központját, amely a Kodály-módszer-

2015 március

rel tanítja a magyar gyermekeket zenére és segíti őket sikerhez európai turnéik során.

Munkásságának kezdetén - nemlévén még számítógépes
világ - a jó rajzolási és festői gyakorlatra is szüksége volt. A
mestereinél azt látta, hogy egyik-másik akár rajzológrafikusként vagy festőművészként is megállta volna a helyét.

Építészeti munkái mellett László így 30 év után újból az
ecsethez nyúlt, és régi szenvedélyének élve különleges
reliefeket fest, amelyben szintén régi nagy mesterek műveit
idézi, sajátos átiratban. Alkotásaival nincs is több célja, mint
hogy gyönyörködtesse közönségét, és persze önmagát,
miközben elmerül a nagy mesterek különös világában (pl. ifj.
Cranach, Rafaello, Boticelli, Altdorfer) és képei üzenetével
mégiscsak erre készteti a festmények megtekintőit is.
szb

Közösség

Családi élet Telkiben – fókuszban az
általános iskolás korosztály
Ahány ház, annyi szokás. Az iskoláskorú gyerekekkel és
szüleikkel beszélgetve már sokkal egyénibb és változatosabb szemléletmódok, nevelési irányvonalak rajzolódnak ki, mint a kisebb korosztályok esetében.
Érdekes látni, hogy egy falun belül is mennyire különböző családok élnek, és ezzel egyidejűleg hogyan jelennek meg az életükben a közös pontok.

Kameron és Elektra

„A mi családunkban két dolog nagyon fontos az iskola mellett: a
sportolás és a nyelvtanulás. Úgy gondolom, hogy ezekre minden
gyereknek szüksége van, az első az egészség érdekében, a
második a világban való tájékozódáshoz elengedhetetlen –
mondta Bálványosi Ildikó, a hétéves Elektra és a kilencéves
Kameron anyukája. A család sportorientáltsága a szülők
foglalkozásából ered: Ildikó korábban szertorna edzőként és
testnevelőként, férje, Sus Róbert játékvezetőként dolgozott. A
család 2006 óta él Telkiben. „Szeretünk itt lakni, bár az elmúlt
évek számunkra nem teltek zökkenőmentesen. Nagy csalódás
volt, hogy a fiunkat nem vették fel sem az óvodába, sem az iskola angol két tanítási nyelvű osztályába. A sportolás terén is akadtak nehézségek, Kameront 4 éves korában elutasította a Telki
Focisuli, arra hivatkozva, hogy még túl fiatal” – mesélte Ildikó,
hozzátéve, hogy végül Budaörsön talált a fiának megfelelő
fociedzést, a napközbeni elhelyezését pedig a budajenői
Menő Manók Gyermekházban oldotta meg. „Elektrával már
szerencsésebben alakultak a dolgok, őt felvették az óvodába, a
Tengelice utcai épületbe került, ami akkor nyitotta meg a kapuit.
A kislányunk jól érezte ott magát, szerette az óvó néniket és a
csoporttársait is. Az ő sportolását sikerült részben a falun belül
megoldani: Telkiben tanul balett táncot, emellett akrobatikus
tornára jár a budaörsi Fit Kid egyesületbe” – mondta az édesanya, aki úgy gondolja, hogy vidéken gyereket nevelni egyrészt
nagyon jó, másrészt komoly áldozatokkal jár. „Szerintem, ha
valaki azt szeretné, hogy a gyereke magasabb szinten, igazán
színvonalas közegben űzzön valamilyen sportot, akkor be kell
vinnie Budapestre. Most, hogy a fiam átigazolt a Mészöly Foci
Sulihoz, nap mint nap bejárunk a városba, hétvégén is, mert
olyankor vannak a meccsek és a versenyek. Nekem jelenleg ez
a főállásom, fuvarozom a gyerekeket egyik helyről a másikra,
útközben esznek, tanulnak, már kiskoruktól megtanulták beosztani az idejüket” – mesélte Ildikó.

