2

Önkormányzat

Polgármester naplója
Őszi összefoglaló

Az ősz a rendezvények és
események ideje. Itt a szüret, a
szüreti bálok, borünnepek, Piknik,
Festészet Napja, valamint Falukáposztája, de itt vannak a szokásos
őszi feladatok is, és velük a megunhatatlan, apró-cseprő problémák, a kószáló rókák, a lehulló
avar és eső kellemetlenségei.

Mindezt talán ellensúlyozza, hogy
a természet ilyenkor mutatja meg
leginkább gazdagságát, szépségeit, és ilyenkor érezhetjük át talán a legjobban, hogy
milyen szép helyen élünk.
A rendezvényeken kívül is elég sok minden történik Telkiben.

Az iskola informatikai fejlesztéséhez középtávú programot dolgozunk ki. Megvizsgáljuk, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Telki Önkormányzat, az Út Európába
Alapítvány, cégek és magánszemélyek hogyan, milyen formában tudnak előremutatóan, hatékonyan és összehangoltan
fejleszteni. Ehhez a munkához minden segítséget szívesen
látunk, különösképp cégek, vállalatok partnerségét keressük.
Úgy fest, minden akadály elhárult a Muskátli utcai komplex forgalmi csomópont fejlesztése második ütemének kivitelezési
közbeszerzésének kiírása elől. Az Önkormányzat, a tervezők az összes szükséges adattal, információval és
engedéllyel ellátták a kiírásra jogosult Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t. Remélhetőleg októberben kiírják a pályázatot, és
bízom benne, hogy lesznek alkalmas jelentkezők a
kivitelezésre.

2015 szeptember

Korábbi döntésünknek megfelelően új oszlopokkal bővül
tovább a közvilágítási hálózat. Reményeink szerint már
novemberben világítani fognak az új lámpák, amelyek közül
az egyik a már most is kiemelt Kórház fasori gyalogátkelőhöz
kerül.

Zajlik az ELMÜ oszlopok cseréje is. A csapadékos idő miatt
úgy tűnik, kis késéssel, de folyamatos munkával cserélik a régi,
vagy sérült oszlopokat, elsősorban a Hosszúháton. A
kötegelt, szigetelt vezetékekkel várhatóan biztonságosabb
hálózatot kapunk, kevesebb üzemzavarral.
Folyik a kápolna felújítása is. A rézsű megerősítése
megtörtént, és most már megkezdődhet a falak javítása,
valamint az ácsmunka is. Reményeim szerint tető alá kerül
még az igazán rossz idő beköszönte előtt. Ha így lesz, akkor
tavasszal már a környezetet lehet csinosítani és növényeket
ültetni.

Amúgy nem volt még ilyen éve Telkinek. Egyetlen esztendőn
belül még soha nem tudtunk ennyi külső forrást bevonni, és
egyszerre ennyi beruházást indítani, jószerivel önerő nélkül.
A befejezett iskolabővítés, a közvilágítás fejlesztése és a
többi kis beruházás együttesen közel 200 millió forint külső
forrásbevonással jár, és ha a körforgalomba is belevágunk,
akkor ez az összeg 330 millió forint is lehet. És nem vettünk
fel egyetlen fillér hitelt sem, megtakarításaink pedig nőttek.
Bár a jövő hozhat meglepetéseket, jelenleg optimistán
nézhetünk előre.
Deltai Károly
polgármester

Önkormányzat

Iskola: átadták az új részeket
Végéhez ért a több mint másfél évvel ezelőtt kezdeményezett
iskolabővítés első ütemének beruházása. Ez alkalomból
2015. szeptember 7-én ünnepség keretében adták át hivatalosan az új tantermeket és azok kiszolgáló helyiségeit, a projekt megvalósításában szerepet vállalók, a környező
települések polgármesterei, diákok és tanárok jelenlétében.

Telki polgármestere köszöntő beszédében emlékeztetett
arra, hogy településünkön – örvendetes módon kiemelkedően magas a gyermekek száma, ezért állandó
kihívást jelent az óvodai, iskolai infrastruktúra fejlesztése.
Deltai Károly kiemelte, hogy a Pipacsvirág Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületét eredetileg 300 gyermek befogadására tervezték, ezzel szemben jelenleg az
iskolások száma meghaladja a 460-at, így szükségessé vált
az épület bővítése.
Hangsúlyozta, hogy Telki község Önkormányzata az elmúlt
évtizedben az intézményfejlesztéseket jobbára hitelből,
illetve pályázati forrásokból próbálta megoldani, azonban a
megváltozott körülmények és szabályozás keretein belül ez az
út már nem járható. Ezért vett részt településünk a Nemzeti
Sportközpont által koordinált tanterem építési programban.
Felhívta rá a figyelmet, hogy bár az iskolabővítés
beruházásához Telki Önkormányzata 20 millió forint nagyságrendű önerőt biztosított - ami a program költségeinek mintegy
negyedét jelentette -, azonban a Kormány úgy döntött, hogy a
fejlesztés teljes egészében központi költségvetési forrásból
valósuljon meg.

Deltai Károly kiemelte: „az önkormányzat köszönetét fejezi ki
minden közreműködő döntéshozónak, a projekt támogatóinak, hogy sok iskoláskorú kisgyerek mindennapi körülményein sikerült jelentősen javítani!”

A polgármester kifejezte abbéli reményét is, hogy az eddigihez
hasonló lelkesedéssel támogatják majd a projekt második
ütemének megvalósítását is. „Álmunk, hogy egy multifunkciós
nagyterem létrehozásával segítsük a nagy létszámú csoporttevékenységek, úgymint karének, zenekari próbák, néptánc,
gyógytestnevelés működését” – mondta a település vezetője.

www.telki.hu
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Önkormányzat
Magyar Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelésért Felelős Államtitkárság Háttérintézmény-felügyeleti
Főosztály Főosztályvezető Asszonya mindehhez beszédében hozzátette, hogy az iskolában folyó minőségi oktatásnak is nagy szerepe volt abban, hogy a projekt támogatásban
részesült és a színvonalas szakmai munkához hozzájárulva
az épület megújulhasson.
Csenger-Zalán Zsolt, a térség országgyűlési képviselője
elmondta, a magas gyermekszám miatt örömteli probléma,
hogy Telkiben és a környező településeken intézménybővítésekre van szükség, amelyek megvalósítása két helyen
már lezajlott, több helyen pedig folyamatban, tervben van.

Hoyos Sándorné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budakeszi Tankerületének vezetője a közös akarat és az
összefogás gyümölcsének nevezte, hogy a Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában ezen a napon átadhatták a kibővített részeket.
Szilágyi Balázs

Bursa Hungarica

Önkormányzati, felsőoktatási ösztöndíj
Telki Község Önkormányzata csatlakozott a 2015-2016. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

2015. november 9-ig nyújtható be az „A” és ,,B” típusú, 2016.
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat.
FONTOS! Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak elektronikus
regisztrációt követően, elektronikusan nyújthatják be
pályázatukat!

