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Önkormányzat

Polgármester naplója

Iskola a határon – megkezdődik a bővítés
Telki a rendszerváltást követő
szuburbanizációs
folyamatok
eredményeként Pest megye egyik
legelmaradottabb településéből
az egyik legfelkapottabb, dinamikusan fejlődő településévé vált.
Az akkor prognosztizált gyermeklétszám alapján 2001. szeptember
1-jén megnyitotta kapuit a Telki
Általános Iskola. A beruházást állami segítséggel valósították meg.

A gyermekek számának állandó
emelkedése következtében azonban az iskola szinte azonnal
szűknek bizonyult. 2005-ben az iskolát egy új tanteremmel és
tanári szobával, önerőből bővítették. 2007-ben két új tanterem, valamint egy nagyméretű, két részre osztható tornaterem
épült szintén önerőből, jelentős hitelfelvétel segítségével.

2011-ben, az iskola tizedik tanítási évében nevet is választott a
közösség: Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola lett a hivatalos elnevezés, amely az iskola
helyén egykor elterülő, hatalmas pipacsmezőre utal.
A gyermekek száma továbbra sem csökken, és az új köznevelési koncepció új kihívások elé állította az önkormányzatot,
mint fenntartót, az iskola vezetését és tantestületét, valamint a
tankerületet. Az elmúlt években az épület egyre szűkösebbé
vált és végül megtelt. Iskolánk újra a határon volt, a teljesítőképesség határán.

Az önkormányzat, látva a problémát, több mint egy évvel
ezelőtt közvetlen állami támogatásért fordult a kormányzathoz, hogy a helyzeten közösen javítani lehessen. A Kormány
elfogadta a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Programot és annak keretében Telki fejlesztési koncepcióját. A
vonatkozó kormányrendelet szerint a beruházás hivatalos
közbeszereztetője, bonyolítója és műszaki koordinátora a
BMSK Beruházási Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a
beruházó és építtető pedig a Nemzeti Sportközpontok.

2015 április

A tervcsomagot a reálisan elérhető állami és önkormányzati
források mértékét figyelembe véve két ütemre bontottuk. Az
első ütemben három tanterem, kiszolgálóhelyiségek, valamint
vizesblokk épül emeletráépítés és átalakítás formájában. A
bővítés az emeleten, a lapostetőkön, a tornaterem felé valósul meg.
A második tervezett ütemben, mely leghamarabb egy év múlva
képzelhető el, az első átrium lefedésével egy multifunkciós
nagyterem jönne létre.

Az első ütem építésének megkezdése előtt több mint egy
évig tartott az egyeztetés, tárgyalás, lobbizás. A koncepció
többször is a Kormány elé került, államtitkárok, szakpolitikusok
jártak Telkiben, mire minden papírra rákerültek a szükséges
aláírások és pecsétek. Ezért a második ütemmel kapcsolatban
is indokolt az óvatos időbecslés.
Az első ütem megvalósításának határideje augusztusban van,
így feszített munka mellett, még a több hónapos várakozás
dacára is van realitása a szeptemberi átadásnak.

Ehhez azonban az idei tanév végén meg kell kezdeni a bontási
munkákat. Arra kell felkészülni, hogy a tanév utolsó hónapját
nehéz körülmények között kell végigvinni. Bár mindent
megteszünk, hogy a lehető legjobban elszigeteljük az építési
területet, a legzajosabb és legtöbb porral járó munka, a bontás
egybeesik a tanév utolsó napjaival, hiszen ez a kivitelezés legelején lévő munkaszakasz.

Sok-sok türelemre és megértésre lesz szükség tanár, diák,
szülő, kivitelező, önkormányzat és tankerület részéről
ahhoz, hogy túl legyünk ezen a munkaszakaszon. Valószínűleg
sok szervezés, átszervezés és kényszer szülte átmeneti
megoldás várható. De vigasztaljon a tudat, hogy mindössze kb.
20-25 tanítási napról van szó, aztán megkezdődik a szünet.
Utána pedig egy nagyobb, kényelmesebb iskolába lehet majd
visszajönni, az immár harmadszor bővített Telki Pipacsvirág
Általános Iskolába.

Deltai Károly
polgármester
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Adókérdés az ország önkormányzatainál
Adóval foglalkozó sorozatunk a legnagyobb országos önkormányzati szövetségek elnökeinek véleményével folytatódik

Elsősorban a vagyoni típusú adók dömpingszerű kivetésére
lát esélyt a következő évben a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke, Schmidt Jenő. A
törvénymódosítás életbe lépése óta a települések mindössze
0,3 százaléka, azaz mintegy száz önkormányzat élt eddig a
lehetőséggel és terhelte meg a lakosságot földadóval vagy
útadóval.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségénél (MÖSZ) hasonlóan látják a jövőt. Gémesi György elnök szerint az önkormányzatok idén még elsősorban az eddigi helyi adókkal
(építmény, ingatlan, telek, iparűzési) operálnak. Jövőre azonban a nagyobb adóerő-képességgel bíró települések újabb
és újabb terheket vethetnek ki települési adó formájában.
Többnyire a működési kiadások és a fejlesztések után kell
majd többet fizetni. Az újabb adók kivetésére egyebek között
az önkormányzati feladatfinanszírozás miatt lesz szükség véli Gémesi György. A szociális feladatok átalakításával az
önkormányzati szektor összességében negyvenmilliárd forint

deficittel nézhet szembe már idén. Jövőre muszáj lesz új
helyi adókat kivetni, ahol van ehhez erő: akár a jelenleginél
ötvenszer több település is rászánhatja magát különböző
adók kivetésére – állapította meg nemrégiben cikkében az
Önkormányzati klub.

Mit jelenthet ez Telkire nézve?

Látható tehát, hogy a hazai települések nagy része a
közeljövőben átgondolhatja meglévő adórendszerét. A fentebb olvashatók ugyanakkor nem jelentik azt, hogy Telkiben
általános adóemelés várható. Az adórendszer felülvizsgálata
azonban nem lenne teljes, ha nem mutatnánk be az országos
tendenciákat.
A helyi adórend újragondolását megelőzi egy hosszabb folyamat, többlépcsős egyeztetések és viták lesznek, akár a
képviselő-testületen belül, akár azon kívül is. Addig pedig
településünk vezetése lapunk hasábjain is igyekszik minél
szélesebb körű tájékoztatást, minél több információt adni az
adózásról, adókról általában, hogy a témáról szóló vita az
érdemi kérdésekről szólhasson.
Forrás: onkormanyzatiklub.hu, Telki Napló

Tartsuk tiszteletben a
magántulajdont!
A Telki-hegyi szőlősgazdák tavaly év végi közgyűlésükön úgy
határoztak, hogy tájékoztató, figyelmeztető és tiltó táblákat
fognak elhelyezni magánterületük határain. Ezen döntésüket
Deltai Károly polgármesterrel is egyeztették, aki jogosnak tartotta döntésünket a felsorolt indokok alapján és felhívta a helyi
rendvédelmi szervezetek figyelmét is a változásra.
Az érintett szőlőterület több évtizede magántulajdonban
van. Régebben nem voltak tapasztalhatók problémák a
területek nyitottságából adódóan, a tulajdonosok szinte észre
sem vették, hogy kutyasétáltatók, szerelmes párok, futók vagy
éppen testet-lelket építők vannak a kertjeikben.

Három éve azonban egy vandalista hullám söpört végig a
felső kis faházakon, aminek nyomai sajnos még napjainkban
is láthatók. Az utóbbi időben megváltozott a területre
bejövők összetétele is. Már nem csupán békés emberek,
hanem a „bulizós” generáció is ide szokott, sok szemetet
hagyva maga után. Ráadásul érthetetlen módon nem (csak) a
tulajdonosok által összegyűjtött tűzifát, hanem székeket, konyhaszekrényt és egyéb használható dolgokat is eltüzelnek a
pecsenye sütögetésekor.
Vannak olyanok is, akik a kerti nyesedéket, fadarálékot,
megunt plüss állatkákat, kazánjuk salak- és hamutartalmát
hordják erre a magánterületre. Felmerül a kérdés: vajon fordított esetben szó nélkül hagynák, ha a telkükre bemennének
vagy bedobálnának egy kis szemetet? Érdemes ezt ilyen
szempontból (is) átgondolni!
Figyeljünk tehát egymás tulajdonára, értékeire, és figyelmeztessük ismerőseinket, családtagjainkat vagy akár az
ismeretleneket is erre!

A tulajdonosok felhívják arra a figyelmet, hogy
a szőlőművelés technológiája folyamatos
vegyszerezéssel biztosítható, a műtrágyától a
növényvédő-szereken és a gyomirtókon át,
amelyek áprilistól augusztusig kerülnek ki a
területre.

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.

Kátyúzások

2015. március 16.
Környezetvédelmi Alap

A képviselő-testület pályázatot írt ki a Környezetvédelmi Alap
2015. évi felhasználására.

Óvodabővítési pályázat

A testület pályázatot nyújtott be az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM
rendeletben megjelent felhívásra. A cél az óvoda kapacitásbővítése a fennálló férőhelyhiány megszüntetése érdekében.

Szabadnapos rendőr foglalkoztatása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a közterületi
járőrszolgálat biztosítása érdekében, a fegyveres szervek
hivatalos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló
1996. évi XLIII. Tv. 25.§. c) pontja alapján, a 65.§ rendelkezésének figyelembevételével, havi 40 óra időkeret erejéig
további megbízási jogviszonyt létesít a Pest Megyei Rendőrkapitányság, Budaörsi Rendőrkapitányság állományába tartozó Farkas Flórián rendőr főtörzsőrmesterrel, a hétvégi
járőrözések és ellenőrzések biztosítása érdekében.

