


„Voltam Keleten
jártam Nyugaton
déli legelőn
északi ugaron”
(Quimby)
Telki településfejlesztési koncep-
ciójának tárgyalása, véleménye-
zése során számos javaslat, ötlet,
irány merült fel. Mind közül a turiz-
musfejlesztés különféle lehető-
ségei tűntek a legizgalmasabbaknak
számomra.

A turizmus világgazdaságban betöltött szerepe egyre fontosabb.
A világ GDP-jének közel 10%-a az idegenforgalomból származik.
Egy turista 11 embernek teremt közvetetten munkahelyet, a világ
exporttermelésének pedig 6-7%-a köthető a turizmushoz. Évente
több mint 1 milliárdan kelnek útra világot látni turistaként. Az ENSZ
turisztikai világszervezete, a United Nations World Tourism Orga-
nization (UNWTO) adatai alapján a nemzetközi turizmus a válság
óta folyamatos növekedést produkál és az egyik legerősebb
húzóágazattá vált.
Az egyes régiók nem egyformán teljesítenek és nem egyforma
növekedési tartalékkal bírnak. Továbbra is Európa a világ leglá-
togatottabb régiója, évente 560 millió feletti látogatással és ez az
adat az unión belüli szabad közlekedésnek köszönhetően jóval a
valós számok alatt lehet. A Turisztikai Világszervezet adatai
szerint a nemzetközi turista érkezések 50,2%-a Európába irányul,
amelynek 22,1%-át (124,8 millió érkezést) Közép- és Kelet-Euró-
pa adja.
Európán belül a növekedés tekintetében Közép- és Kelet-Európa,
valamint a Mediterráneum vezet +7% és +6% piaci gyarapodás-
sal. Az UNWTO hosszú távú előrejelzése szerint 2030-ig
átlagosan évi +3,8%-os piaci növekedéssel lehet számolni a
nemzetközi idegenforgalom terén.
A turizmus Magyarország gazdaságában az európai átlaghoz
hasonlóan fontos szerepet tölt be. A Központi Statisztikai Hivatal
adatai szerint az elmúlt esztendőkben évente 12-15 millió külföl-
di turista látogatott el Magyarországra kifejezetten turisztikai céllal.
A nem turisztikai motivációkkal érkezett külföldiek száma
átlagosan eléri a 28 millió főt, melynek nagy része, körülbelül 15
millió fő tranzitutas volt, s körülbelül 10 millióan érkeztek bevásár-
lási szándékkal az országba.

Egészségturisztikai céllal 348 ezren, 22%-kal többen érkeztek,
főként gyógykezelésre. Az üdülni, pihenni vágyók száma 271
ezerre (7%-kal) nőtt. A kulturális élményeket keresőké 517 ezer
fő volt.
A hazai turizmus célterületei között a Balaton, valamint Budapest
és környéke emelkedik ki.
A több napra Magyarországra érkező külföldiek leglátogatottabb
turisztikai célpontja a Közép-Duna-vidék (40%) – ezen belül is
Budapest (38%) – és a Nyugat-Dunántúl (32%) voltak. Budapest
látogatottsági aránya (43%-ról 38%-ra) csökkent, de még így is a
legnépszerűbb utazási célpont. A Nyugat-Dunántúlt az egészség-
turisztikai céllal érkezők látogatják legtöbben, a Balaton látoga-
tottsági aránya a 2014. évi adatok szerint 6,5%-ról 8,4%-ra nőtt
a KSH adatai alapján.
Dinamikusan fejlődik a belföldi turizmus is. 2014 első kilenc
hónapjában a többnapos belföldi utazások száma (11 millió)
3,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A
turisztikai fogyasztás folyó áron összességében az egy évvel
korábbinál 10%-kal volt magasabb. Szálláshely-szolgáltatásokra
– a korábbinál 17 milliárd forinttal többet – mintegy 93 milliárd
forintot, vendéglátó-szolgáltatásokra és élelmiszerek vásárlására
50 milliárd forintot, közlekedésre (beleszámítva az üzemanyag-
vásárlásokat is) 44 milliárd forintot költöttek. A KSH szerint a tu-
risztikai fogyasztás 28%-a a budapestiektől származott és har-
mada a Balaton régióban valósult meg.
A turizmusban óriási lehetőség van tehát országos léptékben, és
helyi, régiós dimenzióban. Mégsem tapasztalunk robbanásszerű
fejlődést. Lássuk hát, milyen akadályok állnak a fejlesztések és a
fejlődés előtt.
A World Economic Forum kétévente adja ki a Turizmus és
Utazás Világranglistát, mely a világ 141 országát hasonlítja
össze. A lista 4 nagyobb csoportba sorolt, 14 vizsgált tényező
alapján készül.
Vizsgálják a szabályozást, az üzleti környezetet, a higiéniás
körülményeket, a munkaerőpiac és a biztonság állapotát, azokat
a stratégiai körülményeket, amelyek hosszú távon garantálják a
turisztikai befektetések jövőjét, ilyen például a nyitottság, a befek-
tetési árszínvonal, vagy a környezeti fenntarthatóság. Kiemelten
foglalkoznak az infrastruktúrával, ezen belül a légi és a közúti
közlekedéssel. Jelentős súllyal esnek latba a természeti- és kul-
turális látnivalók és üzleti úti lehetőségek.
A lista elsősorban nem azt mutatja, hogy hova érdemes elutazni,
hanem a turizmusba befektetni vágyókat igyekszik segíteni, meg-
mutatva a szektor versenyképességét.
Magyarország a 141 ország közül a 41. helyen végzett, a közép-
mezőny elején.
Régiós összehasonlításban Magyarország – amelyik az európai
országok közül a 25. legversenyképesebb turisztikai piac – egy
átlagos kelet-európai ország szintjét hozza. A részadatokból mást
is ki lehet olvasni. A legtöbb szempontból Magyarország nem kü-
lönbözik a régiótól, az adatokból az derül ki, hogy míg a szabályo-
zás tekintetében a világ élvonalába tartozunk (Szingapúr mellett),
addig az ország természeti- és kulturális látnivalóinak rangsorában
a legutolsók között szerepelünk. Nincs elegendő nemzetközi szin-
ten is érdekes látnivalónk. Hiányoznak az attrakciók.
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Deltai Károly polgármester úr és Takács Zoltán nyílt disputát
kezdeményezett az adórendszerről a Telki Napló fórumán.
Mint Telki településfejlesztési koncepciójának egyik alkotója
és mint közgazdász szükségesnek tartom beszállni a beszél-
getésbe.
Az adózás témaköre folyton változó életkörülményeink állandó
része, és mivel mindenkit érint, mindenki gondolkodik rajta. A
„rákérdezéseknek”, az újra és újra átgondolásoknak mindig lehet
eredménye, tanulsága. Polgármester úrék értelemszerűen Telki
aktuális adóügyeit próbálják rendezni, keresik Telki mozgásterét,
a helyi közmegegyezés lehetőségeit. Szerencsésebb helyzetben
vagyok, mivel megtehetem, hogy távolabbról és kívülről is
foglalkozzam a témával. Ez amúgy megkerülhetetlen, mert a helyi
adózás szervesen kapcsolódik nagyobb adózási és gazdasági-
pénzügyi rendszerekhez, része a nemzetgazdasági stratégiának,
egyéb összefüggéseket nem is említve. Az adórendszer több-
rétegűsége, bonyolultsága és tovagyűrűző hatása okán minden
adóztatási szinten szükséges hosszabb távra kigondolt koncepció
megalkotása. Az írás korlátozott keretei között néhány kiemelt,
általam hangsúlyosnak tekintett témával foglalkozom – két
részben. A mostani írásban az adózás jelentőségéről, hatás-

mechanizmusáról lesz szó, aminek a fókuszába az adózáshoz
fűződő érdekviszonyok boncolgatását helyezem. A következő
számban a helyi adórendszert és Telki speciális helyzetét tár-
gyalom. Előrebocsátom, hogy nem tudok a téma minden ága-
bogára kitérni, talán nem is érdemes, mert ha kialakul egy komoly
vita, akkor sok más aspektusra is sor kerülhet.

Néhány gondolat az adózás „eredetéről”
Az adózás állandó, összetartó kötelék az egyének, családok és a
szűkebb-tágabb közösségek együttműködésében, együtt
gazdálkodásában. Az adózás feltehetően már az „írott
történelem” előtt is létezett. Azóta, amióta közös ügyek vannak,
mert azokat közösen kell finanszírozni valamilyen munkameg-
osztás és teljesítmény-elosztás alapján. Az egyén közösségbe
tömörül, hogy biztonságosabb, jobb életfeltételeket alakítson ki,
hogy csökkentse azon szükségletei ráfordítási költségeit, ame-
lyekre szüksége van, de egyedül nem képes megfinanszírozni,
még kis mértékben sem (mai szavakkal: védelem, raktározás,
építkezés, szervezés, közművek, humán ügyek, stb.). Az, hogy
mindenkinek külön műszaki és humán infrastruktúrája legyen ,nyil-

Sok minden lehet vonzó a turizmus számára. Nyilván ilyenek a
világörökségi helyszínek, a páratlan természeti értékek és a
nemzetközileg ismert műemlékek, múzeumok. Azok a látni-
valók, amelyek szerepelnek a különféle „mielőtt meghal, látnia
kell” listákon. De ilyenek a nagyszabású kulturális ren-
dezvények, fesztiválok és turisztikai események is. És ilyen az
alacsony ár az egyes szolgáltatási vagy kereskedelmi
területeken, mint például a szépségipar, egészségügy, nemes-
fémek, kézműves termékek piaca, vagy a kiterjedt zenei
klubélet, esetleg a jellegzetes sportvilág.
Kisebb léptékben, de vonzó a már desztinációt választott utazó
számára az a sok másodlagos látnivaló, úti cél, melyet az adott
ország, régió nyújtani tud. Az elsődleges – bevonzó – karakter-
jegyek mellett ezek a másodlagos célok legalább annyi forgalmat
generálnak, mint az elsődleges turisztikai produkciók, azzal a
különbséggel, hogy a második kategória elemei önmagukban
nem elégségesek.
Mi számít turisztikai szempontból vonzó természeti és kulturális
értéknek? Sok minden, de sok olyasmi is, amivel adottságok híján
nem versenyezhetünk. Nincs például tengerpartunk, sem magas
hegyeink. A természeti kincsek terén főleg az adottságok számí-
tanak. Kulturális értékek azonban megteremthetők és verseny-
képességünket ezen a területen lehetne a leggyorsabban javítani.
A turizmus fejlesztési lehetőségeinek mérlegelésekor ter-
mészetesen minden dimenziót vizsgálni kell és törekedni a maxi-
mális objektivitásra. Hiába látjuk szépnek a tájat, hiába vagyunk
büszkék valamely értékünkre, ez még nem elégséges ahhoz,
hogy mások is így érezzenek.
Az országos léptékű jellegzetességek természetesen régiónkra és
benne Telkire is vonatkoznak.
Láthattuk, hogy környékünk a turisztikailag legvonzóbb régiók –
Budapest, Balaton, Nyugat-Dunántúl – háromszögén belül esik.
Területünk adottságait megvizsgálva lajstromba vehetjük
erősségeinket és gyengeségeinket, hogy valós képet kapjunk
lehetőségeinkről, korlátainkról, valamint feladatainkról, melyek
elvégzése nélkül nem történhet meg az áttörés.