Első pillantásra úgy tűnik, talán könnyebb lenne ezt az életformát a városban folytatni, de az édesanya hangsúlyozta, hogy
megfizethetetlen számukra a gyönyörű környezet, a nyugalom és
a jó levegő. „Én panelban nőttem fel, éppen ezért nagyon
élvezem az itteni nagy életteret. Anyukám mindig azt mondta:
gyereket nem lehet csendben és lassan nevelni, mert a gyerek
mindig rohan és kiabál. Itt ebből nincs konfliktus, nem kell a
szomszéddal veszekedni, nálunk akár bent a házban is lehet
rollerezni” – magyarázta Ildikó.
Kameron nagyon élvezi a pörgést, és azt, hogy az élete a foci
körül forog. A barátai is főleg a sporttársak közül kerülnek ki.
„Szeretek sportolni, szoktam futni, biciklizni, és nemrég voltunk
Ausztriában síelni” – mesélte a nagyfiú, és hozzátette, hogy a
városban szívesen megy moziba, állatkertbe és vásárolni a
családdal.

Elektra elmondása szerint szeret iskolába járni, a kedvenc tantárgyai az ének, a matek és az írás. Sok barátja van és a legkedvesebb időtöltése a torna. Még nem vett részt versenyen, de
anyukájától tudjuk, hogy a közeljövőben erre is sor fog kerülni.
A család hétvégi közös programjai mozgalmasak, szeretnek
kirándulni, szívesen felülnek a Libegőre, kisvasútra, nyáron
pedig sok időt töltenek a Balatonnál. Ha belefér az idejükbe, a
faluban szervezett programokon is részt vesznek, ezek közül a
gyerekek a fáklyás felvonulást szeretik a legjobban.

Adrián

Piller Adrián szülőfaluja Telki. Családja második gyermekeként,
2005-ben jött a világra, a Telki Kórházban. Édesanyja, Horváth
Marianna elmondta, hogy férjével, Piller Sándorral 13 éve laknak
a községben, ahol nagyon jól érzik magukat. „Én a belvárosban
nőttem fel, aztán a párommal egyre kijjebb költöztünk, mert
csendre és nyugalomra vágytunk. Amikor megvettük a telket,
még csak két-három ház állt az utcánkban, majd pár év alatt
gyorsan beépült a környék – mesélte az édesanya.
Mivel már Alex, a nagyobbik fia is a Telki Általános Iskolába járt,
ráadásul az első „elsősök” között, Marianna végigkövette az
oktatás változásait az intézményben. „Amikor megnyílt az iskola,
eszünkbe sem jutott, hogy máshová menjünk, hiszen itt van 800
méterre. Az alakuló szülői értekezleteken is pozitív benyomások értek, végig úgy éreztem, hogy ez nem egy tipikus falusi
iskola, sokkal inkább egy budapesti, kertvárosi iskolára hasonlít.
Úgy látom, hogy ez az intézmény nagyon sok lehetőséget kínál,
jó tanári gárdával, jó közösséggel, értelmes gyerekekkel. Igaz,
az indulás kicsit nehéz volt, a hat év alatt, amíg Alex odajárt,
szinte minden évben változott az igazgató személye. Úgy tűnik,
hogy most már stabilizálódott a helyzet, szerintem most még
jobb a tanári gárda, bár a korábbival is nagyon meg voltam
elégedve” – mondta Marianna. Alex a Városmajori Gimnáziumban folytatta a tanulmányait, majd felvételt nyert a Corvinus
Egyetemre és beköltözött a városba. „Eleinte borzasztóan hiányzott, főként az öccsének. Tíz év van köztük, de imádják
egymást” – magyarázta az édesanya, hozzátéve, hogy Alex
hétvégenként gyakran hazajön, és ilyenkor nem is szerveznek
más programot a családi ebéden, az együttléten kívül.
www.telki.hu
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Közösség
Hét közben a szülők
bejárnak a városba dolgozni. Az édesapa egy
nemzetközi reklámügynökség vezetője, Marianna a szépségipar és
az
egészségápolás
területén tevékenykedik.
Reggel beviszik Adriánt
az iskolába és csak a
csúcsforgalom
után
indulnak el Budapestre.
„Egy érdekes dolgot
figyeltem meg a faluban:
reggel mindenki rohan,
esetenként
tolakszik,
sokan még a jobbkézszabályról is elfeledkeznek. Aztán, amikor a gyerekek már bent vannak az
óvodában, iskolában, megváltozik a falu. Mindenki udvarias lesz,
elengedi a másikat. Az is jól kiszűrhető, hogy ki az, aki falubeli,
és ki az, aki nem. Sokan, akik nem itt laknak, átszáguldanak
Telkin, és sajnos vannak olyan autósok, akik veszélyesek lehetnek a kisgyerekekre” – mondta az édesanya.
Adrián most harmadik osztályba jár, sok barátja van, és a testnevelés a kedvenc tantárgya. Szeret mozogni, szívesen jár az iskolai szervezésű úszásórára. „Fociztam is itt, Telkiben, de aztán
abbahagytam. Eleinte sok barátom járt, de végül már csak én
maradtam az osztályból” – mondta a fiú, aki nagy Barcelona
rajongó, mind a futball csapatot, mind a várost szereti.
„Barcelonában nyaraltunk a szüleimmel, a tengerparttól nem
messze volt a szállásunk. Nagyon jól éreztem magam, tetszett a
város hangulata, és a kellemes időjárás” – mesélte Adrián, és
még azt is elárulta, lehet, hogy később a spanyolországi városban fog élni.