A testület az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 20152016. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésével a
Vianova 87 Zrt-t bízta meg. (Erről már előző számunkban is
beszámoltunk.)

Rendelet felülvizsgálata

A képviselő-testület módosította a szociális igazgatásról és
ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
8/2015. (III.16.) számú Ö. rendeletét.

Közvilágítás korszerűsítése

A képviselő-testület a 4/2015. (II.09.) számú Ö. határozatával
döntött arról, hogy Telki község közvilágítása energetikai korszerűsítésének megvalósítására közbeszerzési eljárást ír ki, amelynek győztese a legalacsonyabb ajánlattevő, a TÉR-Enerin
Konzorcium lett. (Erről előző számunkban is beszámoltunk.)

Március 30.
Az iskola bővítése

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a közlekedésbiztonság további javítása érdekében Telkiben 14 db kiemelt
gyalogátkelőhely-jelző táblát szereltet fel, amire a 2015. évi
költségvetésben biztosítja a 250.800 Ft+Áfa összeget.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bővítése
tárgyú beruházás kivitelezési terveinek teljes körű elkészítése
és kivitelezése, valamint a létesítményekkel kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése érdekében vállalkozási szerződést köt a Nemzeti Sportközpontokkal és a
közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott nyertes
ajánlattevő Főépszer Építő és Fővállalkozó Kft-vel. A
testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés
és a szükséges nyilatkozatok aláírására. (Az aláírásra az ülést
követően, még lapzártánk előtt sor került. A témával a Polgármester Naplója foglalkozik bővebben.)

A 108/2014.(X.04.) Ö. határozat módosítása

Zöldterületek fenntartása

Közbeszerzési terv

A testület elfogadta 2015. évi közbeszerzési tervét.

Kiemelt gyalogátkelőhelyek kitáblázása

A testület módosította a 108/2014. (XI.04.) számú Ö. határozatát, amely alapján a megvalósított közvilágítás fejlesztési
beruházás egy ingatlanra vonatkozó költsége: 232.000 Ft/
ingatlan, illetve beépített ingatlan esetében 232.000 Ft/lakás. A
határozat többi része változatlan maradt.

Megváltoztak az elérhetőségek

A Telki Polgármesteri Hivatalnak és intézményeinek hívószámai április végén megváltoztak. Az új elérhetőségeket az
alábbiakban foglaljuk össze.
Az új számok más körzetekből továbbra is a 26-os körzetszámmal érhetők el.
A Polgármesteri Hivatal (06-26) 572-003-as régi hívószáma
és a (06-26) 372-011-es faxszám továbbra is megmarad. A
hivatali mellékek a 920-XXX formában közvetlenül is
hívhatók. Az átállás alatt előfordulhat, hogy egyes számok
elérhetősége rövid ideig korlátozott lesz.
Telki Önkormányzat
2015 április

A képviselők közbeszerzést írtak ki az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő extenzív és intenzív gondozású
zöldterületek (parkok, játszóterek, intézmények környéke)
2015-2017. évi fenntartási munkáinak elvégzésére. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával az OKFON Zrt-t bízták meg.
szb
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Központi szám

Mellékek
Titkárság
Műszak
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920-800
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Iskola (fax)
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Háziorvos
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Védőnő

808

818

920-810
920-811
920-814
920-824
920-821
920-822
920-823
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Őket díjazzuk idén!
A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2011. (03.23.) Ö. rendelet értelmében Telki község
képviselő-testülete „Telkiért Érdemérem” kitüntetést adományozhat minden évben két arra érdemes személynek. Idén
Baltási Klára és Portik Ferenc részesül a kitüntetésben.

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

Az önkormányzat Szociális Bizottságában 2010 óta dolgozik, mint
külsős bizottsági tag. Nyugdíjba vonulása óta a faluban önzetlenül
hasznosítja az egészségügyben megszerzett több évtizedes
tapasztalatát, házi betegápolástól tanácsadáson keresztül a háziorvosi szolgálatnál végzett vérvételig mindenhol számíthatunk segítségére.

Pasztircsák Polina kisgyermekként költözött Telkibe iparművész
szüleivel és testvérével. Az általános iskolát Budajenőn végezte
(akkoriban Telkiben még nem volt iskola), ahol énektanára Maronicsné Dávid Anna volt. 19 évesen kezdett éneket tanulni Bikfaly
Júliától Budapesten. Első koncertjét a telki iskolában adta, de rendszeresen fellépett a Nyugdíjas klub rendezvényein és a Telki Fesztiválon is, mindenütt nagy sikert aratva. Mindenki bátorította, hogy
folytassa tovább az éneklést, mert adottságai alapján már akkor látszott, hogy komoly karrier előtt áll. Később zenei tanulmányait
Olaszországban folytatta, öt évig Mirella Freni „Centro Universale
del Belcanto” iskolájában pallérozódott, a magyar-olasz államközi
zenei ösztöndíj segítségével. 2010-ben diplomázott kiemelkedő teljesítménnyel a ferrarai „G. Frescobaldi” Konzervatóriumban. Énektanulmányaival párhuzamosan művelődésszervező diplomát
szerzett a Nyugat-Magyarországi Egyetemen.

Baltási Klára a 90-es évek elején költözött Telkibe. Az első pillanattól kezdve bekapcsolódott településünk közösségi életébe. Sokat
tett azért, hogy az őslakosok, és az új betelepülők megismerjék,
elfogadják egymást, hogy mindenki otthon érezze magát az egyre
bővülő lakosságszámú falunkban. A kezdetekben csupán 600fős településen számos támogatásra szoruló család élt – az ő
megsegítésükre létrehozta és irányította a Magyar Máltai Szeretetszolgálat telki csoportját. A gyerekek számára az első cserkészcsapat is az ő kezdeményezésére és szervezésével alakult meg.
Férjével és barátaival együtt olyan civil szervezetet hoztak létre, ahol
az őslakosok és a betelepült értelmiségi nagycsaládok összefogtak
a település fejlődése érdekében. A közösségen belül kulturális,
egyházi, sport és családi programok indításában és rendezésében
vállalt szerepet. A Budajenő-Telki egyházközség képviselőtestületének, valamint a helyi Karitász csoportnak tagja, számtalan
egyházi, közösségi rendezvény főszervezője, a nyári Karitász
táborok vezetője.

Minden, a településért végzett feladatát óriási szívvel, lelkesedéssel,
szeretettel végzi. Falunk hálával tartozik önzetlen munkájáért.

Portik Ferenc olyan lakója településünknek, akit ismerősei mind
szeretnek és tisztelnek. Sokak számára szinte láthatatlanul, nagy
felhajtás nélkül végzi munkáját – immár nyugdíjasként – nap mint
nap Telkiért.
Az 1990 előtti időkben is a közösségi élet egyik motorja volt, legújabb kori történelmének kezdetétől pedig aktív részese a falu
közéletének.

Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy településünk lendületes
növekedésének hajnalán az új beköltözők összeismerkedhessenek a régiekkel. Az e célból kezdeményezett Faludisznaja
1994-es elindításának egyik fő alakja és máig elmaradhatatlan
segítője. 1990-től 2002-ig három cikluson át önkormányzati
képviselőként dolgozott Telki jövőjének felelős alakításáért. A falu
kontroll nélküli, Pilisi Parkerdő felé történő terjeszkedésének
megakadályozására 1997-ben szerveződött civil mozgalom és
népszavazás egyik vezéregyénisége volt.

Minden közösségi rendezvényt tevékenyen segít azóta is, a Falukáposztája előkészítő csapatának egyik alaptagja, a hagyományőrző betlehemes és a Budajenő-Telki Székely Társulat
munkájának aktív támogatója, de segítette külsős tagként a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, valamint a Karitász és a Katolikus Egyházközség munkáját is.
Mindig korrekt, önzetlen és odaadó munkája példaértékű mindannyiunk számára!

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

Polina nemzetközi koncert- és operaénekesi karrierje a 2009-es
Genfi Nemzetközi Énekverseny megnyerése után – ahol az első díj
mellett megnyerte a közönségdíjat és három egyéb különdíjat is –
indult el. A 2012-es müncheni ARD Zenei versenyen ismét különdíjat kapott. 2014-ben a Traviata előadást követően csillagot avattak
számára a szombathelyi Iseumi hírességek sétányán.
A Magyar Állami Operaházban Mimi, Nedda, Traviáta, Desdemona
és Micaela szerepében mutatkozott be. Nagy sikerrel énekelte a
női főszerepet Selmeczi György Spiritiszták című operájának
ősbemutatóján. Vendégszerepel a Budapesti Wagner Fesztiválon
is – Woglinde, Norne és Cutrune szerepével – Fischer Ádám zenei
vezetésével. 2014-ben a Magyar Állami Opera „Székely Mihály”
plakettel díjazta kiemelkedő szakmai munkásságát.
Idén februárban a Magyar Állami Operában Desdemona
szerepében méltó partnere volt José Curának, a világhírű tenornak.
Óriási sikere volt, nem csak a közönség, de a kritikák is az ő szopránját, színészi játékát emelték ki az előadásból.

2009 óta vendégszerepel Európa-szerte operaházakban és koncerttermekben, mindenütt nagy sikert aratva, de 2013-ban, a Magyar Állami Operaház szólistájaként a Traviátában, Japánban is
bemutatkozott.