A fentiek megfontolásával nem kerülhető meg egy régiós és
azon belül a helyi turizmusfejlesztési koncepció elkészítése. Sok
hasonló anyag van már, azonban legtöbbjük nem a valóság tala-
ján állva született, és túlzó reményekkel kecsegtetett, letagadva
a minimálisan szükséges elvégzendő feladatok sokaságát, mely
nélkül elképzelhetetlen a továbblépés.
A következő időkben elkészül egy régiós értéktár. Ez tartal-
mazni fogja mindazt, amit környékünk már most nyújt vagy kínál,
amit fontosnak tart a helyi értéktár bizottság megemlíteni.
További feladat, hogy feltérképezzük erősségeinket és
gyengéinket, megvizsgáljuk lehetőségeinket. Nemcsak lehet-
séges célként kell tekintenünk környezetünkre, hanem az átha-
ladó turizmus lehetőségeit is látnunk kell. A zöld utak,
kerékpárutak és tervek, lovas turizmus útvonalak, zarándokutak
kuszaságában rendszert kell találni. A sport- és rekreációs turiz-
mus, az egészségturizmus, a lovas turizmus és ökoturizmus
számos olyan lehetőséget rejt magában, melyet eddig nem si-
került kihasználni. Egy-egy nagyobb turisztikai attrakció pedig
képes akár alapjaiban újrarendezni a régió idegenforgalmi
térképét.
Telki és a régió egyik fontos kitörési pontja lehet a turizmus.
Ahhoz azonban, hogy érdemleges előrelépés történjen, sokak
egyirányú, tervezett cselekvése szükséges. Építés, invesztíció,
befektetések nélkül a puszta adottságok soha nem válthatják be
a bennük rejlő lehetőségeket.

„A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját
olvassa el.” (Szent Ágoston)

Deltai Károly
polgármester

A cikk hosszabb változata a telki.hu-n olvasható.

Források: Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Irodája, Központi Statisztikai
Hivatal, European TravelCommission, TourMIS, United Nations World
Tourism Organization, World Travel and TourismCouncil, Organization
forEconomicCo-operation and Development, EUROSTAT

Érdek az adózásban I.
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vánvalóan térbeli és fizikai képtelenség. Még egy elzárt tanyán is
van közüzem és annak közösen viselt terhei, ha több ember lakja.
Ezek a „fajlagos költségek” folyton korrekcióra szorulnak, mivel a
természeti javak mennyisége és minősége, a szükséglet ki-
elégítés lehetőségei, az emberi képességek és igények, a kö-
zösség belső és más közösségekhez fűződő viszonya képlé-
keny, állandó változásban van. Akkor is, ha nem történnek kata-
klizmák: járvány, katasztrófa, háború, pénzügyi krach. Tehát, a kö-
zösségi lét körülményeinek fejlesztése és fenntartása csak közös
áldozat révén biztosítható, azzal az örök reménnyel (mi mást
tehetnénk?), hogy egyeztetések és viták után a körülmények job-
bak lesznek és a fajlagos költségek is csökkenthetők. Az egyéni
és közös érdek együttes megjelenése az adózásban egyértelmű,
és abban sincs vita, hogy adózó és adóztató közös érdeke a minél
optimálisabban, harmonikusabban működő rendszer kialakítása.
Persze a probléma a hogyanban és a részletekben van.

Szilárd pontok

A sok bizonytalanság ellenére minél stabilabb pontokat kell keres-
nünk az adózás módjával kapcsolatban. A leginkább autentikus,
egyben a legvitatottabb kérdések: mi az adózás célja, kire és mire
vonatkozzon, milyen alapon, milyen mértékben és hogyan történ-
jen a gyakorlatban, mire fordítsák a bevételeket, és persze 
mennyibe kerül a behajtás, az adminisztráció? A fő elvárás, hogy
az adózás/adóztatás legyen igazságos, méltányos, arányos,
megfizethető, kiszámítható és tartós. Már ez a nem teljes körű fel-
sorolás is sok olyan tényezőt tartalmaz, amelyeknek nemcsak a
fő kérdésekkel történő összeegyeztetése problematikus, de már
az emberenkénti értelmezése is eltérő. Eltérő érdekeik okán. Az
érdekharmonizáció feltétele, hogy ne legyen kettős adóztatás, ne
késztessen a jövedelmek eltitkolására, de ne is lehessen indoko-
latlanul részesedni a közpénzekből, a kulcsok változtatása pedig
ne legyen drasztikus és ad hoc jellegű. 

Hatások

Az adózás ugyanakkor dinamikus kategória, ezért stratégiai fela-
dat az adózás hatásának vizsgálata a gazdasági és közösségi
folyamatokra, az érdekeltségi rendszerre. Elvárás az adórend-
szerrel kapcsolatban, hogy legyen gazdaságélénkítő, inspiráló
hatású, például kedvezmények nyújtásával kívánatos tevékeny-
ségek, gazdasági csoportok helyzetbe hozása érdekében.
Legyen továbbá orientáló hatású a termelés és a fogyasztás
(pénzköltés) szerkezeti javítása céljából. A jogos igények azonban
konfliktusokkal, az érdekek folyamatos átrendeződésével járnak.
Minden helyzet más-más módon, kedvezőbben vagy ked-
vezőtlenül hat az egyes adózó polgárra, vállalkozásra. Az előnyt
élvezők örülnek, és nem vennék jónéven, ha – később – szigo-
rodnának a feltételeik. A hátrányt elszenvedők tiltakoznak, és
mindent megtesznek az adó gyors, számukra kedvezőbb
megváltoztatásáért. Az adózó kötélnek áll, ha a befizetett többlet-
adóból érzékelhetően jobb állapot alakul ki vagy nem kínálkozik
kibúvó. Az is befolyásoló körülmény, hogy milyen az adózás
máshol, van-e lehetőség átcsoportosítani az adót kedvezőbben
adóztató helyre. Ez felveti azt a dinamikát érintő kérdést, hogy
miként használják fel a befolyt adót fejlesztésre, fenntartásra, szo-
ciális kiadásokra, vagyis a kiadások milyen hatással lesznek a
(köz)bevételek alakulására.

A szociális faktor

Ennél a pontnál előhozakodik egy újabb, az adózás rendezését
befolyásoló társadalmi igény: az adózásban jelenjen meg a szo-

ciális és/vagy a szolidaritási szempont is. Az alapvető hozzáállás:
„fizessenek a gazdagok”, illetőleg legyen sávos vagy progresszív
az adózás. Azaz akinek jobban megy, többje van, nagyobb
mértékben járuljon hozzá a közös terhek finanszírozásához (ld.
közteherviselés története). Mindez a felvetés logikusan következik
a megélhetési javak, az emberi képességek, ambíciók, szükség-
letek természettől fogva egyenlőtlen eloszlása „igazságtalan-
ságának” megtapasztalásából, vagy a „beleszületésből” szár-
mazó előnyök és hátrányok, a „szerencse”, érdemektől
független, „méltánytalan” elosztódásából. Ezért személyes és
általános társadalmi igény a kiegyenlítésre törekvés, miközben a
természetben nincs egyenlőség, viszont van egyensúlyra
törekvés.
Tegyünk egy kis kitérőt a két felvetéssel kapcsolatban!

„Fizessenek a gazdagok”

Ez mélyen érinti Telkit, nemcsak országos, de településen belüli
nézőpontból is. Kérdés: ki számít gazdagnak? Azt megál-
lapíthatjuk, hogy a legszegényebb emberhez képest mindenki
gazdag(abb)nak számít. Akkor, hogyan alakuljon az adózás rend-
je, milyen arányt kövessen? Arról nem is beszélve, hogy a
„fizessenek a gazdagok” kiszólás megbélyegző is, hiszen
látensen azt feltételezi, hogy aki gazdag, az jogtalan előnnyel,
csalással, visszaéléssel, azaz érdemtelenül került kedvező
helyzetébe, ráadásul a szegények kárára. Persze van ilyen is,
nem kis számban, de mégis … Ha általános társadalmi érdek az,
hogy a tehetséges, ambiciózus, sokat dolgozó és eredményes
emberek minél nagyobb számban legyenek, mert társadalmi-gaz-
dasági hatásuk előnyeit a többség élvezi, akkor az is nyilvánvaló,
hogy jövedelmük, vagyonuk – „munkaerejük újratermelésének
fedezete” – az átlagtól felfelé eltérő nagyságú lesz.
A társadalom nem építhet önfeláldozó, önmegtartóztató és min-
den vagyonát szétosztó tehetségek sokaságára (persze jó ha van
ilyen példa is), mert a tehetséges munka nem egyszeri eset,
hanem visszacsatolást, további anyagi és szellemi ráfordításokat,
szakszerű irányítást követel, és a tehetségesség erőforrásait is
újra kell tölteni és bővíteni. Ha az eredményes ember(csoport)
nem kapja meg a munkájához szükséges további bővülési
lehetőségeket, akkor távozik, elviszi képességét és annak poten-
ciális eredményeit oda, ahol nagyobb „megbecsülést” élvez, vagy
jobb híján visszafogja tevékenységét. Az eredményes munkák
folytatásában, sikeres bővülésében rejlik a többiek tehetségének
és foglalkoztatásának kibontakoztatása is. A szétosztott vagyon
rövidtávon felélődik haszontalanul, hiszen a „jogosultak” nem a
saját munkájuk alapján osztoznak, hanem mások munkája
gyümölcséből részesülnek (kapnak) valamilyen külső elvrend-
szer alapján. A részesedés megszerzésében, vagyis közvetve
mások teljesítményének elsajátításában lesznek érdekeltek, és
nem a saját munkájuk termékenyebbé tételében. A társadalmi-
gazdasági teljesítmény felől nézve ez az adóztatási mód negatív
hatású, kölcsönös ellenérdekeltséget szül a kreatív munkában,
ezért a közös és elosztható javak köre is folyamatosan szűkül.
Kijelölni ugyanakkor egy-egy adósáv határt, hogy a fölött valaki
gazdag, ezért adózzon többet, az alatt pedig szegény és adózzon
kevesebbet, nos, ez szerintem mesterségesen érdemtelen
megkülönböztetést teremt pró és kontra. Tetejében ez a mód egy
rögzített időpontban megállapított státusz alapján a terheket
mereven kivetíti előre és távlatban. Ha a sávhatár éles, akkor
erős érdek keletkezik a jövedelmek eltitkolására, kimenekítésére,
különösen a sávhatárok mentén. Tehát, arányosítani kell! Viszont
egyenlőtlen körülmények között ez hogyan lehetséges? Lehet
tovább cizellálni az összeghatárokat, adósávokat, mint a súlycso-
portokat a birkózásban, súlyemelésben, de bevallom, ezt sem tar-
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tom célravezetőnek, bár van benne igazságtartalom és szolidari-
tás motívum. De haladjunk tovább!