A falubeli kapcsolatokat illetően Marianna azt mondta, hogy bár
a gyerekein keresztül sok ismeretségre tettek szert, férjével
inkább az egyetemi évek alatt kialakult baráti körükkel szoktak
összejöveteleket szervezni. „Amikor megszülettek a gyerekek, a
szorosabb barátságok egy időre kissé meglazultak, nehezebb
volt megvalósítani a közös programokat. Amióta a gyerekek
nagyobbacskák lettek, megint jobban össze tudunk járni,
újraéledtek ezek a kapcsolatok” – számolt be tapasztalatairól az
édesanya.

Panka

Panka, a Király család legidősebb gyereke tavaly szeptemberben kezdte el az első osztályt, a Pátyi Waldorf Iskolában. A
kislány művészi beállítottságú, szülei többek között ezért is
választották számára ezt az oktatási formát. „Úgy gondolom,
hogy a telki iskolában alapvetően a reál tantárgyak játszanak
fontosabb szerepet, a művészeti nevelés háttérbe szorul. Miután
megnéztem az iskolai nyílt napot, úgy éreztem, olyan intézményt
kell keresnünk, ami jobban illik Panka habitusához” - magyarázta Istvánko Viktória, a kislány édesanyja. Mivel a töki waldorf
iskola nem nyerte el a szülők tetszését, Viktória és férje, Király
Béla alapító tagokként csatlakoztak ahhoz a budakeszi
kezdeményezéshez, melyből a pátyi waldorf iskola létrejött.
Lányuk így az induló intézmény első osztályába került, ahol
nagyon jól érzi magát. „Panka kiegyensúlyozott, és sokat
fejlődött, ami persze részben a korából is adódik. Noha úgy
ment iskolába, hogy ismerte a betűket, és írni is tudott, most már
sokkal értőbben olvas, megalapozottabb a tudása. A waldorf
iskolában másképp terhelik a gyerekeket, mint a normál oktatás2015 március

ban, sokat mozognak, ezért a nap végére nem csak szellemileg
fáradnak el, hanem fizikailag is” – mesélte az édesanya. Az
iskolában a gyerekek angol és német nyelvet tanulnak, heti kétkét órában, emellett sokat festenek és kézműveskednek.
Zorka, Panka húga 2009-ben született. Idén márciusban
felvételizik a waldorf iskolába, jelenleg a budajenői Menő
Manók Gyermekházba jár, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a zenei
nevelésre és a művészetekre. A család legkisebb gyermeke,
Vince 2011-ben jött a világra, ő a Harangvirág utcai óvoda
Méhecske csoportjának tagja.

A szülők a hétvégéken változatos programokat szerveznek,
szeretnek kirándulni a környéken, de Budapestre is szívesen
beautóznak. „Általában gyerekprogramokra járunk, de azért
néha próbálunk olyan helyekre eljutni, amik a felnőttek számára
szintén érdekesek. Szívesen megnézzük a belvárosban a
régiség piacokat, illetve a Gozsdu Udvarban rendezett kirakodó
vásárt. Ezeken a helyeken mindig szerveznek gyerekprogramokat is” – mesélte Béla, hozzátéve, hogy lévén március 15e, épp a Várba készülnek, a huszárbemutatót és az Alma
Együttes koncertjét megnézni.
A Telki Fesztiválon a család minden évben részt vesz, sőt a
környékbeli települések különleges programjaira is el szoktak
látogatni. „Szeretjük a budajenői szüreti fesztivált, lámpás
felvonuláson több faluban is jártunk már. A pátyi tetszett a legjobban, az egész települést megmozgató hangulat miatt” – mondta
Viktória. Panka elmesélte, hogy számára az egyik legkedvesebb
program az, amikor az agárdi termálfürdőben pancsolhat
testvéreivel.