Hazai fellépésein mindig számos telki lakos hallgatja őt. Büszkék
vagyunk rá. Kicsit mindnyájan testvérként, gyermekként, unokaként
szurkolunk sikeréért, gyönyörködünk csodás hangjában és élvezzük
színészi alakításait a színpadon. Az ő személye komoly rangot ad
a Telki Ifjúsági Díjnak. Teljesítménye, elért sikerei, emberi hozzáállása alapján kiváló példa lehet minden telki fiatal számára.
www.telki.hu

5

6

Közérdekű
Megszűnt az ATM is
A Buda Cash-hez tartozó bankcsoport bedőlése nyomán a
korábban Telkiben működő, ám még a csőd előtt megszűnő
helyi bankfióknál lévő automata jelenleg már nem áll a pénzt
kivenni szándékozók rendelkezésére.

Az önkormányzat tárgyal különböző bankokkal arról, hogy a
Polgármesteri Hivatal épületéhez egy ATM-et telepítsenek,
azonban egyelőre nem sikerült eredményt elérni e téren.

Tüdőszűrés
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy községünkben
hamarosan tüdőszűrésre kerül sor.

A tüdőszűrés ingyenes a 40 év feletti személyeknek, illetve
azoknak a 18 év feletti személyeknek, akik valamely 18/1998.(VI.3.) NM rendelet szerinti - rizikócsoportba tartozó
munkát végeznek, így számukra a munkavégzéshez kapcsolódóan kötelező a szűrés.

A szűrés 1.700 forintba kerül (befizetéshez a helyszínen biztosítanak csekket) a 40 év alattiaknak, illetve azoknak,
akiknek munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatra és véleményezésre van szükségük. Az alkalmassági vizsgálat keretében végzett szűrésről
néhány napon belül szakorvosi leletet adnak ki.

Tüdőszűrés helye: Telki Általános Iskola, Tornacsarnok
előtér
Ideje:
2015. május 21. (csütörtök)
8.00 - 14.00
2015. május 26. (kedd)
8.00 - 14.00
2015. május 27. (szerda)
12.00 - 18.00

A személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az előző évben
kapott tüdőszűrő igazolványát kérjük, vigye magával!
Telki Önkormányzat

Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Telki Község Önkormányzata által fenntartott óvodai intézményben a 2015/2016.
nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás ideje:
2015. május 4. (hétfő) 8-17 óráig,
2015. május 5. (kedd) 8-17 óráig,
2015. május 6. (szerda) 8-17 óráig.
Helye: Telki Óvoda, Telki, Harangvirág u. 3.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány (lakcímkártya)
– a szülő személyi igazolványa
– a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló
okmány (lakcímkártya)
– nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a
szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen
tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §)
– sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakértői
vélemény
2015 április

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1)
bekezdése alapján „Az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.”

A Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A
jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési
évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi folyamatosan történik. Az óvodába felvett gyermekek csoportba
való beosztásáról az óvodavezető dönt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015.
szeptember 1-jén hatályba lépő 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz
részt.
A jegyző a szülő kérelmére, és az óvodavezető, valamint a
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló, óvodai nevelésben való részvételre
kötelezett gyermeket a fent idézett jogszabály szerint az óvodába
nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Telki Óvoda ellátja az
integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos gyermekeket.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap: 2015. június 3.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve,
az óvoda vezetőjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el és hoz
másodfokú döntést.
A 2015/2016. nevelési év első napja: 2015. szeptember 1. (kedd).
A nevelési év utolsó napja: 2016. augusztus 31.

Következő számunkból
ajánljuk

A Telki Napló márciusi számában két különálló témát is
említettünk cikk végi beharangozóként, amelyeket azonban
előreláthatólag csak a következő számban áll módunkban
leközölni.
Az első egy adózással, adófilozófiával kapcsolatos cikk
Varga-Ötvös Béla tollából. A másik pedig a telki fiatalokkal
foglalkozó sorozatunk következő része, amelyben a tinédzser korosztály szerepel a fókuszban.

Önkormányzat

Köz(ös)ügyeink
Közétkeztetés

2015. február 2-án a Szülői Munkaközösség képviselői egy petíciót juttattak el a képviselő-testület részére, amelyben az aláírók az
iskolai étkeztetés minőségét és mennyiségét kifogásolták.

Gyerekeink egészsége, megfelelő életminősége mindig kiemelten
fontos volt számunkra. Több mint egy évtizede a bizottságunk minden fórumon, előadáson és programon az egészséges, tudatos
táplálkozást képviseli, az évente megrendezésre kerülő Egészségnapokon ételbemutatókkal, főzőversenyekkel, ismeretterjesztő
előadásokkal igyekszünk ezt minél szélesebb körben elfogadtatni.
A testület tagjainak gyerekei is az óvodai, iskolai menüt, illetve a
hivatal dolgozói is az iskolai ebédet fogyasztják, így volt információm
az étkeztetésről, de a petíció után úgy éreztem, személyesen kell
meggyőződnöm a menzával kapcsolatos állításokról.
A 2015. január 1-től hazánkban bevezetett menzaprogram szigorúan rögzíti a szabályokat a szolgáltatók számára, ezért az új
rendszer bevezetése után, egy kis türelmi időt hagyva az átállásra,
kezdtük meg a szolgáltató tesztelését.

A vizsgálat első fázisában a hivatal és a szülők képviselői látogatást tettek a Sodexo Kft. konyháján. Meggyőződhettek arról,
hogy megfelelő higiéniás körülmények között, orvos és diplomás
dietetikusok irányítása mellett, a normál és diétás ételek külön konyhákban, egymástól függetlenül készülnek.
A közös tesztelés március hónapban kezdődött. Részemről kicsit
sajnáltam, hogy viszonylag kevés szülőt sikerült bevonnia a
munkaközösségnek, szerencsésebb lett volna, ha többen is megtapasztalják, milyen minőségű, mennyiségű étel kerül gyerekeik elé a
menzán. Az egy hónapig tartó vizsgálat alatt heti két alkalommal az
óvodai, két alkalommal pedig az iskolai normál menüt, valamint a
diétás ételeket is megkóstoltuk. Általában hatan vettünk részt az
ebédeken. Minden étkezésről tesztlapot töltöttünk ki, amelyen
fogásonként külön értékeltük az ételek minőségét, fűszerezését,
kinézetét, mennyiségét, hőmérsékletét és a tisztaságot.

Egy és öt közötti skálán kellett értékelni az ételeket minden fogás
esetében. A szülők által az ételek az alábbi minősítést kapták normál menünél:
Iskola leves: 4,5, főétel: 4,8
Óvoda leves: 4,08, főétel: 4,45
Amint látható, nagyon magas minősítést adtak az érintett szülők is
az ételekre.
A vizsgált hónap a téli, kora tavaszi időszakra esett, ezért nem volt
friss idényzöldség, főzelék, de az évszaknak megfelelő alapanyagokból változatos, ízletes, az egészséges táplálkozásnak
megfelelő menüsorral találkoztunk. Az egy hónap alatt csak egy
alkalommal fordult elő, hogy az egyik diétás ételt nem találtam
megfelelőnek, egyszer pedig a diétás levest éreztem kifejezetten
sótlannak, ezen kívül jó minőségűnek és elegendő mennyiségűnek
találtam a kóstolt ételeket. A közös étkezések alkalmával a szülők
részéről is hasonló visszajelzések jöttek, ők is értetlenül nézték,
hogy sok gyerek egyszerűen ki sem kéri, meg sem kóstolja a levest
vagy a főzeléket. Bizony jó lenne egy kis biztatás a tálalók, a
pedagógusok részéről! Szerencsére vannak olyan tanárok is, akik
az osztályukkal közösen étkeznek, odafigyelnek a diákjaikra.
Hasonló tapasztalatokat szereztem az óvodai normál menüvel
kapcsolatosan is, a kóstolt ételek minősége és mennyisége szintén
megfelelő volt.

A diétás ételek névre szóló dobozokban érkeznek, mikróban
történő melegítés után fogyaszthatók. A szolgáltató törekedett arra,
hogy hasonló típusú ételt kapjanak a különböző ételallergiával
élők, mint a normál menüt fogyasztók. Nagyon eltérő igényeket
kell kielégíteni nekik, így biztos, hogy jelentős különbségek lehetnek az otthoni, megszokott ízekkel szemben, de úgy érzem, a
Sodexo törekszik arra, hogy megfelelő diétás étkezést nyújtson. Az
a petícióba foglalt állítás, hogy a diétás étkezés veszélyezteti az
allergiás gyerekek egészségét, nem valós. Ha a minőség nem elfogadható a diétás menün lévő gyerekek szüleinek - és továbbra
sem bíznak meg a szolgáltatóban -, javaslom, hogy az önkormányzat biztosítson az otthonról hozott étel számára hűtőszekrényt
és melegítő készüléket.
Menzai minőséget kellett vizsgálnunk - több mint 500 adag ételt,
közte 14 fajta diétást szállít hozzánk a szolgáltató -, ráadásul ezt a
kétfogásos menüt iskolásoknál 366 Ft, óvodásoknál 278 Ft nyersanyagnormából hozzák ki. A vizsgált időszak általános tapasztalata alapján csak gratulálni lehet a teljesítményükhöz.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a tavalyi évben az Országos
Közétkeztetési Szakácsverseny (OKÉS) döntőjén a napi menü
kategóriában a Sodexo Magyarország Kft. csapata lett a legjobb,
láthatóan a szakma is hozzánk hasonlóan ítéli meg munkájukat.