„Sávos” vagy „egykulcsos” adózás

Mivel az adózás rendkívül szerteágazó összefüggés- és érdek-
rendszert hordoz, ezért figyelmet kell fordítani arra, hogy milyen
hatást vált ki az adózókból. A „sávos adózás” kérdését az „egykul-
csos” adóval együtt érdemes taglalni. (Itt a sávos és a progresszív
adózás között nem teszek különbséget.) A kérdést főleg közgaz-
dasági hatás szempontjából vizsgálom, és ennek tükrében a
méltányossági és szolidaritási vetületet.
Ha a sávos adórendszerben túl nagy az ugrás a sávok között,
akkor ezzel visszafogjuk azokat, akik „húznak”, és ennek
hatásaként egyre kevesebb közpénz keletkezik a méltányosság
és a szolidaritás finanszírozására. Ez pedig a lefelé nivellálás, az
elszegényedés trendjét hordozza magában. Általános érdek
fűződik ugyanakkor a jól adózók legális jövedelemtermelési „ked-
vének” megtartásához. Vagyis cél az adóeltitkolás, adókime-
nekítés minimalizálása és a jövedelemtermelés maximalizálása.
Tehát valamilyen arányosítás szükséges. Ha durva az egy vagy
két adósáv szint (pl. 15% és 30%), akkor az adósávok finomítása,
beskálázása a két szélsőérték között előbb-utóbb elvezet az
egykulcsos adóhoz.
Az egykulcsos adó igazságos és méltányos abból a szempontból,
hogy az elvégzett munkát, ill. annak hozadékát azonos arányban
adóztatja. Aki jobban teljesít, annál arányosan több marad, de
több adót is fizet. A siker azt is jelenti, hogy a piac, a kereslet 
visszajelezte és díjazta a szükségletek kielégítése érdekében
folytatott aktivitást. A közgazdasági és ezzel a társadalmi hatás
kérdése abban rejlik, hogy aki sikeresen végzi a munkáját, milyen
feltételekkel folytassa azt? Egykulcsos adó esetében több adótar-
talom marad az adófizetőnél, mint a sávos adózás esetében.
Költői kérdés: ki tudja jobban felhasználni az egykulcsos adózás-
ból visszamaradt, be nem fizetett adóösszeget, az adót hatékony
munkával megtermelő egyén/cég, „aki tudja, mit miért csinál”,
vagy egy távoli bürokratikus intézmény?
Egykulcsos adónál az adózó előtt a következők adódnak meg-
maradó adótöbblete felhasználásakor:
1. visszaforgatja vállalkozásába, amellyel további szükség-

leteket elégít ki, foglalkoztat, növeli jövedelmét, vagyonát és
mindezzel keresletet támaszt üzleti partnerei, egyéb szolgál-
tatások számára;

2. ha nem kínálkozik további bővülési lehetőség a szak-
területén, akkor befektet más tevékenységbe, értékpapírt
vesz, ezzel tőkét injektál a gazdaságba, amelytől hozamot
remél, hogy majd folytathassa aktivitását;

3. ingatlanba fektet, ezzel növeli a saját és a nemzeti vagyont,
melynek hasznosításából mások is hasznot húznak, élénkítik
a gazdaságot;

4. fogyasztási javakra költi a be nem fizetett adót, kielégítetlen
szükségleteit pótolandó, amellyel ugyancsak keresletet
támaszt, közvetve munkahelyet bővít a fogyasztási javak
előállítása és kereskedelme piacán;

5. külföldre viszi pénzét jobb hozam reményében, ami ked-
vezőtlen a hazai közösség számára, hiszen máshol fejti ki
gazdasági hatását;

6. döntése tévesnek bizonyul, veszteséget produkál megmaradt
adótöbblete felhasználásával, viszont gyorsabban reagál és
korrigál, mint az adóztató közintézményi rendszer, tehát a
hibát is hatékonyabban hárítja.

Joggal feltételezhetjük, hogy aki jól gazdálkodott, az a megtermelt

jövedelmet is hasonló attitűddel használja fel. Ezzel szemben áll
egy hatóság (állam, közszféra) pénzköltési motivációja, szem-
pontrendszere, eredményessége. Félreértés ne legyen, az állam-
mal szemben is ugyanaz az elvárás, ha nem fokozottabb, mint
bármely jól gazdálkodó esetében: tevékenységének eredménye
jobb legyen, mint a munkafázis (értékciklus) kezdetén. Mégis a
folyamat rövidre zártan hatékonyabb, mint áttételeken keresztül.
Az (5) külföldre menekítés és a (6) téves döntés pontjai felvetik a
nemzeti gazdaságpolitika szerepét és felelősségét. Nevezete-
sen, hogy a gazdasági kormányzás olyan gazdasági programokat
kezdeményezzen, amelyek itthon tartják és növekedésre serken-
tik a befektetésre szánt pénzeket, illetőleg olyan intézmény- és
info-kommunikációs rendszert hozzon létre, amely révén képes a
veszteséges üzemmódok minimalizálására.

Közös érdek az adózásban

Mivel a közszolgáltatásokat csak közös erővel lehet finan-
szírozni, alapvető érdek fűződik az érdekegyensúly kialakí-
tásához és gondozásához. Különben elindul az adófizetői morál
erodálódása. Az adózásban mind az adózó, mind az adóztató
érdekeinek minél konfliktus mentesebben kell érvényesülniük,
minél hosszabb időtartamra. Az állam (közszféra) szerepe éppen
abban áll, hogy a saját eszközeivel segítse a jövedelemtermelőt,
helyzetbe hozza a hozzáadott érték előállítását a gazdaságban,
hogy nőjön „a közös”. Az állam (közszféra) szerepe az is, hogy
befektetésekkel, szabályozásokkal orientálja a gazdasági szerep-
lőket. Az egykulcsos adó – nem beszélve az egyszámjegyű
adóról – reális gazdaságélénkítő eszköz. Azért is, mert minél
több jövedelmet szerez valaki, annál erősebb a befektetési
kényszere is, miután személyes fogyasztása konstans értékhez
közelít (akinek van három exkluzív ingatlana, négy luxusautója,
már nem tétel plusz 1-2 darab megvásárlása a befektetései jelen-
tőségéhez képest). Az egykulcsos adónál a jól húzók gazdagab-
bak lesznek, miközben másokat is helyzetbe hoznak. Viszont a
kockázatuk is arányosan nagyobb. Látjuk, hogyan omlanak össze
hatalmas vagyonok, tűnnek el cégek, sikeres vállalkozók. Az
állam, mint közösség számára a kreatív gazdasági szereplők
különös kincset érnek, meg kell becsülni őket és mindent meg
kell tenni azért, hogy bővülő teljesítményük hozamát itthon
hasznosítsák, ezzel teremtve teret és lehetőséget mások kreatív
tevékenységének kibontakoztatásához, közvetve szolgálva az
érték- és érdekalapú társadalmi-gazdasági kiegyenlítődést.
Az egykulcsos adózás további előnye egyszerűsége, könnyen
kezelhetősége, gazdaság kifehérítő hatása mellett, hogy az
adózó és az adóztató együtt érzékeli a gazdasági folyamatok
alakulását, mert az egyenlő (azonos) mértékek alapján követ-
hető, hogy mely tevékenységi ágazatok, mely területi (települési)
egységek eredményessége miképpen alakul. Ezt progresszív
vagy sávos adózásnál nem lehet tisztán kimutatni, mert erős a
késztetés az adóelkerülésre, ami átláthatatlanságot okoz. A más
adórendszerekhez képest alacsony és egykulcsos adó
ugyanakkor versenyelőnyt nyújt, persze ha a humán és műszaki
infrastruktúra, a közkiadások alakulása, a gazdasági kormányzás
hatékonyan működő hátteret biztosít. Utóbbiak szükséges
feltételek, hiszen az adómérséklés csökkenti a közszféra
bevételeit, ami zavarokat okozhat, vagyis az államnak (közszférá-
nak) is ugyanolyan hatásosan kell működnie, mint más piaci sze-
replőnek.
A következő számban a helyi és központi adók
„munkamegosztásáról”, a nagyobb adófajták (szja, társasági adó,
ingatlanadó) különböző településgazdasági jelentőségéről írok
és kitérek mindezek Telkire vonatkoztatható következtetéseire.

Varga-Ötvös Béla
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2015. április 21.

Gazdasági program
Telki község képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat
2014-2019-es Gazdasági Programját.

Mentési Pont támogatása
A testület döntött arról, hogy a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás keretében kialakítandó, Országos Mentőszolgálat
Mentési Pontjának létrehozását a 2015. évi tartalékkeret ter-
hére 212.908 Ft keretösszegig támogatja.

Háziorvosi ügyelet
A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy a
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás ülésén támogassa,
hogy Budakeszi Város Önkormányzata felmondja a központi
orvosi ügyelet ellátására a Főnix-Med Zrt-vel érvényben
lévő megállapodást és készítsen elő egy új közbeszerzési
eljárást.

Április 28.

A menza ellenőrzése
A testület határozat-hozatal nélkül elfogadta az intézményi
menza ellenőrzéséről szóló tájékoztatót. (A témáról
bővebben előző számunkban olvashattak.)

A költségvetés módosítása
Telki község képviselő-testülete elfogadta a 2014. évi költ-
ségvetés módosításáról szóló rendeletet.

Belső ellenőrzési terv végrehajtása
A testület megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi belső
ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

Erdei óvodai program
A képviselő-testület a Telki Óvoda részére a Svájci - Magyar
Együttműködési Programhoz kapcsolódóan meghirdetett, Égig
érő tanterem projekt keretében, a 2015. június 3-a és 5-e
között, a visegrádi Mogyoró-hegyen megrendezésre kerülő,
Zöld Manó Erdei Óvoda programhoz 158.695 Ft összegű
támogatást biztosított.