Gerold és Konrád

Tamási Gerold és öccse, Konrád a telki általános iskola tanulói,
mindketten angol két tanítási nyelvű osztályba járnak. Szüleik
önállóságra nevelik őket, Gerold harmadikos korától egyedül
megy busszal iskolába, most már az öccsét is ő kíséri.
„Szeretnénk ezzel példát mutatni másoknak. Úgy látjuk, hogy
Telkiben a szülők nehezen engedik el egyedül a gyerekeket,
pedig csak pár napot kellene rászánniuk arra, hogy megtanítsák
őket önállóan közlekedni” – mondta Lájer Enikő, a fiúk édesanyja, és hozzátette, hogy az iskolaválasztás során fontos szempont volt számukra, hogy a falun belül maradjanak. „Geri és Konrád értik ennek a döntésnek az előnyeit, tudják, hogy a városban tanuló gyerekek korán kelnek és sokat utaznak. Ők teljes
mértékben jól érzik magukat itt, szeretik az iskolai közösséget” –
tette hozzá Enikő.

Anyukája véleményét a 10 éves Geri is megerősítette. A fiú
ötödik osztályba jár, kedvenc tantárgyai a nyelvtan, az irodalom
és a történelem. A továbbtanulást illetően komoly tervei vannak:
„Hetediktől a Toldy Gimnáziumba szeretnék járni. Már készülök
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a jövő évi felvételire, matek tanárhoz is járok”- mesélte a fiú.
Geri elmondása szerint, számára a két tanítási nyelvű oktatás
nem megterhelő, nagyon érdeklődik a nyelvek iránt: „Nyolcadikban vagy kilencedikben szeretnék letenni egy középfokú
angol nyelvvizsgát, utána pedig úgy tervezem, hogy spanyolul
fogok tanulni. Tetszik az olasz és a német nyelv is.” A fiú az
osztálytársaival jó viszonyban van, két legjobb barátjával
gyakran meglátogatják egymást, fociedzésre is együtt járnak.
Szabadidejében Geri zenét hallgat, tévét néz, olvas, tavasszal
és nyáron pedig szívesen rúgja a labdát a barátaival az iskola
előtti parkban.

Öccse, Konrád szintén focizik, sőt, ő még szertorna edzésre is
jár. A kisebb fiú másodikos, az angol, a matek és a testnevelés
órát szereti a legjobban. Az osztályban rengeteg barátja van,
akik közül ötöt különösen kedvel. „Ők a legjobb barátaim,
szeretem őket, mert olyanok, mint, én. Szeretnek focizni, viccesek, és sokat bolondozunk együtt” – mesélte Konrád.
Bár a család alapvetően elégedett az iskolával, Enikő felvetette, hogy fontosnak tartaná, hogy a tanulók több megmérettetésen, versenyen vehessenek részt az angol nyelvtudásuk
tesztelésére. „Sok szülő, akinek a gyereke a két tanítási nyelvű
osztályba jár, egyáltalán nem tudja, hogy a tanulók milyen
tudásszinttel rendelkeznek, főként, összevetve a hasonló
iskolákban, hasonló óraszámban oktatott gyerekekkel – magyarázta az édesanya, hozzátéve, hogy véleménye szerint nagyon
hasznos lenne a társiskolákkal való együttműködés.
A közösségi élet fontos a Tamási család számára. Enikő és
férje, Bertold úgy érzik, hogy sikerült tökéletesen beilleszkedniük, az évek során számos baráti kapcsolatot alakítottak ki. Az
édesanya elmondta, hogy lehetőség szerint minden falubeli
rendezvényen részt vesznek: „Mindenkit arra buzdítunk, hogy
jöjjenek el a programokra, hiszen ezek értünk vannak. Nekem a

Telki Fesztivál a kedvencem, egyrészt nagyon tetszenek a zenei
programok, másrészt olyankor általában már jó idő van, és
rengeteg ismerőssel lehet egyszerre találkozni”.

