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Önkormányzat

Polgármester naplója
Koncepció: elvek, tények, tervek

Az államháztartásról szóló törvény
költségvetési koncepció készítését
nem írja elő. Én azonban fontosnak
tartom, hogy ne csak a ciklusra
készüljön program, hanem minden
évben, és a koncepció legyen nyilvános, lehessen nyomon követni az
önkormányzat helyzetét, elképzeléseit, az ezekben bekövetkező változásokat, hisz a változó környezethez és az aktuális lehetőségekhez kell igazítani a terveket.
Ezért előbb meg kell határozni a működés kereteit, a bevételek
és kiadások nagyságrendjét, a várható fejlesztések körét, ezek
megvalósulási esélyét és a tervek prioritását is. A jövő évi költségvetés csak ezután készülhet el.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása:

–
–
–
–
–
–

–

Emlékeztetőül a polgármesteri program elvi keretei és
iránya a választási ciklusra:

–
–
–
–
–
–
–

a település jó színvonalú üzemeltetése,
a pénzügyi egyensúly megőrzése,
a rendkívül takarékos működés,
hogy működési kiadást működési bevétel finanszírozzon,
hogy az Önkormányzat jó gazda módjára bánjon vagyonával,
hogy fejlesszük településünket és ehhez minél több külső
forrást találjunk,
hogy érvényesítsük a többletszolgáltatások esetében a felhasználói hozzájárulás elvét,
hogy hitelfelvételt csak kivételes esetben, körültekintően,
fejlesztéshez kapcsolódóan vegyen fel az önkormányzat, de
törekednünk kell a fejlesztések hitelfelvétel nélküli
menedzselésére.
Fontos, hogy az intézmények jó színvonalon üzemeljenek,
hogy működjön a helyi szociális háló,
hogy épüljön a közösség,
hogy jó kapcsolatunk legyen a nagyobb rendszerekkel, és
a helyi kisközösségekkel, civil szférával egyaránt.

Főbb költségvetési irányelvek:

A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2016.
évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az
alábbi szempontokat.
–
–
–
–
–

a közfeladatokat ellátó intézmények és a hivatal biztonságos
működésének biztosítása;
a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek
és kiadások egyensúlyára;
az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony,
eredményes gazdálkodást kell folytatni;
törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,
és az esetleges új bevételi források (lehetőségek) felkutatására;
pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

A most záruló évben fenti szempontok maradéktalanul teljesültek.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított, feladatalapú támogatási rendszerben
történik.
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–

–
–
–

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.
az önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
támogatása
– Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
ellátásának támogatása
– Közvilágítás fenntartásának támogatása
– Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok
támogatása
– Közutak fenntartásának támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Közhatalmi bevételek

A helyi adókból származó bevételek továbbra is az önkormányzatok saját bevételei és helyben járulnak hozzá a feladatok
finanszírozásához.
Működési kiadások
–
–
–
–

Működési kiadások meghatározásakor a takarékos és
hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni.
A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét
biztosítani kell.
A szükséges karbantartási munkálatokat intézményeinknél
(óvoda, iskola polgármesteri hivatal) az önkormányzatnak
folyamatosan el kell végeznie, hogy működőképességét biztosítani tudja.
A forrásokkal való hatékony gazdálkodás minden vezető
kötelessége, és elvárható tőlük, hogy saját területükön tárják fel a megtakarítási lehetőségeket. Ez mind a személyi,
mind a dologi kiadásokra vonatkozik.

Tervezett beruházások, felújítások

A 2016. évi tervezés során figyelembe kell venni a folyamatban
lévő beruházásokat, a korábbi képviselő-testületi döntéseken
alapuló elkötelezettségeket és számba kell venni a konkrétan tervezhető fejlesztési bevételeket. Ezután lehet meghatározni a
költségvetésben a fejlesztési célok megvalósításának sorrendjét.
Folyamatban lévő beruházások:
–
–
–

Településfejlesztési koncepció és településrendezési
eszközök új követelményeknek megfelelő elkészíttetése
Közvilágítás bővítése
A Völgyrét területének ívóvíz ellátására vonatkozó tervezés

A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a
pályázati forrásokra. Ez a prioritás a megjelenő források
ismeretében rugalmasan változhat.