Gyámügyi feladatok és gyermekjólét
A testület megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi gyámügyi
feladatokról, és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékeny-
ségről szóló beszámolót. Az értékelést tájékoztatásul a Pest
Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala részére is
megküldték.

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység
A képviselő testület elfogadta a Gyermekjóléti és Család-
segítő Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.

Óvodai továbbképzési terv
A képviselők elfogadták a Telki Óvoda 2015. március 31-től
2018. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó továbbképzési
programját, valamint az intézmény 2014-2015-ös, valamint 2015-
2016-os nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervét.

Támogatások
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetéséről szóló 6/2015. (II.26.) számú rendeletben
meghatározott támogatási keret felhasználásáról a következők
szerint döntött. A rendelkezésre álló összegből a Szociális
Bizottság támogatási keretét 1 millió 250 ezer forintban, a Telki
Kultúra Közhasznú Alapítványét 5 millió 250 ezer forintban, míg
a testvérvárosi kapcsolatokét 1 millió forintban határozta meg.

A vízi közművek üzemeltetése
A testület úgy határozott, hogy az ÉDV Zrt. 2015-re tervezett,
amortizációs összeg felhasználására vonatkozó javaslatát
nem támogatja. A már megvalósult beruházásokat tudomásul
veszi, a jövőbeliekről pedig a felmerülési idejükben egyedi
döntést kíván hozni.

Gördülő fejlesztési terv módosítása
Telki község képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási, és beruházási tervét
módosítja, valamint elfogadja Telki víz- és szennyvízközmű évi
felújítási és rekonstrukciós tervének módosítását azzal, hogy
a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költ-
ségvetés elfogadásától függően, a rendelkezésre álló
keretek mértékéig történik. A testület felhatalmazta a pol-
gármestert a Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és
Közmű Szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására.

Ötletpályázat kiírása
A testület az önkormányzat tulajdonát képező, Telki, Mandu-
la köz 761/20. hrsz-ú ingatlanon található épület hasz-
nosítására ötletpályázatot hirdetett.

A Környezetvédelmi Alap felhasználása
A képviselők elfogadták a Környezetvédelmi Alap 2014. évi
felhasználásáról szóló beszámolót.

Pályázat közszolgáltatásra
A képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésére (gyűjtésére, szállítására, ártalmat-
lanítására) vonatkozóan, a település területén kötelező helyi
közszolgáltatás ellátására pályázatot írt ki.

szb
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Létrejöhet a Mentési Pont

Egyre reálisabbnak tűnik a budakeszi székhelyű, Országos
Mentőszolgálat Mentési Pontjának létesítése.
A régió baleseti és sürgősségi ellátását nagyban javító
fejlesztés költségvetését elkészítette a Budakörnyéki Önkor-
mányzatok Társulása, Telki község képviselő-testülete pedig
április végén döntött arról, hogy a Mentési Pont létrehozását
212.908 Ft keretösszegig támogatja.
A lapzártánk után zajló BÖT-ülésen döntés születhet a
vonulási idő radikális leszorítását és az ellátásbiztonság
növelését javítani hivatott beruházásról.

szb

Kiírták a pályázatot

A testület nemrégiben az összegyűjtött, reális lakossági
igények figyelembe vételével kiírta a komplex közszolgáltatási
pályázatot a települési szilárd hulladék kezelésére
vonatkozóan.
A pályázat a szelektív hulladékgyűjtésre is kiterjed, és tartal-
mazza azt a kikötést, hogy a szelektív sziget helyett kizárólag
háztól való gyűjtés valósuljon meg településünkön, megszün-
tetve ezzel a gyűjtők körüli káoszt.

Korszerűbb közvilágítás
Telkiben

Már lapzártánkig sokan
tapasztalhatták, és a leg-
népszerűbb közösségi
oldal Telki csoportjában is
többen jelezték, hogy
nagyobb erejű, bár kissé
ridegebb fényű LED-es
lámpatestek jelentek meg
Telki közterületeinek lám-
paoszlopain.

A Tér-Enerin konzorcium tehát nagy erőkkel munkához látott.
Az elnyert, „Telki község közvilágításának energetikai kor-
szerűsítése” című, KEOP-5.5.0/K/14-2014-0024 jelű pályázata
a Környezet és Energia Operatív Program keretében, 100%-
os, vissza nem térítendő támogatásban részesített
beruházás kivitelezése megjelenésünk idején már minden
bizonnyal le is zárul.
Ahogyan már korábban is jeleztük, a korszerűsítés nem csak
az energia díj csökkenését, de várhatóan üzembiztosabb
hálózatot, és csökkenő üzemeltetési, fenntartási költségeket
is biztosít.

szb

Nyári szünet a hivatalban

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Telki Polgármes-
teri Hivatal 2015. július 20. és augusztus 8. között igaz-
gatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rend
szerint tart nyitva, minden hétköznap 8-tól 12 óráig.
Az azonnali ügyintézés lehetősége kizárólag halotti
anyakönyvi ügyekre korlátozottan lehetséges, azonban vala-
mennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan
benyújtható.

dr. Lack Mónika  - jegyző

Iskolai beiratkozás és bővítés

A 2015/2016-os tanévre történő általános iskolai beíratás
2015. április 16-án és 17-én rendben lezajlott. A magyar-angol
és sakk-logika osztályok 29 és 28 fővel indulnak.
Május közepén megkezdődött az iskola bővítése. A
kivitelezők igyekeznek maximálisan ügyelni a rendre, az isko-
la normál működésére, és az építési terület teljesen el van
zárva a tanulóktól, de a munka természetéből adódóan biz-
tosan akadnak majd zajos, koszos időszakok. A település
vezetése ezért sok türelmet és megértést kér mindenkitől, a
szülőktől, diákoktól, kivitelezőtől, pedagógusoktól.
Nekünk, telkieknek épülnek az új termek és kiszolgáló helyi-
ségek!

Tegyük ki házszámtáblánkat!

Felhívjuk a telkiek figyelmét, hogy a Közterületek el-
nevezéséről, valamint azok jelöléséről szóló 18/2011.
(VI.29.) számú rendelet értelmében az ingatlanok (épületek és
beépítetlen telkek) tulajdonosa köteles az ingatlant az építés-
ügyi hatóság által előírt házszámtáblával - saját költségére –
ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
A közterületről jól látható helyre kitett házszámtábla amellett,
hogy kötelező, akár életmentő jelentőségű lehet, hiszen
például a mentősök (vagy a rendőrség) tájékoztatása és az
ingatlan gyors megtalálása is nagyban múlhat ezen.

dr. Lack Mónika - jegyző
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Páratlan hangulatú, óriási igény van rá – talán így lehetne rövi-
den összefoglalni azt az eseményt, ami Telki életének legna-
gyobb rendezvényévé nőtte ki magát az évek során, és amely-
lyel kapcsolatban talán nem túlzó kijelenteni, nívóját a nagyobb
települések is megirigyelnék.
Rendkívül sok hagyományossá váló program jellemzi, például a
Pipacs Galéria megnyitója a 0. napon, a Telkiért díjak átadása
pénteken, a másnapi zenés ébresztő faluszerte, a kirakodó
vásár, a templomi koncert és persze a szombat esti utcabál.
Ezek mellé szépen felzárkózott a fiatalok bulija is, ami
lehetőséget biztosít a tinédzser korosztálynak, hogy a
település határain belül szórakozhasson.
A Fesztivál hivatalos kezdése már jó ideje egybe van kötve a
rangos helyi kitüntetések átadásával. Az eseménynek otthont
adó Báder-Magyar ház szépszámú közönsége ilyenkor egy-
szerre érezheti magát a fesztivál, valamint egy kiállítás megnyi-
tóján és egy díjátadó ünnepségen – idén sem volt ez másként.
A Telkiért Érdemérem 2015-ben is jó helyekre került, amit az is
megerősített, amilyen szerényen  nyilatkozott Baltási Klára és
Portik Ferenc is, megköszönvén a díjat. Mindkettőjüknek na-
gyon köszönjük önzetlen, a faluközösségért végzett tevékeny-
kedésüket, ahogyan Pasztircsák Polinának is azt a lenyűgöző
énekelőadást, amelyhez hasonlót rangos nemzetközi opera-
házakban szokás (szokott) adni. Ő  is igencsak méltó az idén
elsőként kiosztott Telki Ifjúságért díjra, amellyel azt honorálták,
hogy életével, sikereivel és munkásságával példát ad, utat
mutat a helyi fiataloknak.

A május 14-től 16-ig, több helyszínen zajló fesztiválnak több
csúcspontja is volt - mondhatni, mindenki megtalálhatta számítá-
sait a programok között. Két templomi - köztük egy jótékonysági
-, egyházzenei koncert is volt, és sokféle zenei stílus képvisel-
tette magát a Pajtában, valamint a nagyszínpadon is.
A rengeteg kiváló előadás közül terjedelmi korlátok miatt
négyet emelnénk ki. A telki táncosok által bemutatott, és helyiek
által megálmodott péntek délutáni látványszínház egészen
elképesztő sikert aratott – színvonala a profi színházakéval
vetekedett. A Drumsters ütőegyüttes elképesztő, már-már riói
hangulatot varázsolt a színpadra, sőt, egy felvonulást is tartot-
tak a közönség nagy örömére. A T-358 koncertje alatt egy gom-
bostűt sem lehetett leejteni a Pajtában, annyian voltak kíváncsi-
ak a helyi zenész erők egyesülésének. A fesztivál lezárásaként
pedig a LiMuZs zenekar gondoskodott arról, hogy egy valódi
utcabál színesítse és zárja Telki legnagyobb közösségi ren-
dezvényét.

szb
Fotók: Rédey Iván, Ivanov Martin, Baltási Cecilia és szb

Fesztivál – nekünk!
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A Pipacs Galéria negyedik éve csatlakozott a Telki Fesztivál
programjaihoz, így kiállításunk megnyitója egyben a  fesztivál
0. napja is volt.

Aznap reggel, amikor kinéztem az ablakon, és láttam, hogy
igencsak lóg az eső lába, elszomorodtam, majd elgondolkod-
tam és megijedtem: atyavilág, én a jövőbe látok?!

Amikor gondolkodtam a kiállítás címén, sok lehetséges ötlet
jutott eszembe, de mivel olyan címet szerettem volna találni,
ami egy kicsit elgondolkodtató, és utal a kiállítás tematikájára,
sorra elvetettem őket, mígnem végül is maradt a Tavaszi
zápor. Akkor még nem gondoltam, hogy az addig csak a gon-
dolataimban játszó tavaszi zápor a nagy nap reggelére a
valóságban meg is érkezik.