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat
beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, amely a következő linken
érhető el:https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A részletes pályázati kiírás a www.telki.hu oldalról tölthető le.
2015 szeptember

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formailag hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER - Bursa rendszerben
igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz
történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

Telki Község Önkormányzata csak az illetékességi területén
állandó lakóhellyel rendelkező, szociális szempontból rászorult pályázókat részesítheti támogatásban.
Szociális szempontból rászorult: az a hallgató, akinek a
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át (2015-ben: 57.000 Ft-ot).

Önkormányzat
Közérdekű
A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói
jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó,
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik
szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés
esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt
köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők
egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
–
–
–

–

–
–

„A” típusú pályázat esetén
–

–

–

Utolsó három havi nettó jövedelemről a munkáltató által
kiállított jövedelemigazolás.

Havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozó esetén nyilatkozat az alkalmi munkavállalásból származó utolsó 12 hónap egyhavi átlagának jövedelméről.
Vállalkozó vagy őstermelő esetén NAV igazolás az
előző évi jövedelemről, valamint nyilatkozat a vállalkozásból származó 2015. évi havi nettó jövedelemről
(2015. január 1. és 2015. szeptember 30. napja közötti
időszakról.
Rendszeres pénzellátás (a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, családi pótlék,
az öregségi nyugdíj, az árvaellátás, a gyermektartásdíj, a
korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a
balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a
rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi
járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék,
a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi
járadék, az özvegyi nyugdíj, a baleseti táppénz, a baleseti
rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás,
az álláskeresési ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres
szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási
járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak
járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék,
valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által
folyósított egyéb azonos típusú ellátás) esetén az utolsó
havi folyósítási szelvény vagy bankszámlakivonat,
valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított
ellátás esetén a 2015. évi nyugdíjas törzsszámot és nevet
tartalmazó összesítőt is csatolni kell.

Felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016
őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat esetén
–
–
–

–

A 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások.

Felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek.

A 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2016-ban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben
ténylegesen megkezdik.

b.) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
doktori (PhD) képzésben vesz részt, valamint aki külföldi
intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Iroda tud nyújtani személyesen, vagy telefonon, a 06-26-920818-as telefonszámon.

Telki Önkormányzat

Munkanélküli családtag esetén álláskeresési ellátás
folyósításáról, megszüntetéséről, elutasításáról határozat
(Munkaügyi Központ).

A tizenhatodik életévet betöltött gyermek tanulói, illetve
hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazolható.

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig.
www.telki.hu
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2015. szeptember 1.
Beszámoló az intézmények munkájáról

Telki község képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Telki Óvoda 2014/2015. nevelési évi munkájáról szóló
beszámolót.

A Zenede Művészeti Alapítvány használati
szerződése

A testület levette a napirendről a Zenede Művészeti
Alapítvány használati szerződésének megtárgyalásáról szóló
előterjesztést.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv módosítása

Csatlakozás ösztöndíjrendszerhez

Telki csatlakozott a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. (Részletek külön
tájékoztatónkban olvashatók.)

Lakás bérleti joga

A testület úgy határozott, hogy a Telki Óvoda óvónője, Vass
Katalin részére a Telki, Zápor u. 7/B számú bérlakás bérleti
jogának igénybevételi lehetőségét 2015. december 31-ig
fenntartja.

Településrendezési szerződések aláírása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a körforgalom
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési pályázat eredményét
követően dönt a benyújtott kérelemről.

A képviselő-testület megtárgyalta a Településszerkezeti és
terület felhasználási vázlatterv című tervezői javaslatot, és
úgy határozott, hogy az abban foglaltaknak megfelelően
javasolja a Településszerkezeti Terv felülvizsgálatának irányát
meghatározni.

Ismételt pályázat kiírása a kutyafuttató
kapcsán

Tájékoztató az Orvosi Rendelő kialakításának lehetőségéről

Faház hasznosítása

A testület elfogadta az Orvosi Rendelő kialakításának
lehetőségéről szóló tájékoztatót, ami a továbbgondolkodásban segíti a döntéshozókat.

Tájékoztató önerő elengedéséről

A képviselők tudomásul vették a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében, a Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában megvalósult tanterembővítéshez szükséges önerő elengedéséről
szóló, hivatalos értesítést. (Részletek augusztusi lapunkban, a
Polgármester Naplójában, valamint mostani számunkban, a
hivatalos átadásról készült beszámolóban olvashatók.)

Hulladékszállítási helyi rendelet
módosítása

A képviselő-testület módosította a hulladékszállításról szóló
16/2013.(XII.23.) számú Ö. rendeletét.

Társulási Megállapodás módosítása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy jóváhagyja a
Budakörnyéki Önkormányzati Társulással kötött Társulási
Megállapodás módosítását.

2015 szeptember

A testület úgy határozott, hogy a tulajdonát képező, Telki
056/27. hrsz-ú ingatlanon kialakítandó kutyafuttató
létesítésére ismételten pályázatot hirdet meg.
A képviselő-testület előzetes hozzájárulását adta, hogy az
önkormányzati tulajdonú, Telki, Mandula köz 761/20. hrsz-ú
ingatlanon található épületet a Telki Polgárőrség bérbe
vegye. Ennek feltétele az épület saját forrásból történő
felújítása, illetve az üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő
közüzemi költségek bérlő általi finanszírozása. A tervek
szerint itt fog üzemelni a polgárőri és körzeti megbízotti iroda.
(Részletek az előző számunkban, a polgárőrség javára
történő árverésről szóló cikkünkben olvashatók.)

A Völgyrét ivóvízhálózatának kiépítése

A testület úgy határozott, hogy a Völgyrét területén kiépíti az
ivóvízhálózatot, amelynek fedezete a 2015-2016. évi amortizációra szánt összeg.

Tájékoztató a nyári karbantartási
munkákról

A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi nyári intézménykarbantartási munkákról szóló tájékoztatót.