Az iskolában, valamint a nyári táborokban mindig teszteljük, hogy a
gyerekek mit szeretnének enni, mert látjuk, hogy a leveseket,
főzelékeket, zöldségköreteket nem kedvelik. Pizza, hamburger, sült
krumpli, palacsinta, főtt tészta – ezek azok, amiket a gyerekek
szívesen fogyasztanának. Valószínűleg a legtöbb családban a
szülők is ezt tapasztalják. Ám ha fontos gyerekeink egészsége, ha
szeretnénk őket egészségesen táplálni, más ételeket is ki kell
próbálniuk. A táplálkozási szokások megváltoztatásához idő és
türelem szükséges. Intő példa lehet, hogy Jamie Oliver mesterszakács iskolai, egészséges menza próbálkozása is kudarcot vallott,
mert a gyerekek a tanítási idő alatt otthonról hozott vagy boltban
vásárolt édességet fogyasztottak folyamatosan. A tanárok
elmondása szerint sajnos a Telkiben tanuló gyerekek többségénél is
ez a tapasztalat.
Az étel minőségén és mennyiségén túlmenően, ha a tálalásra és
terítésre nagyobb hangsúlyt fektetünk, ha a gyermekek ismerik az
ételt, amit kapnak, remélhetőleg nagyobb bizalommal lesznek a
menza iránt. Ha a konyhás nénik kedvesen, mosolygósan, szeretettel adják át az ételt, biztos finomabb lesz az íze. Ha a pedagógusok
leülnek a gyermekek közé, és velük együtt jóízűen esznek, (kést, villát, szalvétát, stb. használva) a példa ragadós lesz, a gyerekek is
nagyobb kedvvel kóstolják meg az ételeket, amelyektől most idegenkednek. Egy kis szeretet, odafigyelés ezen a téren is sokat számít.

Örülök, hogy lehetőségünk volt a szülőkkel közösen vizsgálni az
étkeztetéssel kapcsolatban felmerült problémákat. A kitöltött tesztlapok és a vélemények összesítése után értékeljük a helyzetet és
megoldást keresünk a valós igények kielégítésére. Remélem, hogy
a kommunikáció, és a közös munka, amely a szülői munkaközösség, az önkormányzat és a szolgáltató között, a gyerekek
egészséges étkeztetésének kérdésében elindult, a jövőben is folytatódik. Ennek érdekében kérem a szülőket, hogy az étkeztetéssel
kapcsolatos észrevételeiket továbbra is jelezzék az iskolában,
óvodában található füzetekben.
Halász Terézia - képviselő
www.telki.hu
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Közösség

Mertek nagyot álmodni
A rengeteg segítő, a szervezők - az Óvoda-Iskola Telkiben - Út
Európába Alapítvány és értékes háttéremberei, az óvodai, iskolai
szülői munkaközösség és az önkormányzat - is kitettek magukért a
hagyományteremtő 1. Alapítványi Sportnapon és a már 12. ízben
megrendezett Jótékonysági Sportbálon április 18-án, Telkiben.

Ki kisebb, ki nagyobb szerepet vállalt mindenben, ám a lényeg, hogy
mindig volt kire számítani, akár sátor-szerelésről, két torta
elhozataláról, vagy éppen az egész napos odaadó munkáról volt
szó. Akadt, aki azért végezte feladatát, mert fontos neki Telki, és volt,
aki a többiekért tette mindezt. Olyan sportfanatikusok is részt vettek
ezen a rendezvényen, akik annyira odavannak saját sportágukért,
hogy ezzel egész környezetüket is bevonzották szerelni, építeni,
gyereket és felnőttet terelni. Sok gyermek pedig itt tanult meg dolgozni, felelősséget vállalni, odafigyelni másokra, tenni-venni
önként, a közös munka öröméért, az elismerésért. Szinte lehetetlen
felsorolni mindenkit, ám mindenképpen kiemelendő az a sok tenni
akaró és elszánt tinédzser, akik az egész rendezvény alatt végig
segítették és végezték feladataikat.

Az óvoda és az iskola támogatása nemes ügy, amelyet régóta zászlajára tűzött az alapítvány. Ezalatt a zászló alatt azonban többen
elférnek, gimnazisták, fiatalok és felnőttek is. Sportolni jó, Telkiben
kiváló lehetőségek vannak, de igény is egyre több. Elég szétnézni
kora este utcáinkon, hétvégén délelőtt az erdő útjain, ahol
rengeteg futó, sportoló látható. Adta magát tehát a feladat, hogy az
alapítvány minél jobb körülményeket teremtsen a kültéri, közös
sportoláshoz (is).

2015 április

2015-től ezért a kitűzött célok közé az iskolai és óvodai munkák
segítése mellett felkerült a futókörök és kültéri edzőpark létrehozása, az óvodai KRESZ-pályák kialakítása és az iskolai sportpálya felújítása.

Ez ám az összefogás!

Régóta dédelgetett álom vált valóra azzal, hogy a szervezők,
szülők és gyermekek közös erejéből létrejöhetett a Sportnap.
Ráadásul nem csak a falubeliek fogtak össze. Telkiből és a
környező településekről is érkeztek sokan a Bozsik-kupa aktuális
fordulójára, a különböző sportok kipróbálására és a bálra egyaránt.
Tombola felajánlások pedig (Telki mellett) Biatorbágyról, Törökbálintról, Budajenőről, Pátyról is érkeztek. A szervezők lendülete, a
program és a célok tehát meggyőzték a környékbelieket is. Az
adományokért kapott Hajrá Telki! feliratú pólók is nagy sikert arattak.
Reméljük, a Telki Fesztiválon már mindenkinek lesz belőle egy! (Az
Alapítvány mindenképpen megjelenik majd a Fesztiválon is.)

Mindenkit megmozgattak

„Nagyon tetszett a sportnap, máskor is megyünk!”- szólt egy kedves
család üzenete, ami jól jellemezte a hangulatot, így azt, hogy jövőre
is lesz hasonló rendezvény, mert igény van rá. Az egy csapattá
kovácsolódott közösség tehát folytatni szándékozik a megkezdett
munkát, így hagyománnyá válhat az egészségesebb, tudatosabb
életre nevelés jegyében létrejövő sportnap.

Közösség
Szerencsére a metsző szél nem szegte kedvét idén a telkieknek,
hogy részt vegyenek a falu első olyan sporteseményén, ahol a
Telkiben és környékén űzhető sportok többsége megismerhető és
kipróbálható volt. A kihívást kedvelők versenyeken is megmérettethették magukat. A kerékpárosok választhattak a Telki Bike Team
által szervezett, 12 km-es távolsági verseny, az ügyességi és a
szlalompálya között. A futóversenyeken, amelyekhez a frissítő
almát a helyi zöldséges ajánlotta fel, minden korcsoport képviseltette magát. A műfüves focipályát egész nap taposták az aranylábú
focisták: ki a Bozsik-kupán, ki a kapura lövő versenyen, ki pedig a
felnőtt bajnokságban villanthatta meg tudását. Déltől elindultak a
Nordic Walkingosok, valamint a görkorcsolyázók, közben pedig
fáradhatatlanul futottak a tájfutók is, akiknek a térképén csak ámultak-bámultak a hozzá nem értő laikusok. Mindeközben reggeltől
estig fogadták és oktatták kifogyhatatlan lelkesedéssel a lövészettel
hasalva ismerkedő, remegő kezű gyermekeket és felnőtteket.
A kempósok és a gyermekteniszezők a szél miatt a tornacsarnokban, illetve a konferenciateremben ismertették meg sportáguk szépségeivel az érdeklődőket. A beltéri sportok között volt Taek-wondo, nyugdíjas torna és sporttánc - ezek mind-mind megmozgatták
Telki apraja-nagyját. Az aerobic edzésen, az erősítő tornán és a
jógán sok anyuka és kislány vett részt, a végén pedig kipirosodott és
mosolygós arcokkal találkozhattunk. A kosárlabdát nagyon szerették
kicsik és nagyok, míg a kézilabdára beállók meglepődve tapasztalhatták, hogy igen komoly edzésen vehettek részt. A tenisz és a vívás
közkedveltsége Telkiben elképesztően magas – jó volt látni, hogy
ilyen sok kisgyerek kipróbálhatta magát. Az RG bemutató pedig
nézőközönségben és tapsviharban is felülmúlt minden elképzelést.

A kedves óvónénik a kicsiket mérettették meg a kreatívan összeállított ügyességi pályán, ahol a legnépszerűbb a különböző felületek
– kukorica, faháncs, kavics, stb. – mezítlábas taposása volt. Az ovis
sorversenyekkel nem csak a kicsiket mozgatták meg. A kisiskolások
és a lelkes apukák, anyukák is kipróbálták a mozgásfejlesztő
játékokat. Megannyi örömöt okozott az egész családnak a békajáték, a tappancsokon járás, a célba dobás, a mozgáskotta pálya, a
karikába ugrás, a szlalom - és a mezítlábas pálya kipróbálása. A
lelkes óvónők igazán kitettek magukért, hogy színesítsék a sportnap programját.
A Pecsétgyűjtő verseny azzal a nem titkolt szándékkal jött létre,

hogy minél több iskolást csalogasson a Sportnapra. Messze
felülmúlt minden várakozást, hiszen volt olyan, ahol tanári vezetéssel az egész osztály részt vett, sőt szinte az összes anyuka, apuka,
testvér is csatlakozott, hogy pontot gyűjtsön! Ebben a játékban a
részvétel és nem a győzelem volt a fontos, ám azért lehetett nyerni
iskolai szabadnapot, pizzaparty-t vagy éppen közös fagyizást is.