De végül, mint mindig, most is szerencsénk volt. Mire délután
lett, és közeledett a megnyitó időpontja, már ragyogóan sütött
a nap és kellemes tavaszi időnk lett!

Ismét rengetegen látogattak el a megnyitó ünnepségre, és
nagy örömömre rengeteg új arcot láttam, sőt, a kiállító
művészeinknek köszönhetően kedves barátaik igen
messziről is ellátogattak hozzánk.

Az idei kiállítás az akvarell jegyében született. Eddig a
galériában akvarell festményeket egy csokorba gyűjtve még
nem láthatott a nagyérdemű.

Az alkotások csodálatosak voltak, az egész galériát tavaszi
hangulat hatotta át: a képek témája, színvilága, Gubík Ági szín-
művésznő erre az alkalomra választott gyönyörű szerelmes
verse, valamint a Kiss Zenede ifjú művészeinek dalválasztása
mind-mind a tavaszi derűt, könnyedséget sugallta.

Béki Márton képeinek segítségével egy kellemes kirándulást
tehettünk a festői szépségű városkában, Nagymaroson. Bíró
Ernő alkotásai Kecskemétet és környékét mutatták be, Jakab
Mária Ilona alkotásainak segítségével pedig többféle akvarell
technikát ismerhettünk meg.

Ismét egy új művészeti ágat ismerhettünk meg részletesebben,
és aki eddig azt hitte, hogy az akvarell festészet a legkönnyebb
festészeti stílus, a képeket látva, és az információkat hallva
rájött, ez koránt sincs így, sőt, talán az egyik legnehezebb
irányzat, mert ami egyszer felkerült a papírra, az nem vagy
csak nagyon nehezen javítható.

Jó volt ott lenni és megismerni ezeket a nagyszerű művészeket.
Nagyon köszönöm Nekik, hogy elfogadták a felkérést, és
elhozták alkotásaikat, ezzel is emelve a galéria, valamint a kiál-
lítás nívóját.

Köszönöm Gubík Ági művésznőnek, valamint a Kiss Zenede
ifjú művészeinek, Nickl Noéminek és Dávid Zsófiának és
felkészítő tanáruknak, Tóth Andrásnak, hogy műsorukkal fe-
lejthetetlen pillanatokat szereztek a látogatóknak.

Köszönöm minden támogatónknak és segítőnknek, hogy kiál-
lításról kiállításra számíthatunk segítségükre és munkájukra!

Találkozzunk legközelebb ősszel, a festészet napján!

ZA

A Tavaszi zápor című kiállítás 
megnyitóján
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A Telki község Önkormányzata által fenntartott intézménybe, a
Telki Óvodába 52 gyermeket írattak be szüleik 2015
májusában a meghirdetett beiratkozás alkalmával.

Az 52 fő közül 3 szülő kérte gyermekének felmentését a
kötelező óvodai nevelés alól a 2015/2016. nevelési évre, két
gyermek lett felvéve 2015 májusában.

A 2015/2016-os nevelési évre 2015. szeptember 1-től (min-
den, májusban beiratkozó, 2015. december 31-ig 3. életévét
betöltött gyermek) 38 fő felvételt nyert óvodánkba, ők 2015.
június 3-ig kapnak értesítést. Kilenc kisgyermek 2015. decem-
ber 31-e után tölti be a harmadik életévét, ők előjegyzésbe
kerültek.

Telki község népesség-nyilvántartása alapján 12 szülő nem
íratta be gyermekét a kötelező felvételt biztosító óvodába,
illetve nem jelezte, hogy máshova nyert felvételt gyermeke.

(Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felü-
gyelete vagy gyámsága alatt álló, óvodai nevelésben való
részvételre kötelezett gyermekét 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.)

2015. szeptember 1. és december 31. között 8 kisgyermek
felvételi kérelme várható még.

A Telki Óvoda várható gyermeklétszáma 2015. szeptember 1-
jén 188 fő lesz.

2015. augusztus 26-án leendő óvodásaink szüleinek értekez-
letet tartunk a Harangvirág utcai óvodában, majd másnap,
augusztus 27-én szeretettel várunk minden családot az
„Ismerkedési” napra, abba az oviba, ahová a gyermek felvételt
nyert!

A Telki Óvoda dolgozói nevében minden kedves családnak jó
pihenést és kellemes nyarat kívánok!

Petrovszkiné Krizsán Adrienn
óvodavezető

Már hosszú évek óta Telki az ország egyik legbiztonságosabb
települése, kiemelkedően alacsony az egy főre jutó bűncse-
lekmények száma. Ez észrevétlenül is befolyásolja a minden-
napi hangulatunkat, és nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy jó Telkiben élni. Február óta azonban sorozatos
betörések, besurranások, illetve ezek kísérletei történtek
településünkön, kis túlzással szinte minden napra jutott egy-
két esemény.
Egyre nyilvánvalóbb lett, hogy nekünk, itt élőknek is aktívan
tennünk kell a változásért. Telki körzeti megbízottja, Farkas
Flórián egy bűnmegelőzési akciótervet dolgozott ki, hogy
elrettentsük, esetleg tetten érjük az ideszokott bűnözőket.
2015. árpilis 20-a és 30-a között minden hétköznap éjjel 0 és
4 óra között tartott a bűnmegelőzési akció. A falu mindkét
végén egy-egy autó állt, két-két emberrel, a körzeti megbízott
pedig Telki közepén várta a hívatlan betolakodókat egy har-
madik gépkocsival. Ha Telki valamelyik végén bejött egy autó,
akkor a figyelők értesítették a körzeti megbízottat, aki
ellenőrizte, hogy mit csinál a jelzett jármű.
Az akció szervezését a Telki Polgárőrség végezte, de önálló
megvalósítása messze meghaladta a szervezet jelenlegi
lehetőségeit. A terv sikeres lebonyolítása a szokásosnál
lényegesen nagyobb aktivitást igényelt a helyi lakosok
részéről. Nem terminátorokra, Chuck Norris-okra vagy
önjelölt hősökre volt szükség, hanem „átlagos”, tettre kész
telki polgárokra.

Örvendetes, hogy a kör-emailben indított felkérésre nagy
számban jelentkeztek lelkes telkiek. Farkas Flórián körzeti
megbízotton kívül összesen 32 fő vett részt az akcióban.
Ezúton is köszönjük mindannyiuk önzetlen közreműködését!

Az akció több szempontból is nagyon sikeres volt. Bár az
elkövetőket nem sikerült kézre keríteni, azóta megszűntek
Telkiben a betörések, besurranások. Bizonyítható összefüg-
gés nincs a két dolog között, de igen valószínű, hogy a foko-
zott jelenlét jelentősen hozzájárult a kedvező változáshoz.
Hosszabb távon talán még jelentősebb eredmény, hogy Telki
polgárai megmutatták, ha szükség van rá, össze tudnak fogni,
és egy fontos, közös ügy érdekében készek aktívan tenni,
áldozatot hozni.

A tervek szerint az akció kisebb intenzitással és alkalmi jel-
leggel a jövőben is folytatódni fog, így továbbra is számítunk
majd a telki polgárok aktivitására. Reméljük, ugyanez a lelkes
összefogás közös életünk egyre több területén általánossá
válik.

Az értékeink és legfőbb értékként a családunk biztonsága az
egyik legfontosabb dolog. Kérjük, csatlakozzon Ön is a
jövőben az akcióhoz és segítsen megőrizni Telki nyugalmát!

TELKI POLGÁRŐRSÉG :06-30-640-7979

Közbiztonsági akció

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról
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Vers, zene, bor, jó társaság - röviden összefoglalva ezt kaptuk
az iskola aulájában április 25-én. Bővebben Kéringer Gábor
Trubadúr a ködben című második verseskötetének bemu-
tatóján barátai, Szabó Zoltán Attila és Majtényi Kálmán
beszélgettek a költővel, olvasták fel, énekelték meg verseit.
Szép zenei produkciók támogatták az elmélyülést, Aszódy
Gyöngyi, Kincses Klára, Fodor András, Kéringer Gábor és
Szabó Zsolt előadásában. És ha mindez nem lenne elég egy
tökéletes szombat estére, a vendégek pogácsát csipegetve és
bort kortyolgatva még órákig beszélgettek a hallottakról, érzé-
seikről, Telki dolgainkról és az élet kérdéseiről.

Problémamegoldás
(…)
Felnéztem.
A bárka szélén
Krisztus lógázta lábát
a langyos vízbe
és tanított.
Azt hiszem,
oda kellene figyelnem végre.

Régóta ismerik egymást Molnár Krisztina Ritával, amit már a
személyes hangvételű bemutatásból is megtudhattunk. Nagyon
jó a humora – nyilatkozta kollégájáról a házigazda a családias
irodalmi esten, április 24-én a Telki Óvoda aulájában.
Szlukovényi Katalin tudatos költő, ami minden szóképében,
sőt, akár címeiben is megfigyelhető. A költő, műfordító, kri-
tikus első verseskötete 2005-ben, második pedig 2013-ban
jelent meg. Angol és német nyelvből is gyakran fordít, tagja a
József Attila Körnek, a Szépírók Társaságának, és a Műfordítók
Egyesületének, a MEGY-nek pedig alelnöke.
Az est folyamán több versét is megismerhettük első kötetéből,
a „Kísérleti nyúlorr”-ból (2005) - amely Gérecz Attila-díjat kapott
-, és a második, „Hamis nosztalgiák” című műből (2013) is, a
költő interpretálásában.
„A vers egy nagyon fontos kommunikációs forma” – nyilatkozta
Katalin, hozzátéve, hogy a dolgok, ezeken belül pedig az iden-
titás végiggondolása lényeges számára – ez az önreflektáló
verseinek nagy számából is kitűnik. Ahogy első kötetének mot-
tójából kiderül, igyekszik őszintén feltárni magát az olvasók

előtt, ami „egyfajta nyílt színi pszichoterápiának is betudható” -
mondta. Megtudhattuk azt is, hogy a versek által felvetettek
általában az ő személyes problémái, az én-keresés dominál
költészetében. Tudatosan kerüli a fennköltséget, ugyanis úgy
véli, napjainkban már nem állná meg a helyét.
Szlukovényi Katalin fontosnak tartja, hogy keresse azokat a
problémákat, amelyekkel még nem foglalkoztak mások. „A
problémák járnak-kelnek körülöttünk, és jó, ha van valaki, aki
észreveszi és megfogalmazza őket” – vallja. „A szkepticista
külső valójában inkább amolyan rejtett idealistát takar” – mond-
ta költő-társáról Molnár Krisztina Rita. Katalin direkt és szóki-
mondó, ám a különböző, akár kényes témákat absztrakt meg-
fogalmazásban tárja az olvasók elé – tudhattuk meg stílusával
kapcsolatban, és az is megállapítható, hogy rengeteg
szerelmes verse van, amelyek mellett ír állatokról, tájakról.
A mai költészetben gyakran problémának érzi a hiteltelenséget
és az elszakmaiatlanodást, amikkel nem tud azonosulni –
tudhattuk meg végül a költőnőtől.