Gördülő fejlesztési terv

A testület megismerte és elfogadta az ÉDV Gördülő
Fejlesztési Tervét, és felhatalmazta a polgármestert a Magyar
Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz történő
benyújtására.
szb

Önkormányzat
Kultúra

Crowdfunding – avagy közösségben
az erő
Az önkormányzatok anyagi lehetőségei jelentősen megváltoztak az utóbbi években. A gazdasági válság miatt csökkentek az iparűzési adóbevételek, az ingatlanpiac befagyott, a
hitelfelvételt erősen korlátozta az állam. Mindemellett a
pályázati források is csökkentek, azokat a kevésbé fejlett
régiókra koncentrálták. Szerencsére ez a tendencia most kicsit változott, pályázati forrásból bővült az iskola, van remény
a Napsugár utcai körforgalom megépítésére pályázati támogatással, és reméljük, a csatorna pályázatunk is sikeres lesz.
Ettől függetlenül azonban számos olyan fejlesztést, ötletet
lehetne felsorolni, ami hasznos lenne a falu számára, de se
önkormányzati, se pályázati forrást nem találunk rá.
Telkinek viszont van egy komoly, mostanáig nagyrészt
kiaknázatlan tartaléka: a lakosok anyagi erőforrásai. Ha ezt
sikerülne párosítani a közösségért és különböző nemes
célokért való tenni akarás szándékával, akkor remek dolgokat
tudnánk megvalósítani. Telki évek óta vezeti a leggazdagabb
települések listáját, ez viszont nem az önkormányzat vagyonát
mutatja, hanem a lakosság jövedelemadó befizetéseit. Sajnos
azonban ebből az adóbefizetésből semmi nem marad helyben, hanem a központi költségvetést gyarapítja. Telkire így jól
illik a „gazdag lakosok – szegény önkormányzat” ellentét, még
akkor is, ha a lakók egy része nem tekinti magát gazdagnak.
De hogyan lehetne kihasználni ezeket az anyagi erőforrásokat? A teljes lakosságra kivetett adókat nem lehet tovább
növelni, a telekadó és építményadó jelenlegi mértéke is
sokaknak komoly teher. Másfelől a kötelező adó gyakran
ellenszenvet vált ki, még akkor is, ha azt bennünket érintő
fejlesztésekre, szolgáltatásokra, üzemeltetésre költik. A
megoldás az önkéntes, közösségi adakozás, divatos nevén
„crowdfunding” lehetne.

A közösség, a tömegek (angolul „crowd”) erejét különböző
módokon próbálják kihasználni, általában modern infokommunikációs technológiákra építve. A „crowdsourcing” egy komplex feladat kiszervezését jelenti független személyek nagy
csoportjának. Jó példája a SETI@home, ami a rendszerbe
önkéntesen bekapcsolt lakossági számítógépek szabad processzoridejét használja fel a földönkívüli intelligencia
kutatására, kiváltva több millió dolláros szuperszámítógépeket. A „crowdsensing” egy érzékelési feladat
közösségi biztosítását jelenti; erre egy sokak által ismert példa
a Waze nevű mobil alkalmazás, melynek segítségével az autósok közlekedési információkat osztanak meg egymással. És
ezekhez hasonlóan a „crowdfunding” a közösségi adományozást jelenti, valamilyen jól meghatározott célra, internetes háttértámogatásra építve. A legismertebb ilyen rendszer a Kickstarter, melyen keresztül már több mint 1,5 milliárd dollárt
gyűjtött össze kb. 7,8 millió adományozó, 200.000 különböző
projektre.
Közösségi adományozás persze évszázadokkal ezelőtt is
létezett, a középkorban is gyűjtöttek pénzt templomok

építésére vagy a szegények támogatására, és Telkiben is volt
rá példa az utóbbi években, a műfüves focipálya vagy a kápolna felújítása kapcsán. Úgy gondoljuk viszont, hogy érdemes
mindezt a modern technológiára építve új alapokra helyezni
és egy crowdfunding rendszert elindítani. A technológiát az
egyik országos nagybank ingyenes mobiltárca szolgáltatása
nyújtja majd, melyen keresztül adományozást is lehet bonyolítani. A folyamat egyszerű:
–
–
–
–

a felhasználó telepíti okostelefonján (Android vagy iOS) az
alkalmazást, majd hozzárendeli az egyik bankkártyáját;
a gyűjtéshez generált QR-kódot elhelyezzük különböző
felületeken – szórólapokon, újságban, weben;

a felhasználó telefonjával leolvassa a QR-kódot, majd
megadja az adományozni kívánt összeget;
egy biztonsági kóddal hitelesíti a tranzakciót, majd
megtörténik az átutalás.

Nem kell tehát sárga csekket kitölteni, sorban állni, téglajegyet
árulni. Aki akar, percek alatt elintézhet mindent okostelefonján,
mely ma már szinte mindenkinek a rendelkezésére áll. De
mindez persze csak úgy működhet, ha a teljes transzparencia
biztosítva van. Az önkormányzat ezért egy elkülönített alszámlát hoz létre, melyen csak az aktuális gyűjtés jelenik meg. A
honlapon pedig folyamatosan követni lehet majd a gyűjtés státuszát, illetve a beérkezett adományokat tételenként, a
személyes adatok és kártyainformációk elrejtésével.

És hogy rögtön kipróbálhassuk a megoldást, el is indítjuk az
első adománygyűjtő kampányt, a Mandula közi játszótéren
található ingatlan felújítására. Az épületet az önkormányzat
ajánlja fel, a felújítás pedig kettős célt szolgál. A fő cél az
épület egyik részében egy körzeti megbízotti iroda kialakítása,
mely eddig nem létezett a faluban. Itt végezhetné a telki
körzeti megbízott a hivatalos munkáját – adminisztráció, adatszolgáltatás, kihallgatások, stb. – a Budakeszi Rendőrőrs
helyett; a munkája így hatékonyabb lehetne, és utazás helyett
több időt tölthetne Telkiben. Az épület másik felében a Telki
Polgárőrség számára alakítanánk ki helyiségeket. Ez lenne
az egyesület működési bázisa és itt helyeznénk el a szükséges
eszközöket. Az összegyűlt összegből festéket és
burkolóanyagot, fény- és hőforrásokat, irodabútort vásárolnának, és ezekről is tételes elszámolás lenne a honlapon, hogy
az adományozók láthassák, hogyan hasznosult a pénzük.
A gyűjtéshez tartozó QR-kódot, illetve a technológiai háttér
részletes bemutatását az önkormányzat honlapján találhatják
meg (http://adomany.telki.hu). És ne feledjük, a crowdfunding,
és általában a közösségi alkalmazások akkor igazán
hatékonyak, ha tényleg ott van a „crowd”, a kritikus tömeg
mögöttük. Tegyünk róla, hogy így legyen!
Vida Rolland

www.telki.hu
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Közérdekű
Program
Felhívás
– közös megemlékezés

Zászlórendelés

Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az
1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójának
helyi megemlékezésére hívja a telki polgárokat 2015.
október 22-én, csütörtökön este 18 órára, az 56-os
emlékműhöz.