Önkormányzat
Fejlesztési célok:
–

–

–
–
–

Muskátli utcai komplex csomópont II. ütemének befejezése.
A programra 80 millió forint pályázati forrást nyertünk az
előző ciklusban, melynek központi közbeszerzése jelenleg
folyik. A beruházás megvalósításában érdekelt vállalkozások
támogatásai az önkormányzat számlájára megérkeztek.
Csatornázás megvalósítása támogatott program keretében.
Teljes csatornázottságot szeretnénk elérni, szennyvíztisztítóüzemfejlesztéssel egybekötve, de ez csak a derogációs
pályázat keretei között jelentős, minimum 85%, maximum
100%-os támogatás mellett reális. A pályázat elindult, a
lebonyolító szervezet létrejött.
Iskola-fejlesztés, II. ütem.
A második ütem az átrium lefedésével hozna létre egy multifunkciós nagytermet.
Köztér- és útfejlesztés lakossági összefogással.
Folytatnánk a lakossági finanszírozással megvalósuló
fejlesztések hagyományát.
Saját tulajdonú orvosi rendelő létesítése (jelenleg megvalósíthatósági tervezés alatt).

Az előbbiek megvalósulásának és a megnyíló pályázati
lehetőségek függvényében lehetséges:
–
–
–

Könyvtár - klubház létesítése

Energetikai korszerűsítések
iskola, óvoda, önkormányzat épülete
Út-, kerékpárút-, járdaépítések

Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását,
a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatását fogalmaztuk
meg. A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink
takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett elegendőek a
településüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok
ellátásához. Továbbra is alapvető célkitűzésünk a fejlesztések
megvalósításához szükséges tartalék képzése.
Deltai Károly
polgármester

A koncepció teljes változata a Telki Portálon érhető el.

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. október 26.
Kutyafuttató létesítése

Telki község képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát képező, Telki 056/27. hrsz-ú ingatlanon kialakítandó
kutyafuttató létesítésére megállapodást köt a Sétamesterrel
(képviselő: Váli János Mihály).

A Zenede helyiséghasználata

A testület úgy határozott, hogy megállapodást ír alá a Zenede
Művészeti Alapítvánnyal, a Telki Általános Iskola teremhasználatáról. A szerződés alapján a 2015/16. évi használati
díjat 500 Ft / óra / terem összegben állapították meg, mely
összeg megegyezik az iskola pedagógusainak magánóra célú
terembérleti díjával és felhatalmazták a polgármestert a
szerződés aláírására.

Síkosság-mentesítési pályázat

A képviselők az önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózat
hóeltakarítási és téli síkosság-mentesítési munkáinak
elvégzésével - a 2015. 12. 01. - 2017. 03. 01. közötti időszakra - Szűcs János vállalkozót (Telki, Pipacs u. 10.) bízták meg
és felhatalmazták a polgármestert a vonatkozó szerződés
aláírására.

Gyepmesteri teendők ellátása

A képviselő-testület döntött arról, hogy a kóbor ebek

befogására, tartására, őrzésére, az állati hulladék
begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátására 2015. november 1-től határozatlan időre szerződést köt a Polisz Kft.-vel (1196 Budapest,
Ady Endre út 51.).

Mobil korcsolyapálya bérlése

A képviselő-testület levette napirendjéről az előterjesztést.

A Telki szennyvízhálózatra történő rákötés
lehetősége

A testület úgy határozott, hogy nem támogatja a Budajenő
1015/2. hrsz-ú ingatlannak a Telki szennyvízhálózatra történő
rákötését.

Informatikai eszköz-támogatás átvétele

A képviselő-testület elfogadta a Román Sándor Tánctársulata Kft. által a Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolai oktatás programjának fejlesztési és működési
támogatása érdekében átadott térítésmentes tárgyi eszköztámogatást (1 db interaktív tábla, 1 db projektor) és felhatalmazta a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.

Családsegítés és gyermekjólét

A testület tudomásul vette, hogy Telkiben a gyermekjóléti és
családsegítő szolgáltatás a 2016. január 1-jével hatályba
lépő törvényi rendelkezéseknek megfelelően biztosított.

szb
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Erősödő szigor
Fokozott lesz a gyepmesteri jelenlét és szigorúbb
eljárás várható a kóborló ebek esetén

A 2012. július 1-től a gyepmesteri feladatokat ellátó ALPHAVet Állatgyógyászati Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés
2015. október 31-én lejárt. 2015 nyarán a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás úgy határozott, hogy a BÖT keretében
pályázatot ír ki a gyepmesteri feladatok ellátására, amely
alapján társulási szinten kívánja megoldani a feladat ellátását.
A beérkezett pályázatok alapján azonban a társulás úgy ítélte
meg, hogy az egyes ajánlatok nem minden település esetében
jelentenek kedvezőbb konstrukciót, így az az álláspont
alakult ki, hogy települési szinten kerüljenek a szerződések
megkötésre.

Telki Község képviselő-testülete ennek megfelelően
113/2015. (X.26.) számú Ö. határozatával úgy döntött, hogy a
gyepmesteri feladatokkal a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
Polisz Biztonsági Kft.-t bízza meg. A cég foglalkozik tehát
innentől fogva a kóbor kutyák befogásával, közterületről
történő elszállításával, a hatósági határozat alapján eltávolítandó, magánterületen illegálisan tartott veszélyes kisállatok,
valamint a helytelen tartási körülmények miatt veszélyeztetetté vált kisállatok és az állati tetemek elszállításával.