szb
fotók: Ivanov Martin

Vers, zene, bor, jó társaság

Vendégünk volt Szlukovényi Katalin
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A Hónap alkotója: Jakab Mária Ilona
Jakab Mária Ilona a Balaton északi partján született, és a hegy
lejtős, kanyargós útjai, apró, jellegzetes falusi, szép házai, valamint
a hely gyönyörű fekvése, a csodálatos kilátás, amely elé tárult, még
ma is a szárnyaló szabadság élményét adja számára. Az emberek
és a természet szeretete nagyban rányomja bélyegét alkotásaira.
Először pici gyermekként találkozott a „művészettel”, amikor az
újságokban megjelent képeket és az üdvözlőlapok figuráit rajzol-
gatta. A festészettel az általános iskolában ismerkedett meg.
Szeretett volna művészeti pályára lépni, de végül is rendszer-
szervező mérnök lett. A művészettel ugyanakkor soha nem szűnt
meg a kapcsolata, volt hallgatási és alkotási időszaka is.
Már iskolásként érezte, hogy ezt szeretné csinálni és bíztatást is
kapott sok helyről. Olyan ismert művészeknél tanult, mint például
Barna Ilona és Rajos Sándor. Az általános iskolában Szép
Agenor rajztanár-festőművész vette szárnyai alá.
Az akvarellt azért kedveli, mert úgy érzi, talán egy kis kihívás.
Elég kiszámíthatatlanul viselkedik, amikor dolgoznak vele, nem
vagy csak nagyon nehezen javítható.
Mindig is szeretett és szeret ma is kísérletezni, érdekes „kirán-
dulásokat tesz” a grafika, az olaj pasztell, és az akvarell világába
- mindegyikkel szeretné érzékletesen kifejezni önmagát. Szeret új
technikákat kipróbálni, amelyekkel különféle hatásokat és hangu-
latokat lehet kifejezni.
Képeinek fő témáját a természet és az emberek jelentik. Az
arcképek festésénél mellőzi a lényegtelen részleteket, csak a
fény-árnyék játékát örökíti meg. A grafikában a hasonlóság
fontos számára, ezért teljesen kidolgozza a képeket. Az ábrázolt
személy gondolatvilága, egyénisége, lelkivilága is kifejezésre jut,
sőt, még az életkörülményeire is lehet következtetni.
A tájképekkel a szépséget, a harmóniát szeretné átadni, hiszen
mindnyájan a természet részei vagyunk, a természet örök. Ha
megállnak a képei előtt, és csak egyvalakit is megérint az
örökkévalóság, a lélek halhatatlansága, már megérte számára
megalkotni a művet!
Első kiállítása általános iskolájának folyosóin volt látható, hason-
lóan gimnáziumi munkáihoz. A művészkörökben közös kiállítások
voltak a legjobb munkákból, ott is szerepelt mindig grafikákkal
vagy festményekkel. Különböző művelődési házakban,
kultúrházakban állítottak, illetve állított ki. Gárdonyban is volt több-
ször közös kiállítás, amelyeknek mindig nagy sikere volt.
Az első két munkahelyén az ebédlők, tárgyalók, folyosók és lép-
csőházak falait díszítették munkái. Később festményei eljutottak
külföldre is, Ausztriában és Csehszlovákiában is voltak kiállításai.

Ezután hosszú ideig „hallgattak a múzsák”, majd az elmúlt évben
és idén májusban Telkiben, a Pipacs Galériában lehetett látni
grafikáit és akvarell képeit.
Különböző textúrákat hoz létre, erős kontúrokat, éles színel-
határolásokat, és kemény formai megoldásokat, amelyek nagy-
ban érzékeltetik az éppen ábrázolni kívánt érzelmek intenzitását,
és felkorbácsolhatják a nézők érzelmeit, gondolatait vagy
emlékeket ébreszthetnek. Olykor pedig éppen a könnyed, finom,
áttetsző, légies formák kerülnek előtérbe, amelyek melengetik
az ember lelkét.
Képeivel azt szeretné elérni, hogy az emberekben szép-érzést
keltsen, kiragadja a hétköznapok szorításából, és érzelmileg,
szellemileg szabaddá tegye nézőjét. Szeretné, ha a művek
hatására rácsodálkoznának az ezerszínű világra, amely kör-
bevesz minket, energiát meríthessenek, és lelkük ebben a
rohanó, elanyagiasodott világban pár percre megpihenhessen.
Arra bíztat mindenkit, hogy aki érez magában valamihez kedvet,
tehetséget, és szeretné megvalósítani dédelgetett álmait, az
kezdjen bele bátran! Hangsúlyozza, soha nem késő elkezdeni
semmit, és soha nem késő szépet, örömet szerezni másoknak
és magunknak!
Több mint 20 éve él Telkiben, ebben a csodálatos környezetben,
ami már önmagában is inspiráló. Az újrakezdésben ösztönözte az
is, hogy itt a szépet és művészetet szerető és művelő
emberekkel ismerkedhetett meg és került egyre inkább kapcsolat-
ba. Ők támogatták, lehetőséget kapott a helyi rendezvényeken,
kiállításokon, hogy munkáival megjelenhessen. Ez is segíti álmai,
tervei jövőbeni megvalósításában.
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Mi kell a tiniknek? A kérdés kihívás elé állítja a fiatalok
szüleit, Telki vezetőit, sőt tágabban szemlélve a község
minden tagját, hiszen „a kamaszok már a szomszédban
vannak”. Édes, pici babáink felnőnek, útkereső,
határokat feszegető tinédzserekké válnak, nekünk, fel-
nőtteknek pedig segítenünk kell őket abban, hogy
ezeket az éveket minél tartalmasabban és kiegyensúlyo-
zottabban élhessék meg.

Ingázó fiatalok
Németh Krisztina három
nagyfiú büszke anyukája.
Akkor költözött Telkibe,
amikor első gyermeke
egyéves volt. Balázs (21)
a Budapesti Műszaki és
G a z d a s á g t u d o m á n y i
Egyetemen első éves
hallgató, építőmérnök-
nek készül. Boldizsár (19)
a II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium öt évfolyamos
osztályába jár, Bence (16)
pedig a Budai Középisko-
la kilencedikes tanulója.
Krisztina kozmetikusként

dolgozik a házuknál kialakított üzlethelyiségben. Jelenleg
fodrász tanfolyamra jár, így hetente egyszer ő is bemegy a
fővárosba. „Amikor kicsik voltak a gyerekek, szerettem itt
lakni, élveztük a falusi élet előnyeit. Persze akadtak
hiányosságok, például nem volt túl nagy választék a sportok
terén. Az óvodai és az iskolás évek alatt rengeteg közösségi
tevékenységben részt vettem, többek között az első bálok
szervezésében is” – mesélte az édesanya, aki viszont most
már szívesen beköltözne Budapestre, ha lenne rá
lehetősége. „Az ingázás nagyon megnehezíti a fiúk életét,
reggelente tömve vannak a buszok” – tette hozzá Krisztina.
Ezt a gyerekei is megerősítették: ”5.30-kor kelek, hogy beér-
jek a Budai Középiskolába, a Déli Pályaudvar környékéhez.
Reggel sűrűn járnak a buszok, de annyira tele vannak, hogy
előfordul, hogy csak a harmadikra vagy negyedikre férek fel”
– magyarázta Bence. Testvére, Boldi sem túl elégedett a
közlekedési helyzettel: „Nem szeretek itt lakni, mert minden
messze van tűlünk, macerás a bejárás, leginkább hétvégén,
amikor csak óránként megy busz. Szinte csak aludni járok
haza, a városban van a sulim, a barátaimmal is ott töltöm az
időm” – mondta a középső fiú, aki úgy tervezi, hogy a
főiskolás évei alatt dolgozni fog és beköltözik a városba.
Bátyja, Balázs már egyetemista, de a jelenlegi órarendje mel-
lett nem tud munkát vállalni. „Remélem, a szakirány választás
után lazább lesz az órarendem. Ha beköltöznék a városba, az
egyetemi társasági életben is sokkal inkább részt tudnék
venni. Jelenleg ugyanis nagyon nehéz megoldani a hétvégi
bulizást, mivel éjjel egy és öt óra között nincs buszközlekedés
Budapestről Telkibe” – fejtette ki a legidősebb fiú.

A fiúk életében fontos szerepet játszanak a barátok. Balázs
haverjainak többsége Telkiben él, mások Pátyon, Budakeszin
laknak. „A Nagy Sándor József Gimnáziumba jártam, az
osztálytársaimmal akkoriban sok házibulit szerveztünk, de a
városba nem nagyon mentünk be partizni” – emlékezett vissza
Balázs. Bence a budajenői általános iskola tanulója volt,
ezért főként ott szerzett barátokat. Gyakran találkozik velük a
környéken és Budapesten is, amikor ugyanabban az időben
végeznek az iskolában. „Szeretünk együtt kosarazni, focizni,
meg persze beszélgetni” – mondta Bence. Boldi barátai
leginkább Budapesten laknak, a hétvégék nagy részét velük
tölti, együtt járnak szórakozni, bulizni és moziba.
A tinédzserek számára elérhető, helyi szabadidős és
szórakozási lehetőségeket a fiúk kevésnek találják. „Négyszer-
ötször lementünk az itteni kocsmába, de a vendégek nagy
része nem a mi korosztályunkhoz tartozik, és emiatt úgy
éreztük, hogy furán néznek ránk. Nyáron, a kinti részen lehet
csocsózni, oda nagyon sokat jártunk játszani. Régen, a Tenisz-
klubnál volt biliárd, viszont akkoriban még nem tiltották a
dohányzást a zárt helyeken, minket meg zavart, hogy tele-
füstölték a termet. Egyébként, 4-5 éve nagy bulikat rendeztek
ott” – mesélte Balázs, aki elmondása szerint a gimnáziumi évek
alatt „kiesett” a telki társaságból, nem volt tagja az abban az
időben aktívan működő Telki Ifjak Közösségéért Egyesületnek
sem. A falu rendezvényeire azért ki szokott néha menni Bence
öccsével, kedvelik a Telki Fesztivált és a Faludisznaját.
A fiúk szerint az itteni tinédzser korosztály számára a leg-
elérhetőbb és legkézenfekvőbb szórakozási forma a baráti
összejövetel és a házibuli. A Jung Ház körül kirobbant botrány
előtt Bence négy-öt alkalommal részt vett az ott rendezett
bulikon. „Én főként azért jártam el oda, hogy találkozni tudjak a
régi barátaimmal”- mondta Bence, aki azt is elmesélte, hogy
ezeken az esteken a híresztelésekkel ellentétben mindössze
annyi történt, hogy a környékbeli fiatalok táncoltak, beszélgettek.
„Szerintem a Jung Házas buliknak annyi volt a lényege, hogy a
fiatalok télen el tudtak menni valahová, ahol nem fagytak meg,
nem az utcán voltak, és anyu, apu nem szólt rájuk. Olyan volt,
mint egy falusi diszkó”- tette hozzá Boldi, aki úgy gondolja, hogy
egy művelődési ház, vagy klub létrehozása nem jelentene
megoldást a tinik számára: „Nekem az a véleményem, hogy
felesleges bármilyen klubot létrehozni a tinédzsereknek, mert
akik ismerik egymást, és akarnak találkozni, azok megoldják
máshogy”- magyarázta a középső fiú. Balázs és Bence is úgy
véli, hogy nehéz lenne olyan előadásokat, programokat
szervezni, amik igazán vonzóak lennének ezen korosztály
számára. „Én erre nem lettem volna vevő gimnazista korom-
ban, de most már, ha lennének ilyen programok a hétvégéken,
szívesen elmennék rájuk”- mondta Balázs, hozzátéve, hogy a
14-18 éveseknek azért talán tetszene egy olyan csocsós-biliár-
dos hely, ahol beszélgetni is lehet.
Bence és Balázs rendszeresen sportolnak. Bence korábban
küzdősportra járt (MMA), de abba kellett hagynia, amikor
fogszabályzót kapott. Mostanában az otthoni kondigépen
szokott edzeni. Balázs heti háromszor kosarazik, különböző
helyszíneken.