A Sportsüti versenyt az energiaszint rendben tartása jegyében hirdették meg. Három kategóriában lehetett nevezni: „Sport témájú formasütemény”, „Egészséges sütemény” és „Gyerekkéz”
kategóriában, csak gyerekek által készített süteménnyel. A
győzteseket szakértő zsűri választotta ki, de a közönség is
szavazhatott a „Közönségdíj” nyertesére. Összesen 15 sütemény
mérettette meg magát, nagy örömünkre legtöbben a „Gyerekkéz”
kategóriában neveztek. Mint kiderült, nemcsak a zsűrit, hanem a
közönséget is megihlették a Tündér muffinok, mert a közönségszavazáson messze a legtöbb voksot kapták. A szavazók között
voltak kevésbé édesszájúak is, hiszen nem egy szavazat érkezett a
szervezők által készített finomságokra is: a kápia paprikakrém, a
tökmagos rudacskák és csicseriborsó fasírtok nagy népszerűségnek
örvendtek. És a pontok reményében még azok a gyermekek is
megkóstolták az egészséges falatokat, akik egyébként máskor nem
tették volna.
A rendezvény egy igen színvonalas rajzversenynek is helyet adott,
amely „A mozgás öröme” címet viselte. Rengeteg, szebbnél szebb
alkotás érkezett be, amelyek mind megtekinthetők az iskolában.

A tombolára meglepően sok ajándék-felajánlás érkezett, mind
darabszámra, mind pedig értékre. A Sportnap lezárásaként 72 db, a
Sportbálon éjfélkor pedig 107 db ajándékcsomag talált gazdára,
közel 1 millió forint értékben! A tombolából befolyt összeg alapján
büszkén mondhatjuk, hogy igen szépen gyűltek az adományok.
Külön köszönet a Globall Wellness és Sporthotelnek is, amely a
helyszínt ingyenesen biztosította!
A sokakat megmozgató, óriási összefogással létrejövő rendezvény
lelkesedéstől vezérelten, „házilag” szervezve is simán megállta a
helyét, függetlenül a kisebb-nagyobb buktatóktól - így elmondható,
megérte nagyot álmodni!

Néhány szó a gördülékenyen lezajlott bálról

Az esti Alapítványi Sportbálon a megnyitót Móczár Gábor és dr.
Sütő Adrienn tartotta, a tombolasorsolást pedig Szujó Zoltán konferálta. A vacsora Szabó Zsolt séf és csapata jóvoltából mesésen
finom volt, az élőzenét a Vakfolt emlékzenekar adta. A koktél-bárpultban a Zsámbéki Premontrei Iskola diákjai helytálltak, csakúgy,
mint a Sportnapon. Egy látványos, zseniális szülői „strucc-tánc” is
színesítette a programot, majd egy fergeteges buli következett hajnalig DJ William jóvoltából.
A telkiek legközelebb a Telki Fesztiválon találkozhatnak az
alapítványi sátorral!
KoP és a többiek
Fotók: Szabó Kata, Rédey Iván, Jánosi Csilla

www.telki.hu
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Közösség
- képriport

Húsvétváró
Március 21-én így vártuk a húsvétot a Pajtában.
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Kultúra

Egy kórusbarátság újabb élménydús
fejezete
Amikor egy nyíregyházi karnagyképző alkalmával két tehetséges
karnagy, a kassai Ferencei Andrea és a budapesti Szijártó Tímea
egy szobába került a szálláson, még nem is sejthették, mi minden
várja őket és kibontakozó barátságukat.
Amikor 2008-ban Kassán megalakult egy új magyar kórus, a Voces,
még nem is sejthették, hogy egy telki kórusnak köszönhetően a
biodiverzitás szakkifejezés is beépül a repertoárjukba.
Amikor Attila valóra váltotta egyik szó szerint legnagyobb (méretű)
álmát, és vásárolt egy nagybőgőt, még nem is sejthette, hogy a
hangszer kóruskísérő minőségében is emlékezetes pillanatokat
szerez.

De haladjunk akkor szépen sorjában! Az első mondatban említett
találkozás lépésről-lépésre egy kórusbarátsággá erősödött, amelynek első akkordja Kassán csendült fel, amikor a Voces Énekegyüttes 2014 decemberében egy adventi koncertre hívta meg a
Telki Nőikart. A jó hangulatú, magas színvonalú hangversenyt egy
közös vacsora követte, miután a telkiek azzal búcsúztak, hogy
legközelebb náluk találkozik majd a két csapat.

Némi levélváltást és szervezést követően a kassai Voces nagy
várakozással szállt fel a kisbuszra, amely Telki felé vette az irányt
2015. március 6-án.
A célban a mindig jókedvű, mosolygós Emese várt minket, és bár
hihetetlenül hangzott, tényleg egy négy csillagos, pompás szállodában kaptunk szállást a helyi önkormányzat nagyvonalú támogatásának köszönhetően.

Másnap reggel Nóra, és Budajenő képviseletében Csilla férje,
István segítségével megismerkedhettünk Telki és Budajenő
néhány érdekes helyszínével. Rögtön be is tértünk a helyi római
katolikus templomba, ahol Gábor atya meleg szívvel fogadott minket és kedves kérésének eleget téve „rá is zendítettünk” egy Ave
Verumra. A templomban éppen az elsőáldozásra felkészítő gyermekfoglalkozás zajlott, és igazán jólesett látni a fiatal szülők és
gyermekeik arcán, hogy énekünkkel meglepetést és örömet tudtunk
szerezni. A városnézés következő állomása első hallásra kissé
bizarrnak tűnt – bejárást kaptunk a telki szennyvíztisztítóba. Szagban
is maradandó élmény volt, de azért nem „orrolunk meg” a telkiekre!
Egyébként pedig valóban egyedülálló az itt bemutatott, abszolút
környezetbarát eljárás… köszi, bacik!
Ezután István vette át a szót és vezetésével a régi temetőn át felsétáltunk a budajenői román kori kápolnához, amelyet a közelmúltban felújítottak, megőrizve stílusjegyeit. A csodás, rügyfakasztó
napsütésben jólesett a séta, de sietnünk kellett – a telki iskolában
már vártak ránk a Telki Nők! Bizonyára napok óta mást se csináltak, csak sütöttek-főztek, hiszen több asztal is roskadozott a
fogadásunkra készített finomságok alatt. Első azonban a munka!
Timi megkezdte a közös beéneklést, amiben gyanútlanul vettünk
részt, nem sejtve, hogy kisvártatva kint felejtett bordával, szánkban
lufival, árva kismacskaként, nyafogva kell színt vallanunk. Egyre
közeledett a koncertünk időpontja és ennek megfelelően izgalmunk is növekedett. Tartottunk egy főpróbát is, kipróbáltuk az aula
akusztikai viszonyait.

Havasfalvi Tímea kutató ismertette a szennyvíztisztító
működését és válaszolt a kérdésekre.

A mára már világhírű magyar találmány, az élőgépes
szennyvíztisztító nagy érdeklődést váltott ki a kassaiakból.

Az edzöközpontban tartott bankett zárta a kórustalálkozót,
ahol este 10 óráig tartott az adomázás és a jókedvű éneklés.

Előadás az iskolában.
www.telki.hu
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Program
A késő délutáni hangversenyt a két kórus közösen nyitotta meg,
elénekeltük a Néked zeng c. kórus-örökzöldet. Ezután következett a
házigazdáink műsora. Jó volt felismerni a Kassán már hallott
darabokat és még jobb volt hallani újakat is tőlük. Gyönyörű szövegmondás, egynemű hangzás, pontos, tiszta dallamvezetés – tudnak
ezek a lányok! A mi Voces-ünk a koncert második részében lépett a
szép számban összegyűlt közönség elé, hogy énekével köszönje
meg a szíves vendéglátást. Igyekeztünk régit és újat is mutatni,

Terülj, terülj asztalkám

beleadni szívünket-lelkünket. Csak remélni tudjuk, hogy a Wonderful World közben – amikor a hallgatóságot is bevontuk az éneklésbe – a meghatott tekinteteket a szép ének váltotta ki és nem más!
Óriási tapsot kaptunk, amit soha nem lehet megunni, benne volt a
hála és a biztatás, hogy érdemes tovább csinálnunk, érdemes
kórusban énekelni!
A koncertet követő ünnepi vacsorán is folytattuk az éneklést. A lett
U-16-os válogatott igencsak meglepődött, amikor megszólalt az
élőzenei aláfestés az étteremben.

Vasárnap délelőtt még betértünk Gábor atya miséjére, és szíves engedelmével énekeltünk is a
szertartás alatt. Énekkel érkeztünk és énekkel búcsúztunk, sőt, a buszban hazafelé szintén sokat
énekeltünk – de ez a repertoár már nem volt
feltétlenül reneszánsz… Az élmények még most is
kavarognak, nagyon jól éreztük magunkat, ez a
kirándulás igazán jót tett a Voces csapatszellemének.
Köszönjük lányok, köszönjük Telki!
Gablyasz Andrea
Voces Énekegyüttes, Kassa
Gábor atya és az elsőáldozásra készülő kisdiákok egy
rögtönzött koncertet kaptak, a kassai énekesek pedig a tempFotók: Bordás-Varga Nóra és
lom és a skót bencés apátság történetét ismerhették meg.
Bozzai Attila
A lelkes közönség nagy tapssal jutalmazta vendégeinket.

Egészségünkre

Ételed az életed – Dr. Ládi Szabolcs előadása
Az egyes betegségek kialakulása nagyban összefügg azzal, hogy
az ember hogyan és mit eszik – vallja dr. Ládi Szabolcs, a SzentGyörgyi Albert Nemzetközi Alkalmazott Táplálkozástudományi
Intézet orvosigazgatója.
Az emberek 80-85 százaléka Magyarországon úgynevezett
krónikus degeneratív betegségekben hal meg, többek között szívés érrendszeri betegségben, daganatos megbetegedésben vagy a
cukorbetegség szövődményeiben. Ezek egyértelmű összefüggést
mutatnak a táplálkozással és az életmóddal. Azonban nem
törvényszerű, hogy így legyen.