A korábbi években sikerrel lezajlott akció után az önkormányzat ezúton kínálja fel ismét azt a lehetőséget, hogy a
helybéli lakosoknak kedvezményes áron beszerez nemzeti
és telki címeres zászlókat.

Program: ünnepélyes zászlófelvonás, rövid irodalmi műsor,
koszorúzás és ünnepi beszéd
Fáklyát a helyszínen biztosítunk!
Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!

Tisztelt telki polgárok!

Móczár Gábor alpolgármester

Nemzeti zászló nyomott címerrel:
60 x 40 cm: 1.715 Ft
90 x 60 cm: 2.795 Ft
Nemzeti zászló címer nélkül:
60 x 40 cm: 1.080 Ft
90 x 60 cm: 1.780 Ft

Telki község zászlaja (a pajzs alakú címerrel, zöld alapon)
60 x 40 cm: 2.225 Ft
90 x 60 cm: 4.635 Ft

A zászlók 2015. október 10-ig megrendelhetők, a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán, a 06-26 / 920-801-es telefonszámon vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.
Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük
megküldeni:

Megrendelek ....db …….........méretű nemzeti zászlót
címerrel/címer nélkül (aláhúzandó)
Megrendelek .....db …........…méretű telki zászlót
……………………….....................……………..
az igénylő neve

Telkiben nincs ebzárlat
Ősz tájékán minden évben felröppen a hír, hogy ebzárlat lesz,
mert kitört a veszettség járvány.

Deltai Károly, Telki polgármestere ezért tájékoztatja a kutyatartókat, hogy a hír korábban sem volt igaz és idén sincs erről
szó. A vakcinalizálás ugyanis a Duna túlpartján lesz, az ebzárlat a Gödöllői térséget érinti.

A veszettség elleni védekezést a Kormány uniós és kormányközi együttműködéssel kiterjesztette a Dunától keletre
eső területre, sőt Kárpátaljára is, mert a fertőzött állatok
utánpótlása Ukrajna felől érkezik.

2015 szeptember

……………………………….....................……..
az igénylő aláírása

lakcíme: ………………......................…………...
telefonszáma:…….............................................

Közösség
Program
Kultúra

Falukáposztája
2015. október 17-én, szombaton, 16 órai kezdettel a PajtaFaluházban megrendezésre kerül a tizennegyedik
FALUKÁPOSZTÁJA Telki Káposztasavanyító Fesztivál.

A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposzta feldolgozása
ceglédi recept alapján, sóval savanyítva, ötféle fűszerrel
ízesítve, répával és birsalmával díszítve történik. Azok
számára, akik korábban jelentkeztek, az alapanyagot az
Önkormányzat biztosítja. Jelentkezni előzetesen telefonon
(06 70 621 5308) vagy e-mailen a rujakgy@citromail.hu címen
lehet Ruják Györgyinél.
Közben Bartos György csapatának jóvoltából elkészül a töltött
káposzta, és a szokásos zsíros kenyér, forralt bor és meleg
tea mellett hívunk mindenkit egy kellemes időtöltésre. A
korábbi évek remek tapasztalatai alapján idén is két hatalmas
üst Telki Káposztás Slambuc és Bánó Attila várja majd az
ínyenceket! A gyerekeknek szokás szerint kézműves
foglalkozások a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, illetve a
Pajtában.
A gasztronómiai élvezeteket követően 19 órától idén is egy
fergeteges délszláv táncház veszi kezdetét Dávid Anna és a
KOKUKK szervezésében, vendégeink a pécsi VIZIN zenekar
alapítói tagjai, tánctanító: Végh Andor.

TÁNCHÁZ
a Telki Pajtában

október 17-én, szombaton a káposztasavanyítás után
Vendégünk a pécsi VIZIN zenekar alapítói tagjai,
tánctanító: Végh Andor

Este 7-kor
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, a Telki
Önkormányzat és a Kokukk Egyesület

www.telki.hu
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Közérdekű
Egészség
Kultúra

Úton az egészséges élethez
Szűrővizsgálatok, különböző sportok, ízletes, ám
egészséges ételek bemutatója, izgalmas, rendkívüli előadások – többek között ezekről szólt az idei Egészségnap 2015.
szeptember 12-én, a Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában és környékén.
Telki az év 365 napjában remek lehetőséget kínál a mozogni
vágyók számára. A szomszédos erdők, a kiváló pályák
nagyszerű teret adnak a sportolásra, amiből ízelítőt kaphattunk a szeptember közepi rendezvényen. Megismerhettünk és
kipróbálhattunk különleges PEDELEC kerékpárokat, amelyek
nagyban megkönnyítik a kerekezést, ügyességi, egyéni, csapat- és családi versenyeken bizonyíthattunk és élvezhettük a
mozgás örömét. Megkóstolhattunk és zsűrizhettünk
egészséges finomságokat, szűréseken vehettünk részt, hogy
tisztában lehessünk egészségi állapotunkkal, vagy akár
logikai képességeinket is tesztelhettük a sakkversenyen. A
kutyák tartásáról és egy különleges lappföldi biciklitúra kalandjairól is megtudhattunk érdekességeket az előadásokon.

Versenyek, meccsek
Családi foci a műfüves pályán:

Kamocsai Zsuzsa szervezésében és vezetésével apák és fiúk
együtt, egy jó hangulatú focimeccset játszottak.

Asztalitenisz a tornacsarnokban

A verseny lebonyolításában Szigeti Antal segítői Somlai
Zoltán, Szabó Sándor és Beck Sándor voltak.

Az asztalitenisz verseny eredményei:

Ezen a napon mindenki kedvet kaphatott a sportoláshoz és az
egészséges táplálkozáshoz, hiszen a szervezőknek,
orvosoknak, edzőknek, előadóknak, segítőknek köszönhetően egy igazán színes, a falut megmozgató rendezvényen vehetett részt minden érdeklődő telki lakos.
szb

2015 szeptember

Fiúk alsós:
I. Bakonyi Dávid
II. Persányi Bálint
III. Kunos Ádám

Fiúk felsős:
I. Tóth Andor
II. Persányi Barnabás
III. Kunos Dániel

Női egyes:
I. Persányiné Berki Beáta
II. Dombóvári Ágnes

Családi:
I. Tóth Andor + Tóth
Domonkos
II. Martinovics + K
III. Bakonyi Dávid + Bakonyi
Tamás

Közösség
Egészség
A sakkverseny eredményei:
1. Móczár Sebestyén
2. Terdik Dániel
3. Korsós Benedek
4. Szendrényi Áron
5. Tichy Máté
6. Diószegi Bence
7. Kocsis Donát

Alsósok:

1. Láng Barnabás
2. Danics Simon
3. Tichy Márk
4. Fülöp Kornél

Felsősök:

1. Dombóvári Ágnes
2. Pregitzer György

Felnőttek:
1. 2. Bíró Blanka
3. Fülöp Réka

Lányok:

Együk egészségesre
magunkat!