Családi élet Telkiben  
Fókuszban a tinédzser korosztály - első rész
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Nagy változások küszöbén
Ballagások, évzárók, érettségik, felvételik. Ezek az
események vízválasztók lehetnek a családok életében, Mol-
nár Krisztina Rita és Dr. Keserű György Miklós gyerekei is nagy
változások előtt állnak. A család ikerfiai idén érettségiznek a
Baár-Madas Református Gimnáziumban, Gyuri (19) a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre készül,
Peti (19) pedig az ELTE latin vagy biológia szakára szeretne
járni. Marci (14) a telki Pipacsvirág Általános Iskola után
szeptembertől a Petőfi Sándor Gimnáziumban folytatja a
tanulmányait, és már komoly tervei vannak a jövőre nézve:
„Történelmet és irodalmat szeretnék majd tanítani – mondta a
fiú, hozzátéve, hogy az inspirációt a jelenlegi tanára és édes-
anyja adta, aki maga is tanár és író. Marci kedvenc olvas-
mányai a fantasy-k, az Egri csillagok és A gyűrűk ura.

Peti és Gyuri az érettsé-
gi évére beköltöztek a
Budapesten lakó nagy-
mamához, így jelenleg
csak a hétvégéket tölti
együtt a család. „Az
ikrek egészen kicsi
koruktól kezdve elké-
pesztő tudásszomjjal
rendelkeztek, mindig a
legjobb tanulók közé
tartoztak, ezért válasz-
tottunk számukra egy
erős, hatosztályos gim-
náziumot. Hetedikes
koruktól, rendkívül hő-
siesen bejártak a város-
ba iskolába, habár ez a
közlekedés sajátossá-
gai miatt igen megter-

helő volt számukra”- emlékezett vissza Krisztina, és azt is
elmesélte, hogy Peti és Gyuri ritkán jártak el bulizni,
szívesebben mentek el falat mászni a barátaikkal.
Marci viszont élénk társasági életet él, sok időt tölt a bará-
taival és a barátnőjével, szeretnek együtt görkorizni, bicik-

lizni. „Jól érzem magam Telkiben, minden, amire nekem szük-
ségem van, a közelben elérhető. Szerencsére nagyon jó az
osztályközösségünk, rengeteg barátom van. Sok helyet
ismerünk a falun belül, ahová találkozókat tudunk szervezni.
Mostanában a Bisztróba járunk, suli után néha iszunk ott egy
kávét, forró csokit, megírjuk a leckéket, beszélgetünk. A
szüleink megengedik, hogy átjárjunk egymáshoz, és házibu-
likat is szoktunk szervezni”- mesélte Marci. „Szerintem kulcs-
fontosságú, hogy a szülők partnerek abban, hogy a
tinédzserek számára helyet biztosítsanak a baráti össze-
jövetelekhez. Ilyenkor legalább tudjuk, hogy a gyerekünk
kikkel van, és nem kell neki azt átélnie, hogy az anyám ellen-
ség, aki kiutálja a barátaimat” – mondta Krisztina, hozzátéve,
hogy ez egy különleges helyzet, hiszen a gyerekek óvodás
koruk óta ismerik egymást.
A baráti kör időnként a városba is együtt buszozik be,
szeretnek vásárolni, moziba menni és különféle fesztiválokra –
MondoCon, PlayIT, stb. - ellátogatni. Krisztina úgy gondolja, a
lányos szülők is szívesebben engedik el a gyerekeiket, ha
tudják, hogy a fiú osztálytársaik elkísérik őket. Marci egyelőre
nem érez késztetést, hogy Budapestre járjon be bulizni, az
italozás sem túl vonzó számára. „A bornapra kimentünk vagy
tizenöten, ittunk egy kis bort, de én nem hajszolom ezeket az
élményeket. Szeretném, ha maradnának még felfedeznivalók
a kamaszkor többi évére is” – magyarázta a fiú.
Marci a telki cserkészközösség tagja, társaival hetente egy-
szer összegyűlnek, beszélgetnek, játszanak, tanulnak, esetleg
szalonnát sütnek. „Az 1002-es számú Néri Szent Fülöp
Cserkészcsapathoz tartozom, a létszámunk kb. 50-60 fő.
Minden nyáron elmegyek a cserkésztáborba és a cserkész-
farsangra, és persze szoktunk kirándulásokat szervezni” –
tette hozzá Marci, aki régebben a Kokukk Egyesület
tevékenységeiben is aktívan részt vett.
Mint a kamaszok többsége, Marci is odavan a számítógépes
játékokért, főként azokért, amiket online tud játszani a bará-
taival. Emellett gitározni tanul és aktívan sportol. Hetente
háromszor jár az iskolai egyesület kosárlabda edzésére és
gyakran görkorizik.

Wilcsek Médea

Folytatás következő számunkban.

Fogjunk össze a
mentősökért!
Május 6-án reggel egy szüléshez riasztott,
megkülönböztető jelzéssel vonuló zsámbéki
mentőautó frontálisan karambolozott egy elé
kanyarodó kamionnal, aminek következtében
mindkét mentős súlyos sérüléseket szenvedett.
Az összefogás nevében segítsünk mi is
lehetőségeink szerint a bajbajutottak családjain
(3 kiskorú gyermek is érintett)! Aki bármilyen
összegű pénzadománnyal támogatná őket, egy
e célból elkülönített számlaszámra befizetve
vagy átutalva megteheti: Raiffeisen Bank,
12010422-01324000-00200000, a közlemény
rovatban feltüntetve, hogy „13/202 Zsámbék”.
Az érintettek nevében is köszönjük!
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Szeptemberben nyitja meg kapuit Telkiben
a Busy Bee angol-magyar sportóvoda. En-
nek apropóján a nívódíjas nevelési prog-
ram alapján működő intézmény veze-
tőjét, a saját területén elismert és ismert
szaktekintélyt, Nágel Annát kérdeztük az
indulással kapcsolatban.

Színesedik a kínálat településünkön, hiszen a Telki Óvoda,
valamint a Waldorf ovi mellett ősztől a Tenisz-klub épületében
is megtalálhatják számításaikat a gyermekük kötelező óvodai
ellátását biztosítani kívánó szülők.
Nágel Anna a sportolási lehetőségeket, a jó környezetet, a
remek feltételeket és a biztonságot jelölte meg annak indokaként,
hogy a fenntartó Telkit választotta. „A gyermekeknek megfelelő
légkör, nyugalom és kibontakozási lehetőség kell” – vallja az
intézményvezető, hozzátéve, hogy az óvodában a sportra, az
egyéni bánásmódra, a természet-közeli gondolkodásra és a

nyelvtanulásra helyezik majd a hangsúlyt. Kiemelte, eltérő
nevelési igényű gyermekek ellátását is biztosítani tudják, köszön-
hetően felszereltségüknek és a többképzettségű kollégáknak.
Igyekeznek megtalálni a kapcsolódási pontokat a közeli böl-
csődékkel és a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolával is – osztotta meg velünk Nágel Anna.
Kérdésünkre elmondta, ősszel mindenképpen 3 csoporttal indul-
nak, amelyek maximum 15-fősek lehetnek. „Mivel a
vonzáskörzetből is várunk gyermekeket, tervben van egy
buszjárat indítása is” – tért ki a bejutást nagyban megkönnyítő
elképzelésre az óvodavezető.
A fizetős szolgáltatásokat biztosító óvodát még ősz előtt
tesztelhetik a gyermekek, a Busy Bee ugyanis nyári tábort indít
Telkiben, a Telki Napló megjelenésével egy időben pedig gyer-
meknapot tartanak.

szb

Egy településünkön élő fiatal is részese
lesz a négyévenkénti, idén nyáron a
felkelő nap országában megren-
dezendő cserkész Dzsemborinak.
Nagyjából 40 ezer cserkész látogat el arra
a világméretű rendezvényre, amelyet idén
nyáron Japánban rendeznek. Az
eseménynek Telki vonatkozása is van az itt
élő Németh Csongor Gergely részvétele
révén.

Moszkva érintésével érkeznek Tokióba és még számtalan
helyszínt bejárnak a távol-keleti országban – tudtuk meg az ifjú
cserkésztől, aki azt is megosztotta velünk, hazafelé pedig azzal
a csoporttal tart, akik a Transzszibériai expresszel szelik át Ázsiát.
Csongor Gergely (mindkét nevet kedveli és felváltva használja is)
elárulta, bátyja mintájára lépett be a cserkészetbe. Kiemelte,
nagyon szeret kirándulni, és az is fontos számára, hogy őrse

igencsak összetartó. Hozzáfűzte, a cserkészet által több embert
tud megismerni, hiszen a tagság szerinte közvetlenebbé teszi a
fiatalokat.
Elmondta, testvére hatására atletizál is - a nemrégiben rendezett
KIDS-kupán 2 futószámban győzött, egyéniben és váltóban -,
sőt, nagyon szeret zongorázni. Korábban énekelt is, 2012-ben
és 2013-ban fellépett a Nemzeti Filharmonikusok Gyer-
mekkórusában, Kocsis Zoltánnal és Thész Gabriellával. Négy
éve hallott az akkor Svédországban zajló Dzsemboriról, ami arra
ösztönözte, belevágjon a kalandba, és szerencsére a válo-
gatókon meggyőzte a döntéshozókat, segítő- és angol beszéd-
készsége egyaránt méltóvá teszi az utazásra. Csongor Gergely
kiemelte, ez a nemzetközi kapcsolatok és a mélyreható barátsá-
gok kiépítése miatt is fontos számára.
Megígérte nekünk, beszámol majd izgalmasnak ígérkező útjáról
és a Napló olvasóit képekkel is megörvendezteti.