Napnál világosabb eredmények mutatják, hogy ezek a betegségek
nemhogy megelőzhetőek, de bizonyos stádiumban még vissza is
fordíthatóak az alkalmazott táplálkozástudomány módszereivel. Ez
olyan tudományág, amellyel meg lehetne menteni a betegek jelentős részét.
Klinikai vizsgálatok bebizonyították, hogy bizonyos folyamatok,
amelyek még nem értek el a végső stádiumukig, visszafordíthatóak. Például egy koszorúér-szűkület megfelelő étrenddel és
bizonyos tápanyagok kiegészítő bevitelével visszafordítható. Sok
esetben, ha a beteg betartja a javasolt életmódot, nincs szükség
évekig tartó gyógyszerszedésre, drága szívműtétre vagy értágításra.
Természetesen vannak akut esetek, amikor a fenti beavatkozások
nem kerülhetők el.

Az alternatív rákterapeuta a közelmúltban prof. dr. Paul Claytonnal,
a brit királyi orvosi kamara táplálkozástudományi tagozatának
elnökével megalapította az ország első alkalmazott táplálkozástudományi intézetét. Az alkalmazott táplálkozástudomány (Pharmaconutrition) egyik alapgondolata, hogy bizonyos táplálékok olyan
speciális hatóanyagokat tartalmaznak, melyek a szervezetben kedvező élettani változásokat érnek el. Alkalmazásukkal megelőzhetőek vagy visszafordíthatóak olyan degeneratív
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betegségek, melyek az emberek többségét sújtják.

Dr. Ládi Szabolcs 1997-ben "summa cum laude" eredménnyel
végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd orvosi
munkáját az egyetem Szív-és Tüdőgyógyászati Klinikáján klinikai
orvosaként kezdte meg. A debreceni klinikai gyakorlat után 8 évig az
egészségügyi alapellátásban és sürgősségi ügyeleti elllátásban
dolgozott, ahol alkalma nyílt az újszülöttkortól az aggastyánkorig az
összes gyakoribb betegség kialakulásának megfigyelésére, diagnosztizálására és gyógyítására.

Az utóbbi 15 évben a világ számos pontján (pl. Himalája, Okinawa,
Ausztrália, Afrika) élő, hosszú életű népcsoportok személyes tanulmányozásától inspirálva az életmód, a táplálkozás és a tápanyagokban rejlő, biológiailag aktív hatóanyagok emberi szervezetre
gyakorolt hatásának megismerése jellemezte szakmai érdeklődését. Különös tekintettel a rosszindulatú daganatok kialakulásának táplálkozástudományi vonatkozásai és természetes kezelési
eljárásai voltak a figyelme középpontjában.
Több mint 15 éve igyekszik gyakorló orvosi tevékenysége mellett
ismeretterjesztéssel felhívni a laikus és szakmai körök figyelmét az
életmód, a táplálkozás és az egészség összefüggéseire.

Az alkalmazott táplálkozástudomány hazai meghonosítása és népszerűsítése terén kifejtett tevékenységéért a Széchenyi Tudományos
Társaság 2007-ben "Ifjú Tudós" díjjal tüntette ki. Az utóbbi 10 évben
számos szakmai szervezet, cég, alapítvány felkérésére tartott
előadásokat, szakmai fórumokat a világ csaknem minden táján, így
Szlovákiában, Csehországban, Romániában, Norvégiában, Finnországban, Lettországban, Dubaiban, USA-ban, Costa Rica-n,
Ausztráliában, Japánban, Oroszországban, Kínában, Nigériában.
Az előadásra szeretettel várunk minden érdeklődőt május 28-án
19 órától az iskola ebédlőjében.

Kultúra

A Hónap alkotója: Máté Kinga
Máté Kinga közgazdász, médiatechnológus, keresőmarketing-specialista, ötvös-fémműves. Az alkotás nála családi
hagyomány, szülei és testvérei is művészek-építészek.

1993-ban közgazdászként diplomázott, ugyanebben az évben
alapítója lett egy 100%-ban magyar tulajdonú reklámügynökségnek, ahol 2008-ig aktívan dolgozott. Itt a grafikai tervezés
és nyomdai kivitelezés volt a profilja, de a projektmenedzselés, vállalatirányítás és a pénzügyi vezetés terén is
szerzett tapasztalatokat. 2008-ban családi okok miatt ért
véget ez az időszak számára és magára maradt két kisgyerekkel Telkiben. Alkalmazottként nem volt lehetősége elhelyezkedni, így saját, online marketinggel foglalkozó vállalkozásba kezdett, amelyben kamatoztathatta 2007-ben
megszerzett médiatechnológus diplomáját, majd 2010-től
keresőmarketing-specialista képesítését is.
Önkéntesként nagy szerepet vállalt a budajeno-plebania.hu
honlap elkészítésében, amit máig is frissít.

Később visszatért a már gyerekkorában elkezdett ékszerkészítéshez és mások biztatására 2013-ban elvégzett egy
ötvös-fémműves képzést.

Ékszerei - bár nem gondolja tökéletesnek őket, egyedülállóak. Arra törekszik, hogy a természet harmóniáját, egy-egy

képzelt, vagy valós természeti csodát, érzelmet örökítsen meg
bennük. Mindig lenyűgözi a természeti formák és a
geometrikus ismétlődések harmóniája. Néhány kedvenc
darabot meg is tart, mert képtelen megválni tőlük.
Ékszerei másik vonalát a gitárpengető nyakláncok képezik,
eddig több mint százféle különböző pengetőt készített,
részben saját mintákkal díszítve, másrészt egyedi feliratokat,
személyre szóló grafikákat maratva bele. Mindig meghatja az
a szeretet, amellyel a vevői megajándékozzák egymást, és
az öröm, amellyel kézhez veszik megrendeléseiket.
Online marketingesként nagy kihívást jelent számára, hogy
egy kézműves alkotói tevékenységet hogyan lehet bevezetni a
piacon fizetett hirdetések nélkül. Három blogmotorra épülő
weboldalt, nyolc különböző közösségi média platformot
használ és több online kézműves piactéren is értékesít.

2006 óta él Telkiben, két kamasz gyermeke van. Két éve ismét
férjhez ment, családja időnként inspirálja, időnként pedig
részt vesz az ékszertervezésben is.

Tervei, vagy inkább álmai közt szerepel egy telki alkotói
közösség létrehozása, amelyben kapcsolatba kerülhet, és
személyesen is találkozhat a környéken élő művészekkel,
alkotókkal.

www.telki.hu
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Közösség

Barangolás Telki múltjában
1. rész - a kezdetek

Egy kis időutazásra hívnám a múlt iránt érdeklődő
Nyájas Olvasót Telkibe és környékére.

Ma már szinte közhely-számba megy, hogy ha Telki történelme
szóba kerül, akkor mindenkinek először az 1000 éves Telki
Apátság jut az eszébe. Ez érthető, hiszen az egykori apátság
és a Bécsi Bencések ténykedése a magyar történelem része,
ráadásul jól dokumentált, főleg az utolsó 200 évük, ami
leginkább annak köszönhető, hogy a rend a mai napig aktív.
Bécsi székhelyükön, történeti könyvtárukban féltve őrzik a múlt
fennmaradt kincseit.

1000 éves Telkiről szoktunk beszélni, de az igazság az, hogy
településünk és környéke már jóval előtte is lakott volt. A
Zsámbéki-medence kitűnő adottságait nem a fővárosból
kimenekülő modern kor embere fedezte fel elsőként. A térség
igen népszerű volt már évezredekkel korábban is. Erről
árulkodik az a temérdek lelet, amely a 80-as évek elejétől
kezdve került elő, amikor is Pest megye infrastrukturális
fejlődése gyorsuló tempót vett.
Gyakorlatilag nem volt olyan autópálya építés, ipari vagy lakópark építkezés, hogy ne került volna elő valami a földből.
Ilyen volt a budajenei Hilltop II beruházása, ahol 2002-ben Magyarország egyik legnagyobb, közel 3500 éves, a vatyai
kultúrához tartozó erődített telepét tárták fel. A vatyai kultúra a
Duna és a Tisza mentén virágzott a középső bronzkortól (Kr.e.
2000-1500). Jellemző volt rá a békés időszak, a fejlett
gazdálkodás és az ebből következő demográfiai robbanás.

Budajenő persze még nem fedte fel valamennyi titkát. 2008ban, amikor megkezdődött a Szőlőhegy közművesítése, a
kutatók már ugrásra készen várakoztak és nem hiába. A terület
észak-nyugati részén megtalálták a középkori falu szélét, XIVXV. századi leletekkel.
Keletebbre újkőkori és rézkori időszakos település nyomaira
bukkantak. Előkerült az újkőkorszaki kottafejes (mások
szerint zselizi) kultúra néhány szerszáma, cseréptöredéke.
Korukat 7000(!) évesre
becsülik.

Páty is komoly leletekkel
dicsekedhet. A kilencvenes évek végén, az
M1-es autópálya mindkét oldalán, a logisztikai
központ és a benzinkút
építésekor találták meg
egy nagyobb méretű,
korokat átszelő település és temető nyomait. A legkorábbi leletek a bronzkorból valók,
de találtak kelta (eraviscus) és római eszközöket, sírokat is, sőt
több száz avar, honfoglalás- és Árpád-kori
temetkezést is. Össze-
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sen 910(!) sírt tártak fel. A település leletanyaga 3000 évet ölel
át.
Telki nagyberuházásai sajnos nem érintették ősi települések
maradványait, de a korábbi évek régészeti kutatásai szintén
megemlítik szeretett falunkat.

A legkorábbi nyomok kelta eredetű, tanyaszerű kis települést
jeleznek már az 1. századtól. A 2-3. századtól már megjelenik a
kőházas építkezési mód, a 3-4. századból csontvázas
temetkezést is találtak.