Az Egészségnapon lehetőség volt finomságok kóstolására is.
Őszi uzsonna- és party-ötletként egészséges ételek várták az
ínyenceket. Megtudhattuk, hogy zsúron, bulin kínált, vagy
iskolába csomagolt falatkák is lehetnek változatosak, ízletesek és nem utolsó sorban egészségesek. Úgy, hogy közben
glutén-, és tejmentesen illetve csökkentett szénhidráttartalommal készülnek.
A rendezvényen az érdeklődők kóstolhattak pizzás csigát és
grissinit, szezámos virslis kiflit, magos rudat és zsömlét, sós
magvas tallért, illetve szezámos ropit. Desszertként ízlelhettek
gyümölcsnyársat, alternatív sport szeletet és kókuszgolyót,
áfonyás magvas tallért, illetve almás puffancsot. A legnagyobb
sikert a mártogatósok (tökmag-, kápia paprika-, padlizsán,
chilis-mogyorós csicseriborsókrém) aratták, amelyek friss
zöldségrudakkal (vörös káposzta, uborka, sárgarépa, cékla,
sütőtök) egészültek ki. Ezek, valamint a köles fasírt kiváló
alternatívák lehetnek a mindennapi szendvicsekre.

Íme két recept:

Köles fasírt golyók (Korsós Gabi receptje):
Hozzávalók:
25 dkg köles
1 pici fej vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 sárgarépa
1 kisebb petrezselyemgyökér zölddel
5 nagyobb fej gomba
fél cukkíni
só, fehérbors, petrezselyem zöld, őrölt fahéj (elhagyható)
kb. 3 közepes tojás
1 kanál kukoricakeményítő (elhagyható)
kb. 5 cl olívaolaj
A bundázáshoz kb. 15-20 dkg magvak (ízlés szerint: lapmandula, napraforgómag)

Az elkészítés módja:

A kölest válogatás, mosás után, kétszeres sós vízben majdnem puhára fűzzük. Akkor jó, ha még ropog. Ezután kihűtjük.
Közben a hagymát finomra, a gombát apró kockára vágjuk. A
többi zöldséget nagylyukú reszelőn lereszeljük. A cukkíni
levét kicsavarjuk.

A hagymát kb. 1 kanál olajon lepirítjuk, majd először a gombát, majd a gyökeret, és a répát, végül a cukkínit adjuk hozzá.
Ízesítve, fűszerezve, nagy lángon pár perc alatt puhítsuk meg
www.telki.hu
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Közérdekű
Közösség
a zöldségeket, a legvégén szórjuk meg finomra vágott
petrezselyemzölddel.

Egy villa segítségével tegyük pergőssé a kihűlt kölesszemeket, és keverjük hozzá a zöldségeket, valamint az egész
tojást. Ha száraznak találjuk a masszát, még tojással, ha
folyósnak, egy kis kukoricakeményítővel javíthatjuk állagát.
Vizes kézzel kb. két cm-es golyókat formázunk és lapmandulába vagy napraforgómagba forgatva bundázzuk. A
magokat alaposan nyomjuk rá! A fasírtokat zsírpapírral bélelt
tepsire sorakoztatjuk, kevés olajjal meglocsolva, 180-200
fokos sütőben aranysárgára sütjük (kb. 10-12 perc).
Tálalás előtt picit pihentetjük. Rizzsel és ízlés szerinti zöldségekkel is elkészíthető.

Tökmagkrém (Piszker Mariann receptje):

Hozzávalók:
10 tökmag
2 evőkanál tökmagolaj
pici víz (kb.1-2 evőkanál)
fél citrom leve
(ha nem érezzük elég sósnak a krémet, pici sót tehetünk bele,
de ez elhagyható)

Az elkészítés módja:

A tökmagot egy serpenyőben szárazon lepirítjuk.
Aprítógépbe tesszük az összes hozzávalóval együtt. Ha
nehezen viszi a gép, még egy pici vizet adhatunk hozzá, ízlés
szerint tovább ízesíthetjük. Hasábra vágott zöldségekkel
kínáljuk.

A készítők az iskola gasztroblogjára folyamatosan töltenek fel
receptúrákat fázis fotókkal. A blog megtekinthető itt:
www.zspsz.sulinet.hu/gasztroblog
Köszönet mindenkinek!

A rendezvény segítői az ÁNTSZ munkatársai, Dr. Fél Pál,
Újvári Melinda, Szabó Sándor, Somlai Zoltán, Beck Sándor,
Tóth Attila, Kamocsai Zsuzsa, Rácz Ildikó, Váli János, Piszker
Mariann, Korsós Kabriella és a Premontrei Szakiskola diákjai,
Jókó Attila, Pregitzer György, valamint Füredi Erika és Laky
József voltak. Köszönet mindenkinek, aki önzetlenül hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
Halász Terézia és Szigeti Antal
Fotók: Ivanov Martin, SziA, szb

Anyatejes nap Telkiben
Egy esős őszi pénteken rendeztük meg
Telki és Budajenő közös Anyatejes
napját. Az esemény célja, hogy felhívja a
figyelmet a csecsemő hathónapos
koráig tartó kizárólagos anyatejes
táplálás
előnyeire,
illetve
hogy
megerősítsük az édesanyákat abban,
hogy ezen az alkattól függően hol
simább, hol rögösebb úton nincsenek egyedül és miféle segítségekre számíthatnak.
Elsőként Erdősi Judit beszélt a probiotikumok hatásairól. A
probiotikumok alatt olyan jótékony baktériumokat értünk,
melyek egyéb előnyös hatásaik mellett megszüntethetik a
kisbabák hasfájását, így a gyermek nyugodtabb lesz,
táplálása könnyebben megoldható.

Következő előadónk Kamlah Szilvia, szoptatási szaktanácsadó volt, aki a munka és a szoptatás összeegyeztethe2015 szeptember

tőségéről beszélt. Ez egyébként jelenleg is világszinten
megvitatott kérdéskör, ami a 2015-ös Nemzetközi Szoptatási
Világhét legfőbb témáját is jelentette.
Az utolsó egy órában kötetlen, jó hangulatú beszélgetés
alakult ki a szülők, a védőnők és meghívott előadók között.
A nap zárasaként az édesanyákat emléklappal és virággal
ajándékoztuk meg, hogy ezzel jelképesen is elismerjük a
rengeteg erőfeszítést, amit gyermekük egészséges táplálása
érdekében tesznek.