A jövőt illetően Enikőt kissé aggasztja a tinédzsereknek szóló
programok hiánya a faluban. „A fiaink lassan kamaszkorba
érnek, úgyhogy már gyűjtöm az információkat arról, hogyan oldják meg más családok az ilyen korú gyerekeik szabadidejének
megszervezését. Jó lenne, ha létrejönne a fiatalok számára egy
klub, egy megfelelő vezetővel, aki összefogná őket és helyi
programokat szervezne nekik. Tinédzsereknek szóló előadásokra, koncertekre, esetleg színházi bemutatókra gondolok” –
mondta az édesanya. Enikő emellett hangsúlyozta, hogy a
családi közösségek is rendezhetnek olyan összejöveteleket,
amin ez a korosztály szívesen részt vesz, például közös focizást,
grillezést, játékokat.

Találkozás egy kortárs költővel

A Kokukk Egyesület tavaszi vendége: Szlukovényi Katalin
A Kokukk Egyesület több mint egy évtizede
minden áprilisban meghív Telkibe egy
kortárs költőt. Lehetőleg a Költészet
napja közelében szoktuk tartani az irodalmi
délutánt, de ebben az évben a meghívott
szerző elfoglaltsága miatt csak két héttel
később, április 24-én, este kerül sor az
alkalomra.

Szlukovényi Katalin költő, műfordító első
kötetének címe meglehetősen tavaszi
hangulatú: Kísérleti nyúlorr (2005). A cím
játékossága jellemzi Szlukovényi költészetének alaptónusát. Annak ellenére,
hogy valódi poeta doctus, és költészete az
élet nagy kérdéseit feszegeti, mind eszköztárát, mind tematikáját áthatja a könynyed humor és elegáns irónia. Alábbi versével - mely a Mozgó Világ nívódíját is elnyerte - hívunk szeretettel mindenkit a
költői estre.

Helyszín: Telki Óvoda (Harangvirág
utca) Időpont: 2015. április 24., 18 óra
A költő beszélgetőtársa Molnár Krisztina Rita lesz.
Az esten alkalom nyílik majd a költő
legutóbbi kötetének (Hamis nosztalgiák,
2013) megvásárlására és dedikálására is.
Kokukk Egyesület

Cirkusz

Ahogy a cirkuszban a pöttöm kínai
föl-alá futkos, piros és arany
ruhában úszik, fordul és szalad,
megtorpan újra, ott van mindenütt,
s a kezdet már olyan lényegtelen,
az első, még művészi mozdulat,
mikor a bambusznád-törékeny ujjak
pálcáért nyúltak, tányérért, s a csukló
érzékeny ívű, karcsú lendülettel
megpördítette őket, mind külön,
ki emlékszik már arra a fölényes,
porcelánfehér, arany büszkeségre,
a surrogó botok vak dzsungelében,
hol egyre izzik minden fordulat,
s az izzadó tenyér, a forró ujjak
most ide kapnak, újra ott, emitt,
hol éppen lassul, imbolyogva készül
megállni és gyilkos törvény szerint
zuhanni, törni mindig más korong,
és egyformák, jaj, mind e szédületben,
már nincs köztük személyes ismerős,
megállás nélkül, sosem lankadó
és mindent áttekintő figyelemmel
kell újra s újra lendíteni őket,
és végig tudatában lenni a közönség
figyelmének, mely szilárdan és sóvár
rosszindulattal, kirekesztve várja
az elkerülhetetlent, amikor
fáradtság, téves mozdulat, s az összes,
egymás után, jaj, mind a földre hull majd,
tányér, cserép, mert nem tarthat örökké.

Wilcsek Médea

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves
Családját a PIPACS GALÉRIÁBA (Telki,
Pipacs u. 8., az iskola mellett) a
XIII. Telki Fesztivál 0. napján nyíló
"TAVASZI ZÁPOR" c. kiállítás
megnyitójára.
Kiállító művészeink:
Béki Márton
Bíró Ernő
Jakab Mária Ilona

A kiállítást 2015. május
14-én (csütörtök) 18.30
-kor Deltai Károly polgármester nyitja meg.