Tudvalevő, hogy a későbbi Pannonia provincia területét az i.e.
4. századtól többségében kelták lakták. A Római hódítás i.e. 35
– i.sz. 49 között zajlott, többnyire békésen. Az 1. század végére
felépült a limes és az állandó megszálló hadsereg emberanyagát is idővel a helyi lakosság adta. A szolgálatért cserébe
római polgárság járt. Az itt lakók így romanizálódtak, megtanulták a latin nyelvet, átvették a római viseletet, valamint a
temetkezési szokásokat. A végkielégítéssel leszerelő katonák
lettek az első római módon gazdálkodó villatulajdonosok.

A 3. századtól már ilyen villagazdaságokat sejthetünk Telkiben
is, akárcsak több környező településen (Páty ellenben akkoriban is falusias telep volt). A Duna-part sávjában ilyet nem találni, mert az katonai övezet volt, de a kisebb patakok melletti
napos dombok – mint amilyen Telki – igazi kis édennek számítottak. Sajnos szinte semmilyen forrást nem találtam arról, hogy
pontosan milyen és mekkora lehetett Telki, hogy hol állhatott a
kelta falu vagy a római villák. Egyetlen konkrét régészeti
lelőhelyről tudok, mely a Boszorkányvölgyben terült el. Itt
római kori épületmaradványokat találtak. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2012-ben törölte a „Hexensutten” nevű
lelőhelyet a nyilvántartásából. Ezen kívül csak néhány hallomást tudok csak megosztani.
– Állítólag a kelta falu leleteit a téglaégető tanya közelében
találták, a patak másik oldalán.
– A falu domboldalában, az egyik családi ház kertjéből kerültek
elő a kelta urnás temetkezés leletei.

– A Pajta felújításakor, a kertben, cca. 4 méter mélyen találták
meg egy római őrtorony kör alakú alapfalait. A kerti csap
mélyedése jelzi a helyét.

Többek közt a pátyi
ásatásokból is sejthető,
hogy milyen házakból
állhatott a kelta falu.
Leggyakoribb háztípus
a félig vagy esetenként
egészen
földbe
mélyített, lekerekített
sarkú, téglalap alapú
ház volt, de találtak kör
alapút is. A falak eleinte
agyaggal tapasztott sövényből készültek, míg a római korban
már gyakoribb volt a vályogtéglából rakott fal. A tetőszerkezet
tartócölöpös, általában nyeregtetős kivitelben készült. Ez a
háztípus a kőépítkezések megjelenése után sem halt ki. Gazdasági épületek és szolgák lakhelyei készültek még ezzel a

Program
módszerrel. A tűzhely az épületen belül, esetenként azon kívül
helyezkedett el. Jellemzők még a házon belül a munkagödrök
és padkák. Pátyon felszínre épített gerendaházak nyomait is
találtak a 2. századtól. Ezen a településen – ellentétben a korabeli települések többségével – a higiéniára is próbáltak ügyelni,
ezért a szemétgödröket a telep szélén, egy sávban helyezték el.
A vízelvezető árkok is gyakoriak a kor településein, jelezvén,
hogy a domborzatunk adta probléma nem új keletű.

Tán nem meglepő, hogy a Zsámbéki-medence a római korban
is agglomerációnak számított, a „nagyváros”, Aquincum
vonzáskörzetében. A fejlett úthálózaton élénk kereskedelem
zajlott. Pannonia békés korszakának a germánok 166-os
betörése vetett véget, de 10 év múlva már újra Róma volt az úr.
A provincia második virágkorának alkonya a 3. század
közepétől következett be. Az egyre sűrűsödő idegen népek
betörései meggyengítették a pannóniai határokat. Bár a
császárok kiemelt figyelmet szenteltek a provinciának, a Római

Birodalom kettészakadása és a hun előrenyomulás az 5.
századra állandó háborús övezetté változtatta azt.
433-tól már a hunok az urak, a romanizált lakosság nagy része
elmenekült és a század végére a terület teljesen elvesztette
római jellegét.

Elmondhatjuk, hogy Páty a nagy túlélő. Míg Telkiben a magyarok letelepedéséig az utolsó lelet 4. századi, addig Páty
szinte végig lakott maradt, s csak a 6. században volt szünet az
avarok térhódításáig, valószínűleg a hunok és szövetségeseik
jóvoltából.

Külön köszönet Bánó Attilának a cikk elkészítésében nyújtott segítségéért!
Wilcsek Tamás
Források:
Ottományi Katalin: A római kor emlékei Pest megyében
Ottományi Katalin: Késő római sírcsoportok a pátyi temetőben
Budakeszi Iránytű, Wikipedia

Telki Fesztivál 2015
A Telki Fesztivál idén május 15-én péntek délutántól 16-án
éjjelig fog tartani, a 0. napon, azaz 14-én, csütörtökön pedig a
Pipacs Galéria várja majd a nagyérdeműt.

Az előkészületek már javában zajlanak, a pontos program a
Telki Portálon, a Facebookon a Telki csoportban, valamint
szórólapokon kerül a közönség elé.

hatta, hogy valójában a legnehezebb és legösszetettebb festési technika.
Ennek a festészeti technikának az értéke a finom, világos,
áttetsző színekben van. Régebben vázlatok készítésére
használták, később önálló technikává vált.

Kiállításunkon három kiváló művész mutatkozik be Telki közönségének: Jakab Mária Ilona telki, Béki Márton nagymarosi, Dr.
Bíró Ernő kecskeméti illetőségű művészek, az ő alkotásaik
díszítik majd bő 1 héten át a galéria falait.
Művészeink bemutatják, hogy ezzel a technikával milyen
különböző, egyénre jellemző stílusban lehet alkotni. Úgy is
mondhatnánk: három művész, három stílus, egy irányzat.

Jakab Mária Ilona pasztell képeivel már korábban bemutatkozott galériákban. Ezúttal ő is akvarell képeket állít ki. Ezt a
stílust mestere szerettette meg vele. Táj- és természeti képeit,
portréit, csendéleteit vegyes technikával készíti.

Hamarosan nyílik a Pipacs
Galéria új kiállítása
Az idei Telki Fesztivál 0. napján,
május 14-én nyitja meg kapuját a
galéria Tavaszi zápor című kiállítása.

A kiállítás az akvarell témakörét dolgozza fel.
Az akvarell, ahogy a nevéből is
kitűnik, vízfestési technika. Az ember
csábítónak találja, mert talán egyszerűnek és első látásra könnyűnek
tűnik, de aki már próbálta, tapasztal-

Béki Márton festményeinek fő témája a Dunakanyar. Különböző nap- és időszakokban örökíti meg ezt a csodás tájat,
így egy színes és érdekes utazás részesei lehetnek a látogatók.

Bíró Ernő csodálatos, lavírozott technikával készült tájképeit
hozza el. Az ő segítségével Kecskeméten és környékén,
illetve a Holt-Tiszán tehetünk egy virtuális sétát. Festményei
érdekessége, hogy a képek hagyományos akvarell technikával készülnek, azaz nem használ fehér fedőfestéket, így a
képeken látható fehér színek a papír színei.

A kiállítást május 14-én 18.30-kor Deltai Károly polgármester
nyitja meg. Közreműködik: Gubik Ági színművésznő, valamint
a Kiss Zenede telki tagozatának növendékei.
A kiállítás május 24-én zárja kapuját, addig naponta, 10 és 18
óra között várja az érdeklődőket, a belépés továbbra is
ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk!

ZA
www.telki.hu

15

16

Sport

Váltófutás, érettségi, bronzérem és
bulizás
A telki tinédzserek mozgalmas életet élnek, tanulnak, sportolnak, buliznak és persze néha szívesen megpihennek kicsit a
családi fészekben.

A Majtényi család többi tagja
számára is fontos a testmozgás, a közös sport a
síelés. A szülők, Aszódy
Kinga és Majtényi Kálmán
rendszeresen teniszeznek,
Marci húgai, Anna és Laura
ritmikus
gimnasztika
edzésre járnak, az öccse,
András szintén többféle
sportágat kipróbált.

Majtényi Márton és Németh Csaba a Vasas SC keretein belül
atletizálnak, és februárban, a Magyar Atlétika Szövetség által
megrendezett Fedett Pályás Ifjúsági és Junior Országos
Bajnokságon, egyesületük négy főből álló csapatának tagjaiként harmadik helyezést értek el 4 x 200 méteres váltófutásban.

„A sport fizikailag és mentálisan is karbantart. Az edzések
rendszert visznek a mindennapjaimba, segítenek beosztani az
időmet. Az atlétika kitartásra és küzdelemre tanít, mindezt az
életem más területein is fel tudom használni” - mondta Marci,
aki a Telki Focisuliban kezdett el sportolni, aztán 14 éves
korában váltott át az atlétikára. „Beleszerettem ebbe a
sportágba, hamar versenyző lettem. Régebben 100 és 200
méteres távokon indultam egyéniben, most a 400 méteres
távra edzek és a váltófutásra. Az edzővel és a csapattársaimmal is jól kijövök” - mesélte a fiú, hozzátéve, hogy a nyári
versenyszezonra ezúttal nem fog teljes erőbedobással
készülni, mivel idén érettségizik a Piarista Gimnáziumban. „A
Corvinus Egyetemen szeretnék továbbtanulni, a pénzügyi és
számvitel szakra jelentkezem, ahová elég magas a ponthatár,
de szerencsére az országos bajnokságon elért eredményekért kapok plusz pontokat. Az atlétikát az egyetemi
évek alatt is folytatni fogom” – jelentette ki Marci.