A rendezvény anyagi hátterét Telki Község Önkormányzata
biztosította, az esemény helyszínét pedig a Topi Sárkány Játszóház ingyen bocsátotta a rendelkezésünkre, mindkettejüknek nagyon szépen köszönjük! Külön köszönetünk illeti az
egyik édesanyát, Asztalos Hajnalkát, hogy a gyerekeknek
szánt aprósüteménnyel támogatta az összejövetelt!
Felkai Adrienn - védőnő

Közösség

Ketten párban - I. rész

Most egy párost szeretnék bemutatni Önöknek, akik amellett, hogy szomszédok, éjszakánként együtt róják Telki
utcáit járőrözéseik során. Ahogy elmondták, régóta
ismerik egymást, így egy baráti járőrpárost ismerhetnek
meg személyükben.

A páros egyik tagja Pálffy Tibor.

Tibor feleségével, Judittal 17 éve
lakik Telkiben. Sajnos nem indult
zökkenőmentesen az itteni életük,
hiszen már az építkezés során
szembesülniük kellett az árnyoldallal. A lassan lakhatásra kész házukból illetéktelenek eltulajdonították a
kazánt. Ekkor egy időre elment a
kedvük a kiköltözéstől, de egy kis
idő elteltével mégis befejezték az építkezést és belakták új
házukat.

Amikor már itt laktak, és elfelejtették a kezdeti kellemetlenséget, egy újabb kellemetlen meglepetés érte őket. Éppen
akkor, amikor otthon voltak, hátul a kertben, valaki a garázsból elvitte az autójukat. Talán ez volt az a momentum, amelynek hatására Tibor elhatározta, hogy szeretne tenni valamit
Telki közbiztonságáért, és belépett az akkor alakult polgárőrségbe. Ekkor 1999-et írtunk. Azóta is lelkes és aktív
tagja a szervezetnek.

Papírforma szerint nyugdíjas gépészmérnök, de a mai napig
bejár saját cégükbe (amelyet feleségével alapítottak). Ahogy
fogalmazott, ez élteti és tartja fiatalon. Na és persze a sportos
életmódja, szabadidejében rendszeres úszással tartja karban
magát.
Állandó partnerével, barátjával, Imrével szoktak esténként
járőrözni. Nem azonos időben, hanem ahogy kitapasztalták,
évszakonként más-más időpontban láthatják őket a későn
fekvők vagy az éppen aludni nem tudók.
Elmondta, hogy mindketten fontosnak tartják, hogy ne csak
éjszaka legyenek polgárőrök a településünkön, hanem az
őszi korai sötétedések alkalmával éppúgy, mint a nyári nappalok idején, amikor többen hosszabb időre elutaznak
lakóhelyükről.

Kifejtette, hogy mivel a település lélekszámához képest
kevesen vannak a polgárőrök, így nagyon fontos a jó szomszédság: figyeljünk egymásra, beszéljünk egymással, segítsük egymást, amikor arra a másiknak szüksége van. Egy-egy
hosszabb távollét alatt legyen olyan szomszédunk, akit meg
tudunk bízni a postaláda kiürítésével, ugyanis egy teli postalá-

da árulkodó jel a hívatlan látogatók számára. A kukát is
legyen, aki helyettünk kiteszi szerdánként, amikor mi éppen
távol vagyunk, így azt hiszik, hogy vannak a házban. Persze
ne üresen, hanem ha kell, kérjük meg a szomszédot, hogy
tegyen bele a saját szemetéből is. Előfordulhat, hogy éppen
akkor lesz csőtörés, amikor mi távol vagyunk, így szerencsés
az, akinek van kire bíznia a kulcsát... és még lehetne sorolni,
miért jó az, ha van egy megbízható szomszédunk, amíg mi az
éppen megérdemelt pihenésünket töltjük.
Felváltva hol Tibor, hol Imre autójával tűnnek fel a Telki éjszakában. Kintlétük jó hangulatban, gyorsan telik, hiszen ilyenkor
jókat beszélgetnek, miközben árgus szemekkel pásztázzák a
környéket, és így bizony gyorsan elröppen az a pár óra.

Kértem, hogy ha publikus, osszon meg egy-két megtörtént
esetet. Rögtön hozzátette, hogy szívesen, bár ezek már régi
történetek, mert mostanában szerencsére kevés a történés a
faluban.

Manapság egy-egy nyitva felejtett kertkapu vagy ház előtt
álló autó az, ami miatt szólniuk kell, de volt olyan esetük is,
amikor a mostani üzletház helyén állt az út mentén egy rozoga autó, amelyben csak a vezetőt látták. Két-három kört leírtak az autó körül, de az meg sem moccant. Ekkor gondoltak
egy merészet és kiszállva a kocsijukból odamentek a
sofőrhöz, amikor legnagyobb meglepetésükre még 3-4 fej felbukkant az ülésekről. Tiborék udvariasan megkérdezték,
hogy miben segíthetnek, mire a sofőr ijedtében kibökte,
tankolni szeretnének (már akkoriban sem volt benzinkút Telkiben). Ekkor Tibor fölajánlotta, a fűnyírójában van némi benzin,
elmegy érte. El is ment és odaadta a sofőrnek, aki beleöntötte a tankba, majd miután kifizette a benzint, beindította az
autót és elindultak Budakeszi irányába. Tiborék végig mögöttük haladtak, amíg elhagyták a falut.
De olyan esetük is volt, amikor éjjel járőröztek és észrevettek
egy lassan és komótosan közlekedő autót. Ezt az autót is
követni kezdték, mire a sofőr ideges lett, rálépett a gázra és
elhajtott a faluból.
Örömmel, lelkesedve beszélt ezekről az esetekről, hiszen
ahogy fogalmazott, úgy gondolja, több ízben is sikerült
meghiúsítaniuk betörést vagy eltulajdonítást. Büszke, hogy
tagja a polgárőrségnek és ennek a közösségnek.

Szeret tenni falujáért, ő a segítés ezen módját választotta, de
elkeseríti, hogy kevesen vannak, és nem tudja, kinek fogja
átadni a stafétabotot.
www.telki.hu
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Közérdekű
Közösség
A páros másik tagja Csizmazia Imre.
Az ő neve sok, az 1990-es évek vége
felé kiköltözött lakosnak lehet ismerős,
hiszen a falu geodéziai munkájának
csaknem
80%-át
ő
végezte.
Munkájából kifolyólag Telki összes
utcáját, még a zsákutcáit is pontosan
ismeri. Ennek hasznát is vette az egyik
járőrözésük alkalmával, amikor is egy
autó, ahogy meglátta, hogy a polgárőrök követni kezdték, bekanyarodott egy utcába. A gond csak az volt,
hogy ez az utca zsákutca volt, így
Imréék az utca végén megvárták, majd kikísérték őket.