(Közreműködnek: Gubik Ági színművésznő
vers, valamint a Kiss Zenede Telki Tagozatának növendékei ének, zene)

A kiállítás 2015. május 24-ig, naponta
10 és18 óra között látogatható, a belépés
DÍJTALAN.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Támogatónk: Telki Község Önkormányzata, Solong Press Kft.
www.telki.hu
www.telki.hu
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VERS A KAPUKRA
KÖLTÉSZET NAPJA 2015

Hagyományainkhoz híven arra hívjuk Telki lakóit, hogy aki teheti,
akinek eszébe jut, akinek van egy kis rászánni való ideje, akinek van
egy üres papírja, és egy kapuja, amin nincs még vers, a Költészet
napján tegye ki rá azt a verset, ami neki kedves, amit fontosnak vagy
szépnek tart.
József Attila szállóigévé vált mondata: Félek a játszani nem tudó
emberektől. És mi mással ünnepelhetnénk József Attila születésnapján, április 11-én, ha nem verssel, ha nem játékkal?

Hagyományos felhívásunkkal szeretnénk idén is arra biztatni mindenkit, játsszon, ünnepeljen velünk a Költészet napján.
A vers a lélek kapuja.

Megnyílik, kitárja szárnyát, beenged. Hová? Kuckóba, otthonos zugba,
kertbe, végtelen térbe. Az olvasón is múlik, hova nyit ajtót.

A költészet kétszemélyes. Találkozó. Költő és olvasó térrel és idővel
mit sem törődő viszonya. Lehet titkos kapcsolat is, de megoszthatjuk
másokkal is a találkozás örömét.

A Költészet napján játékra hívunk mindenkit, aki szeret játszani, és aki
szeretné megmutatni, melyik vers nyitotta ki azt a nehezen nyíló, sokszor kicsit rozsdás kilincsű ajtót, amit úgy szeretünk kulcsra zárni.
Tegyük ki házunk kapujára a nekünk legkedvesebb verset! Persze többet is lehet! Libegjenek a tavaszi szélben kedves verssoraink, lassítson csak léptein hazafelé tartva, aki teheti, és olvasson hazáig minél
több verset! Lehet, hogy mire hazaér, könnyebb lesz a járása és a
szíve is.
A felhívás nem csak Telki lakóinak, hanem az iskolának, az óvodának,
a boltoknak, üzleteknek, gyógyszertárnak, zöldségüzletnek, pékségnek, éttermeknek, nem szaporítom tovább: MINDENKINEK szól!

(Szerény javaslat: Tegyük a kézzel írt, kinyomtatott, legépelt lapokat
átlátszó fóliába, hogy egy friss tavaszi zápor ne mossa el a betűket.
KOKUKK Egyesület - Molnár Krisztina Rita

2015 március

Atlétikai siker
Remek eredmény elérésének volt részese 2015. március 1-jén
két telki fiatal a SYMA csarnokban rendezett Magyarország
Fedett Pályás Junior és Ifjúsági Atlétikai Bajnokságán.
A Vasas SC 4 tagú váltójában - a településünkön élő - Majtényi
Márton és Németh Csaba Bálint 3. helyezést ért el csapatával
4 x 200 méteres futásban.
Külön érdekesség, hogy
előbbi kezdett, utóbbi
pedig befutóként erősítette a váltót. Gratulálunk
nekik ehhez a remek sikerhez!

A bronzérmes pozícióban
jobbról az első Marci,
második Bálint

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
Magyar nyelvű felvilágosítás:
06-20-4920-777

GÓLYAHÍR

Múlt havi gólyahírből kimaradt:
Borbély Péter és Torma Adrienn gyermeke: Borbély Mór
Kelemen Tamás és Kovács Katalin gyermeke: Kelemen Hanna

Lapzártánkig születtek:

Hegedűs Csaba és Demeter Anita második gyermeke: Hegedűs
Kamilla
Mete Bülent és Mete Réka második gyermeke Mete Kerim
Steindl Endre és Csatorday Dóra harmadik gyermeke: Steindl
Barna Bendegúz

Sok boldogságot kívánunk!

IMPRESSZUM

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

Következő számunk lapzártája:
április 10.

Hirdetési díjak befizetési határideje: április 10.
Hirdetésfelvétel:
06-26/ 572-003, 6-os mellék; munkaugy@telki.hu
www.telki.hu

23

24

Program

2015 március