Marci rokonsága nagyrészt
Telki közelében él, gyakran
tartanak nagyobb családi
összejöveteleket. „Együtt
szoktuk megünnepelni a
névnapokat, a születésnapokat, és persze a karácsonyt, a húsvétot. Ilyenkor nagyon
sokan összegyűlünk, rengeteg unokatestvérem van” – mesélte
a fiú. „Igyekszem megtalálni az egyensúlyt a programok
között, szeretek társaságba, házibuliba járni és a belvárosban
sétálni a barátnőmmel.” Marci Budapestet és Telkit egyaránt
kedveli. Bár valószínűnek tartja, hogy később, amikor elkezd
dolgozni, beköltözik a fővárosba, biztos benne, hogy a
gyerekeit egy olyan helyen szeretné majd felnevelni, mint a
jelenlegi otthona.
Wilcsek Médea

Egészség, sport, vitalitás!
Egyre hosszabbak a nappalok és
az időjárás is hívogatóan hat.
Megteszi a napsugár a szervezetre gyakorolt jótékony hatását.
Töltődjünk fel energiával, hozzuk formába magunkat!

Ha van egy kis időnk, mozduljunk ki a napra, mert megéri!
Napjainkban egyre több újságcikket lehet olvasni a D vitamin
fontosságáról. Be lehet juttatni a
szervezetbe tabletta formájában
is, de a legegyszerűbb módja a
napozás. Keveset írnak arról,
hogy a napozás során egy
bizonyos kémiai folyamat alakul
ki és a szervezet saját maga is képes előállítani a szükséges
D vitamin mennyiséget. Sok országban végeztek felmérést, és
2015 április

az a megdöbbentő eredmény született, hogy még az afrikai
és arab országok lakóinak szervezetében is nagyon alacsony
volt a D vitamin tartalom. Pedig ott meglehetősen magas
óraszámban süt a nap. Igen ám, de ők is elbújnak a nap elől.
Azok körében, akiket rá tudtak venni, hogy naponta egy kicsivel több időt töltsenek a napon, határozottan emelkedett a
szervezetük D vitamin szintje. A C vitaminról nem írnék, mert
köztudott jótékony hatása. Még prevencióként is érdemes
napi szinten megfelelő mennyiségű C vitamint szedni.

Az anyagcserénk stabilitásában nem lehet eléggé hangsúlyozni a rendszeres mozgás fontosságát. A mozgás azonban
nem csak az anyagcserére, de az idegrendszerre és a jó
közérzetre is megteszi kedvező hatását. Mindezeken túl
belső energiánk is helyére kerül. Kellemesebb lesz hangulatunk, valamint jó benyomást teszünk környezetünkre.
Józsa Nándor

Sport
Persányi Barnabás Magyarország
Diákolimpiai Bajnoka
Országos Sakk Diákolimpia - Miskolc, 2015. április 2-4.
Idén április 2-a és 4-e között
Miskolcon rendezték meg az
Országos Sakk Diákolimpiát. A
sok ezer induló közül az országos
döntőben való részvételre a
megyei döntőkből továbbjutó
507 gyermek szerzett jogot.

Sakk oktatásunk magas színvonalának köszönhetően iskolánkból
idén minden korábbinál több (6)
diáknak sikerült bejutnia az országos döntőbe. A rangos megmérettetésen Vukics Borbála, Kajzinger Panna, Csizmadia
Hanna, Persányi Bálint, Persányi Barnabás és Bedő Gergő
képviselte a Telki Pipacsvirág Általános Iskolát. Közülük Persányi Barnabás 9 fordulón át végig vezetve a mezőnyt, rajtcél győzelmet aratva, veretlenül nyerte meg a bajnokságot.
Barnabás ezáltal a Pest megyei bajnoki cím mellett elnyerte a
„Magyarország Diákolimpiai Bajnoka®” címet is. Többi
diákunk is hatalmasat küzdött és szépen helytállt élete első
komoly megmérettetésén. Gratulálunk a tehetséges
gyerekeknek nagyszerű teljesítményükért, Pregitzer György
tanár úrnak a diákok eredményes felkészítéséért és országos
döntőbe juttatásáért, valamint Mészáros András nemzetközi
mesternek, Barnabás edzőjének!

Ifjú telki sakkozók sikere
2015. február 21-én Aszódon rendezték meg
a Pest megyei egyéni sakk diákolimpiát felső
tagozatos diákoknak, ahol a telki gyerekek
kitűnő eredménnyel szerepeltek. Moore Annika (6.a) és Bedő Gergő (6.a) a III. korcsoportban egyaránt 2. helyezést ért el, így mindketten továbbjutottak a fentebb említett országos döntőbe.

A gyerekek a következő eredményeket érték el:

III. korcsoportos lányok:

Moore Annika (6. a) 2. helyezett

Weiszgerber Dóra (5.a) 5. helyezett

III. korcsoportos fiúk:

Bedő Gergő (6.a) 2. helyezett
Danics Simon (6.c) 4. helyezett

Szabolcsi László (6.a) 11. helyezett
Barta Péter (6.c) 14. helyezett

Láng Barnabás (6.a) 17. helyezett
Bakos Ádám (6.a) 18. helyezett

www.telki.hu
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Természet

Lakossági fórum az Erdőtervről
Magyarországon az erdőművelés alapjául 10 éves körzeti
erdőtervek szolgálnak. A mi erdeink a Budai-hegyek erdőtervezési körzetbe tartoznak, amelynek 2016-tól hatályos, új
erdőterve jelenleg készül. Az erdőtervezés folyamatába a
jogszabályok sokrétű társadalmi egyeztetést építenek be.
Ahogy azonban a lentiekből is kiderül, ezek az egyeztetések
sokszor inkább csak formálisak.
Élve a törvény adta lehetőséggel, a tervezési folyamat kezdetén, 2014 nyarán mind a KoKuKK Egyesület, mind a helyi
önkormányzat javaslatokat nyújtott be a környékbeli erdők
kezelésével és új közjóléti létesítményekkel kapcsolatban.
Idén tavaszra a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
és Erdőgazdálkodási Főosztálya elkészült a tervekkel. A tervezési folyamat lezárulta előtt azonban a hatóságnak
kötelezően lakossági egyeztető tárgyalást kell tartania.
Mivel ennek a helyszíne Gödöllőn van, felajánlották, hogy
igény esetén Budapesten lakossági fórumot tartanak az új
erdőtervről. (Ez viszont már nem volt kötelező.)

A fórumra március 31-én 18 órakor került sor a Pilisi Parkerdő
Zrt. Erdészeti Információs Központjában, nem messze a
Szépjuhásznétól. A rendezvényen 10-15 érdeklődő jelent
meg, akik több civil szervezetet is képviseltek: a Buda Környéki Natúrparkért Egyesületet, a törökbálinti Kerekdomb
Környezetvédelmi Egyesületet, a KoKuKK Egyesületet. A
legtöbb érdeklődő Telkiből érkezett, köztük a polgármester.
A nagyszámú erdész mellett megjelentek a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság környéken dolgozó munkatársai is.
A lakossági tájékoztatón meghallgattunk egy sor rövidebb
előadást az erdőgazdálkodás jogi kereteiről, a ter-

mészetvédelmi szempontok érvényesítéséről, az erdők
közjóléti helyzetéről és a tervben szereplő közjóléti
fejlesztésekről, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdőkezelési módszereiről általában, a helyi erdők állapotáról és a körzeti
erdőtervezés rendszeréről. Magáról az új erdőtervről az
utolsó előadásban esett szó, de itt is nagyon kevés konkrétum hangzott el. A fórum után elkértük a vetített diákat, hátha
az itthoni gondos silabizálás majd kiderít ezt-azt a helyi erdők
következő évtizedéről, de nem így történt. A Nébih honlapján közölt interaktív erdőtérképről („Erdőtervi javaslatok
tematikus térképe”) is csak nagyon általános és töredékes
információk nyerhetők.

A rendezvényen mindenesetre elhangzott, hogy a Telki Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. által kötött megállapodást
„erdőrészlet-szinten érvényesítették” a tervben. Azaz a
tanösvény területén és a falu határától számított néhány száz
méteres sávban fennmarad az erdőborítás, de efelett
valószínűleg arra számíthatunk, hogy már ebben a tízéves ciklusban sor kerül végvágásokra. A megállapodásban az
erdészet azt vállalja, hogy ebben a zónában a szokásosnál
kisebb foltokban, időben elhúzva valósítja meg a végvágásokat. Az azonban egyelőre nem derült ki, hogy milyen kiterjedésű kitermeléseket terveznek és milyen ütemezésben.
Az erdőink nagy része az ún. átalakító üzemmódba tartozik,
ami azt jelenti, hogy a majdan megújított erdőben már
folyamatos erdőborítást biztosító, szálaló művelést céloz meg
az erdőgazdálkodó. Vagyis a dédunokám már ismét árnyat
adó erdőben sétálhat itt a hegyen az ükunokámmal, és közelről figyelhetik a szálaló erdőművelést. Már alig várom.
Bellon Erika - KoKuKK Egyesület

Nálunk járt a Budai Trail
Közel 400-fős mezőny állt rajthoz Telkiben, az iskolánál, a
március 1-jei Nyúlcipő Bolt Budai Trailen. A Terepfutas.hu
szervezésében két távon – 17 és 27 km - lehetett nevezni a
településünk fölötti erdőkön keresztül haladó, Nagykovácsit
is érintő terepfutó versenyre, amelynek induló és célállomása
egyaránt falunkban volt.
A nívós megmérettetésre eredetileg tavaly év végén került
volna sor, azonban az akkori időpontra tehető, természeti
katasztrófát okozó ónos esőzés miatt csak most lehetett
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megrendezni. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az
illetékes szervek, civilek és más segítők mellett az érintett
erdők turistaútjainak helyreállításában a terepfutók közül is
sokan részt vettek.
Az országos sorozat következő, Budai-hegyekbe érkező
állomása ősszel hívja majd újra a terepfutás szerelmeseit.
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Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

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