Imre nem rögtön az alapítás évében, hanem 1 évvel később
csatlakozott a polgárőrséghez. Akkoriban ajánlással kerülhetett be az ember a polgárőrök közé. Őt barátja és szomszédja, Tibor ajánlotta. Azóta is együtt végzik ezt a társadalmi
munkát.
Tiborral jól kiegészítik egymást, jó a kapcsolata a két családnak is, a hasonló munkájuk révén pedig segítik egymást.
Imre egy időben havonta két alkalommal is kiment járőrözni,
ugyanis a másik szomszédja is polgárőr lett (aki egyéb
elfoglaltsága miatt már nem tagja a szervezetnek).

Ő is megosztott velem néhány emlékezetes esetet. Érdekes,
hogy nem volt idejük Tiborral összebeszélni, és amikor az
esetekről kérdeztem, mindketten ugyanazzal kezdték, azzal
a bizonyos benzines történettel.
Aztán Imre elmesélte, hogy akkoriban volt egy eltűnés is a
faluban. Egy kislány szülei riasztották a polgárőröket, nem
találták a lányukat. 12-15-en kezdték keresni a kislányt, akit
végül Imre talált meg. Mint utólag kiderült, a kislány csak
átment a barátnőjéhez, de elfelejtett szólni a szüleinek.

De előfordult egy pikáns eset is pályafutása alatt: egyik alkalommal egy épülő házhoz riasztották a szomszédok a párost,
mert mozgást láttak. Amikor Imréék odaértek a házhoz,
meglátták a férfit, aki ott tartózkodott. Miután megkérdezték,
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hogy miben segíthetnek, a férfi szemlesütve mondta, hogy
menekülnie kellett a barátnője házából, mert időközben hazaért a férj.
De volt olyan eset is, amikor villámcsapás miatt leégett egy
ház teteje és beállt segíteni a helyreállításban.

A polgárőrökre a falurendezvények idején is lehet számítani.
Ha kell, utat zárnak le, terelnek, ha kell, éppen színpadot
őriznek a Telki Fesztivál ideje alatt.
Előfordult, hogy Imre családja is szenvedő alanya volt egy
besurranásnak. Annak ellenére, hogy a tolvaj látta, otthon vannak (éppen tv-t néztek), benyitott a bejárati ajtón, amit nyitva
talált és elemelte a fogason talált két kabátot. Szerencse a
szerencsétlenségben, hogy az egyik kabátot, amelyben iratok
voltak, pár méterrel arrébb kidobta, így azok meglettek.
Azóta óvatosabbak, zárják a bejárati ajtót.

Családja elfogadja és támogatja polgárőri tevékenységét.
Ahogy Imre fogalmaz, ennyi járőrözés belefér az ő és a
családja idejébe is. Szereti csinálni, szeret társával, Tiborral
sétálni a Telki éjszakában, ahol a munka mellett jut idő és
lehetőség a beszélgetésre is és így nagyon gyorsan elröppen
a kint töltött pár óra.

Egy kulisszatitkot is megtudtam: amikor beléptem a polgárőrökhöz, hallottam, hogy minden év végén van egy közös
vacsora a tagoknak. A tavalyi különösen emlékezetesre sikeredett, mert a falu kemencéjében készült finom csülök, amelyet Imre készített és amelyet a Faluházban fogyasztottak el.
Szerényen megjegyezte, hogy állítólag jól sikerült a vacsora
annak ellenére is, hogy többen távol maradtak, mert féltek,
hogy a Faluházban hideg lesz. Aki bátor volt, és elment a vacsorára, nem bánta meg!
Kíváncsian várom, hogy idén milyen finomsággal lepi meg a
társaságot!

Mindkettőjüknek jó egészséget kívánok, és bízom abban,
hogy még hosszú évekig számíthatunk jelenlétükre Telkiben.
Örülök, hogy beszélgethettem Velük, és Önökkel együtt én is
megismerhettem ezt a nagyszerű és jó kedélyű párost!
ZA

Közösség
Program

Meghívó

Telki Község Önkormányzata és a
Pipacs Galéria szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját az
Állatok Világnapja és a Festészet Napja alkalmából
rendezett „ÁLLATI PORTRÉK” című kiállítására.
Kiállítóink:

Gerendély Ágnes festőművész
Gógucz Nóra festőművész
Nagy Andrea festőművész
Márton Ildikó festőművész
Scheer Gizella festőművész

A kiállítást 2015. október 16-án (pénteken) 18.30-kor
Deltai Károly polgármester nyitja meg.
(Közreműködnek: a Kiss Zenede és a Pipacsvirág Általános Iskola növendékei)

A kiállításon kerül sor a Telki Polgárőrség javára felajánlott, liciten megnyerhető képek átadására is.

A kiállítás 2015. október 22-ig ingyenesen látogatható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Támogatóink: Telki Község Önkormányzata, Solong Press Kft.

Licit: a hivatalban megtekinthetők a
képek
Új információ a Telki Polgárőrség javára felajánlott, liciten megnyerhető
képekkel kapcsolatban, hogy mivel közelmúltban felmerült, a licitálók
szívesen megnéznék „élőben” is a képeket, ezért azok szeptember 22-től
a licit utolsó napjáig, október 14-ig megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban (érdeklődni a titkárságon, Bakos Biankánál lehet).

www.telki.hu
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Közérdekű
Kultúra

A Hónap alkotója: Neszmélyi Réka
Telkiben Fodor Orsolya csinált kedvet
számára a rajzoláshoz, majd a Telki
Ifjúsági klub egyik alapítójaként az
egyesület
arculatának
megtervezésében és az egykori klubház
belső díszítésében is fontos szerepet
vállalt, amelyet máig remek közösségi
munkának tart – a több mint 20 éve
Telkibe költöző és itt felnövő Neszmélyi Réka és művészete is ezer szállal
kötődik falunkhoz.