Szilágyi Balázs

A Nyugdíjas klub hírei

Kedves Nyugdíjas Barátaim!
Megkezdtük a klub kirándulásait. Első buszos utunk Szekszárd-
ra és Bajára vezetett, 41 fővel. Időnk jó, sőt, kicsit meleg volt.
Szekszárdon egy kedves fiatalember, Proksz Ica unokaöccse volt
a kalauzunk. Nagyon szépen bemutatta a várost, ami egy kedves
hely gyönyörű kilátással a településen túlra is. Ezután Baján a
megbeszélt étteremben terített asztalokkal vártak minket.
Halászlét, rántott halat és néhányan rántott húst ettünk, finom
szekszárdi borral öblítve le az ebédet. Ezután találkoztunk ide-
genvezetőnkkel, akit a Szűcs házaspár segítségével kaptunk. Itt
a nagy meleg (kb. 34 fok) miatt, és már délután lévén fáradt volt
a társaság, de megnéztük a város nevezetességeit. Fél kilenckor
pedig már itthon is voltunk.
Következő találkozásunk június 17-én, délután 4 órakor lesz a
Pajtában. Július 5-én 29 fővel egy utazási irodán keresztül,

busszal Szlovéniába kirándulunk (a busz értünk jön és haza is
hoz). Augusztus 9-én Pozsony, Vöröskő és Dévény várait néz-
zük meg 26 fővel (a busz értünk jön).
Azoknak, akikkel nem találkozom a kirándulásokon, kellemesen
eltöltött szép nyarat, jó pihenést kívánok jó egészségben!
Szeretettel üdvözlök Mindenkit!

Márta

Indul az új óvoda

Telkiből Japánba
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Április 25-én, szombaton a játszóterek rendbe hozatala volt a
fő cél a tavaszi falutakarításon.
Az őszapó, a Tulipán és a Muskátli utcai játszótereken 17
önkéntes dolgozott a padok és más játszótéri eszközök fes-
tésén, a szemét összeszedésén. Köszönjük az önkéntesek
munkáját és az önkormányzat műszaki segítségét! Az
eseményről fogadják szeretettel képriportunkat!

KoKuKK Egyesület

Telki tenisz siker
Május 10-én került sor a 2015. évi felnőtt egyéni tenisz
bajnokságra a Telki Tenisz Központban.
Hosszú idő után idén végre telki játékos nyert Takáts Attila
személyében, aki nagyon izgalmas mérkőzésen, a dön-
tőben rövidítés során győzte le a piliscsabai Kalla Pált.

Rangos elismerés
A Magyar Sport Napja alkalmából nívós sportszakmai díjakat
osztottak ki május 5-én, a Pesti Vigadóban. Az elismeréseket a
sportért felelős államtitkár és helyettese adta át.
Az ünnepségen Kerezsi Endre-díjat kapott a sport iskolai nép-
szerűsítésében, az ifjúság testedzésének szervezésében,
fejlesztésében kifejtett eredményes tevékenysége elis-
meréseként a településünkön élő Vászolyi Tímea, a Telki SE
egyik alapítója, amihez ezúton is gratulálunk!
Tímea lapunknak elmondta, hogy nem számított a díjra, amely-
re Deltai Károly polgármester terjesztette fel. „Nagyon
megtisztelve érzem magam” – mondta, hozzátéve, hogy az
átvételkor végig azokra gondolt, akik munkájában segítették.
Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy szerencsésnek érzi
magát, amiért olyan településen élhet, ahol az emberek
munkáját észreveszik és ennyire elismerik.

szb Kép forrása: EMMI

Falutakarítás képekben
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Éremeső a Pest megyei Egyéni és Csapat
Sakk Diákolimpián
Az aszódi Evangélikus Gimnáziumban rendezték meg február
7-én a Pest megyei Egyéni Sakk Diákolimpiát az alsós diákok
mezőnyében. A Magyar Sakkszövetség a tömegsport iránti
elkötelezettségét hangsúlyozva idén külön kategóriában indí-
totta a profi (Élő-pontos) és az amatőr versenyzőket. Idén
iskolánk 21 tanulóval képviseltette magát az eseményen, és
majdnem minden kategóriában sikerült is érmet szerezni. A
dobogós helyezést szerző diákjaink továbbjutottak az Orszá-
gos Diákolimpiára, melyről előző lapszámunkban beszá-
moltunk. A dobogósok:
Aranyérem: Persányi Barnabás (Profi fiúk, 2. korcsoport)

Kajzinger Panna (Amatőr lányok, 2. korcsoport)
Vukics Borbála (Amatőr lányok, 1. korcsoport)

Ezüstérem: Csizmadia Hanna (Amatőr lányok, 1. korcsoport)
Bronzérem: Persányi Bálint (Amatőr fiúk, 1. korcsoport)
A Pest megyei Csapat Diákolimpiának március 7-én szintén
Aszód adott otthont. Pregitzer tanár úr összesen tíz csapatot
indított különböző korcsoportokban: ötöt az alsós fiúk
kategóriájában (ez volt a messze legnépesebb korcsoport),
hármat az alsós lányoknál, és kettőt a felsős fiúknál. A
szabályok szerint a csapatokban mind az adott iskolába járó
profi, mind az amatőr játékosok részt vehettek és a csapat-
tagok eredményei összeadódva eredményezték az egyes
csapatok végső helyezését. A csapatok közül kettő dobogós
helyen végzett és továbbjutott az országos döntőbe. Íme a
dobogósok:
Ezüstérem: Telki alsós fiúk 1. csapata: Persányi Barnabás,
Láng Bertalan, Marosi Bálint, Persányi Bálint, Móczár
Sebestyén (Alsós fiúk kategóriája)

Bronzérem: Telki alsós lányok 1. csapata: Kajzinger Panna,
Szabó Panna, Vukics Borbála (Alsós lányok kategóriája)

Tábladíj az Országos Sakk Csapat
Diákolimpián

A megyei és budapesti diákolimpiákról
továbbjutó 143 csapat szerzett jogot az
április közepén, Szombathelyen rendezett
Országos Sakk Csapat Diákolimpián való
részvételre, ahová iskolánkból két érmes
csapatunk jutott tovább. Alsós fiú csa-
patunk, melynek tagjai Persányi Barnabás,
Marosi Bálint, Láng Bertalan, Szondy Péter

és Persányi Bálint voltak, az oklevéllel jutalmazott országos 8.
helyet szerezték meg. Alsós lány csapatunk pedig, a Kajzinger
Panna, Vukics Borbála, Szabó Panna, Pataki Kata összeál-
lításban a 14. helyen zárta a versenyt.
Mivel a csapat diákolimpián a legjobb egyéni teljesítményt
nyújtó játékost tábladíjjal jutalmazzák, ezt alsós fiúcsapatunk
első táblás játékosának, Persányi Barnabásnak sikerült
megszereznie, aki 8 partiból 8 győzelmet aratva, 100%-os
teljesítménnyel fejezte be a bajnokságot. 
Gratulálunk diákjainknak és Pregitzer tanár úrnak az ered-
ményekhez!

Sinka Brigitta sakk szimultán világrekord
kísérlete a Telki Iskolában
Május 8-án zsúfolásig megtelt a Telki Pipacsvirág Iskola
ebédlője azokkal a gyerekekkel, akik részesei lehettek Sinka
Brigitta sakkozónő Guinness világrekord kísérletének. A 87
éves Bici néni - aki egyebek mellett a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjének is tulajdonosa - ugyanis szeretné
José Raúl Capablanca világcsúcsát megdönteni. A kubai
exvilágbajnok 13.545 lejátszott szimultán partival állította fel
világrekordját, Bici néni pedig már 12.240 regisztrált szimultán
játszmánál tart. A telki iskolások közül sajnos "csak" 41-en
lehettek olyan szerencsések, hogy részt vehettek a
versenyen, pedig többen is szerettek volna játszani. Bici néni
hihetetlen szellemi és fizikai erőről tanúbizonyságot téve
órákig állta a sarat és mindössze kétszer maradt alul, kilenc-
szer döntetlenezett, az összes többi játszmát pedig megnyerte
a gyerekekkel szemben. Gratulálunk a résztvevőknek, Bici
néninek pedig további jó egészséget kívánunk, és drukkolunk,
hogy sikerüljön ez a különleges világrekord!

Sport

Sakkhírek
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

zelése, 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.

19

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig születtek: 

Pszota Dániel és Kőrösi Andrea második gyermeke:
Pszota Sára
Volskyi Vitalii és Volska Olga második gyermeke: Volskyi
Matvey
Hartai László és Hilbert Anette második és harmadik gyer-
meke: Hartai-Hilbert Zora és Hartai-Hilbert Ezra

Sok boldogságot kívánunk!
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Telki, én így szeretlek! 
Fotópályázat 2015

1. hely / Zimay Krisztina
December 3. este- A vízhiány

napja

2. hely / Koltai Piroska
Művészkör 

3. hely / Szujó Zoltán
Két keréken   

Közönségdíj / Bánó Attila
Templom és iskola  

1. hely / Koltai Piroska
A nyugalom pillanata

2. hely / Laczkó Kata
Felhők között

3. hely / Koltai Piroska
Szín-játék

Közönségdíj / Wilcsek
Tamás Fény az éjszakában 

1. hely / Láng Noémi
Imádkozó sáska

2. hely / Baksay Szabolcs
Vigalom 

3. hely / Koltai Piroska
Hótestvérek

Közönségdíj / Jakab Mária
Ilona  Éhes fészeklakók 

1. hely + Közönségdíj / dr.
Szabados György
Deres és kopasz 

2. hely + Közönségdíj / Láng
Richárd 
Ébredés  

3. hely / Wilcsek Tamás
Ahová Tél tábornok keze

betette a lábát 

Esszé: Csak közönségdíjat osztottak ki a sünis sorozatnak:  A kis kíváncsi / Koltai Piroska

A kategóriák soronként: Telki életképek; Telki épületek;
Természetfotó állatokkal, növényekkel; Természetfotó, tájkép;
Esszé

 