Réka a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tervezőgrafika szakán diplomázott és a mesterképzést is
hamarosan itt végzi el. Tervezői munkássága mellett egyedi
falfestményeket készít, amelyeket mindig az adott helyszín és a
megrendelés jellegzetességei alapján alkot meg. Elsőként egy
kórház falainak díszítésére kérték fel, amit önkéntesként vállalt. Itt
nagyon megtetszett neki ez a fajta izgalmas művészeti forma.
Alkotásai csakis annak szólnak, akinek készíti és fontosnak tartja
a közös munkát a megrendelőkkel.
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Foglalkozott már mesekönyv (Pacskovszky Zsolt: Álomrendőrség) karaktertervezésével és illusztrálásával, valamint
arculattervezéssel (pl. az idei Bánkitó Fesztiváléval) is. Tervezőgrafikai munkássága során „branding”-elést, arculatépítést is
végez, és tulajdonképpen mindent, ami vizuális kommunikáció.
Inkább azt preferálja, ha kis megrendelőkkel dolgozhat együtt,
és mélyebb, bizalmi kapcsolatot építhet ki velük.
A közeg, amiben tevékenykedhet, és a megbízók által képviseltek jó inspirációs alapot nyújtanak neki, de hatnak rá a technikai
és szakmai újítások, más grafikusok munkái, valamint a kortárs
budapesti művészközeg is.
A későbbiekben szeretne valamilyen szociális ügy, vagy a társadalmi felelősségvállalás szempontjából lényeges munkákban
részt venni, és legjobb tudásával hozzájárulni ahhoz, hogy sikerüljön fontos problémákra felhívni az emberek figyelmét.
szb
A portréfotó készítője: Máté Balázs

Természet
Kultúra

A Székely Társulat Tevelen
Idén augusztus 29-én viszonoztuk a Teveli Fiatalok
Egyesületének tavaly Budajenőn, a Szüret és Borünnepen
tett látogatását. Minden évben ilyen tájt rendezik meg a Galuska Fesztivált Tevelen, ami nem más, mint egy nagyon finom
töltött káposzta köré szervezett esemény.

Tevel Tolna megyében, Bonyhád közelében található. Társulatunk reggel 9 órakor indult el úti célja felé, igen jó hangulatban. Megérkezésünkkor Asztalos Zoltán a Teveli Fiatalok
Egyesületének elnöke (a Bukovinai Székelyek Országos
Szövetségének elnöke) fogadott bennünket.
Rövid tájékoztatást kaptunk arról, hogyan is kerültek Tevelre a
Bukovinai Székelyek, majd ebédre elfogyasztottuk az ízletes
galuskákat. A műsorfolyam délután fél kettőkor kezdődött. A
fellépők hosszú sorából néhány: Teveli Székelykör, Rozmaring Kórus, Férfi Dalárda, Varsádi „Remény” Német Tánccsoport, Teveli Német Nemzetiségi Kórus, Teveli Fiatalok
Egyesülete.
A Budajenő-Telki Székely Társulat zárta a színvonalas
műsort, a Napkeltétől-napnyugtáig című darabunk rövidített
programjával, melyet góbéságokkal fűszereztünk. A siker most
sem maradt el.

A nagy meleg ellenére a gyermekek és felnőttek vidám
énekétől és nótájától volt hangos a hazavezető út.
Köszönjük a meghívást, nagyon jól éreztük magunkat!

Szabó Attila

Budajenő-Telki Székely Társulat
Fotó: Stankowsky Kázmér

www.telki.hu
www.telki.hu
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Közérdekű
Közösség
A Nyugdíjas klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!
A nyár elteltével először jöttünk össze és igen nagy örömömre nagyon sokan. Készültünk kemencében sült csirkével, francia salátával, sütikkel és finom italokkal. A hangulat, mint
mindig, igen jó volt, sokat beszélgettünk.
A programban ismertettem a Kézimunka kiállítást, amelyet
november hónapban fogunk megrendezni. Előtte
egyeztetünk, ki mivel járul hozzá. Lehet a szekrények
mélyéről elővenni a kézimunkákat, és eldönteni, ki mit
hozna el szívesen.

Aki részt szeretne venni, kérem, hívjon fel telefonon, hogy tudjam, hány emberre számíthatunk. Október végén időpontot
egyeztetünk, mikor jöjjünk össze eldönteni, mit is akarunk kiállítani.
Azokra, akik a káposztasavanyításban az előző években
segítettek, most is számítanék, feltéve, ha Gábor (Móczár – a
szerk.) felkér bennünket.

Januárban színházba szeretnénk menni. Akinek van ötlete,
szóljon, hogy mit nézzünk meg! Valaki említette a Denevér
darabot, ami egy zenés, könnyebb műsor, de várok más ajánlatot is.

Hirdessen a honlapon!
A Telki Portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat hivatalos honlapja. Olvasói jellemzően a közel 5000 fős település és a több
tízezres lélekszámú környező régió lakosai, valamint a
községre költözni szándékozók, a Telki iránt érdeklődők.
Telki sajátos szociokulturális összetétele miatt országosan is a
legnagyobb internet penetrációval rendelkező település gyakorlatilag minden háztartásban van egy vagy több internet
hozzáférés, és a lakók aktívan használják is az internetet
tájékozódásra, valamint ügyeik intézésére. A kiemelkedő
vásárlóerejű közösség első és egyetlen portál jellegű honlapja
a telki.hu, amely a helyi kommunikáció fő csatornája.

A honlap érkezési sorrendben fogadja a hirdetőket. A honlap
szerkesztősége fenntartja a jogot egyes hirdetések visszautasítására, amennyiben annak tartalma vagy stílusa nem felel
meg a honlap szemléletének. A hirdetéseket korrektúrázva,
kész anyagként fogadjuk. Leadási határidő nincs, a hirdetéseket folyamatosan várjuk. A hirdetés árának befizetése
feltétele a megjelenésnek.

Érdeklődni lehet:
A hirdetések árairól és a jelentkezés további feltételeiről
érdeklődni hétköznaponként munkaidőben a
-

munkaugy@telki.hu email címen,

-

személyesen a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki,

-

a 06-26/920-806-os telefonszámon,

Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.

Ugyanitt érdeklődhet a Telki Napló hirdetési feltételeiről is!
A képen a fiúk a kemence előtt vajon miről beszélgetnek,
miközben figyelték a kemencében sülő finomságot?
Politika? Nők?
Megemlíteném a nyári kirándulásainkat is. Mindkettő a nagy
melegben volt, de kibírtuk, és sok szépet, érdekeset láttunk.
30 fővel mentünk, a buszok innen vittek és hoztak haza.
Köszönöm, hogy Terike eljött és ismertette az Egészségnap
programját.

Köszönöm a sok segítséget Böbének, F. Terikének, Klárinak,
aki a finom salátát készítette, és a fiúknak, P. Ferinek, Matyinak, Sándornak, akik a kemencét üzemeltették. És köszönet
mindenkinek, aki az elrámolásban segített!
Mindenkinek kívánok az elkövetkező hónapokban is jó
egészséget! Jó volt látni, hogy egészségileg jól vagytok!

Szívélyes üdvözlettel: Márta
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GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született:

Holndonner Péter és Dr Holndonner-Kirst Enikő második
gyermeke: Holndonner Barnabás

Sok boldogságot kívánunk!

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.

Gumiabroncs értékesítés,
szerelés, tárolás.
Bejelentkezés,ajánlatkérés az autómosóban,
vagy a 06 20 415 0897
telefonszámon.

techhuro@gmail.com
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