Nem mindegy, kit hívunk!

A szerződés értelmében a gyepmester az önkormányzat
(közterület-felügyelő, műszaki ügyintéző) bejelentése
alapján érkezik a településre és fogja be a közterületen talált
gazdátlan állatokat. A kiszállás a riasztástól számított 60-90
percen belül történik meg.
Fontos, hogy lakossági bejelentés alapján a gyepmester nem
száll ki a településre, tehát a lakóknak a Polgármesteri Hivatal
illetékesénél szükséges bejelentést tenniük, amelynek
jogosságát megvizsgálva a hivatal értesíti a gyepmestert.

Indokolt esetben a gyepmester kiszállásáig a hivatal illetékese
saját hatáskörben megpróbálja az ebet befogni és a
gyepmester megérkezéséig elzártan tartani.

Harapás, kutyatámadás esetén a hivatal, a rendőrség, és a
közterület-felügyelő jelzése alapján száll ki a gyepmester a

Hamarosan lesz hol futtatni az
ebeket

Telki község képviselő-testülete október végi ülésén
döntött arról, hogy a tulajdonát képező, Telki 056/27.
hrsz-ú ingatlanon kialakítandó kutyafuttató létesítésére
megállapodást köt a Sétamesterrel.
A megvalósítást követően – amelyről természetesen
beszámolunk majd - tehát nemsokára lehetőség lesz
arra, hogy az erre kijelölt részen futtassuk ebünket,
amennyiben ez nem megoldott kertünkben. Ugyanitt
tanácsot és segítséget kaphatnak az ebtulajdonosok
kutyáikat érintő kérdésekkel kapcsolatban, illetve
várhatóan kutyaiskola is működni fog.
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helyszínre, ekkor sem közvetlen lakossági bejelentés alapján
történik a kiszállás és a szükséges intézkedések megtétele.
Ha harapás vagy kutyatámadás történik a településen, azt
kérjük, azonnal jelezzék a fent jelzett személyek felé, akik haladéktalanul értesítik a gyepmestert.

Így lehet átvenni az elszállított ebeket!

A gyepmester által befogott kutyák a Polisz Kft. Ercsiben lévő
menhelyére kerülnek elszállításra. A chippel ellátott ebeket
tulajdonosuk az érvényes veszettség elleni oltás megtörténtéről szóló igazolás bemutatását követően, illetve a szállítás,
tartás költségeinek megtérítését követően válthatják ki.
Chippel nem rendelkező eb esetében a kiváltásra a chip
beültetését követően kerülhet sor (ennek költségét az eb
tulajdonosának kell megfizetnie).

Ne hagyjuk kutyánkat kóborolni!

Az elmúlt időszakban megnövekedett a gazdátlan ebek
jelenléte a közterületen. Ezek a kutyák több esetben
viselkedésükkel félelmet keltőek lehetnek a lakosság, gyermekek számára. Az eb - bár az ember legjobb barátja viselkedése többször válhat kiszámíthatatlanná, fordulhat
hirtelen támadóvá.
Az önkormányzat szándéka, hogy a folyamatos és rendszeres
gyepmesteri jelenléttel, razziákkal megelőzze a veszélyes
helyzeteket és az ebtulajdonosokat a szabálykövető kutyatartási szabályok betartására ösztökélje!

Az önkormányzat a rendelkezésére álló hatósági eszközöket
felhasználva szigorúan ellenőrizni fogja a közterületeket, a
gyepmesteri jelenlét napi szintűvé válik, és eb befogása esetén
annak tulajdonosával szemben a hivatal haladéktalanul
kezdeményezi a szabálysértési eljárás lefolytatását a járási
hivatalnál.

A müszaki ügyintéző elérhetősége:
06-26-920-802
Rendőrség: 107
Közterület-felügyelő: 06-70-428-1835

Közérdekű
Körforgalom - tavaszra
várható
Lapzártánkat követően, november
20-án került sor a pályázatok kibontására, így mire az újság megjelenik,
csak annyit tudhatunk, reális esély
van arra, hogy a Muskátli utcai komplex csomópont II. ütemének munkálataira lesz olyan kivitelező, aki az
értékhatárhoz közeli árszinten megvalósítja a tervet.

Következő lapszámunkban beszámolunk a végleges eredményről. Ha a várakozásoknak megfelelően alakulnak a dolgok, akkor tavasszal megindulhat a tíz éve várt körforgalom
kiépítése, amellyel településünk nagy lépést tehet a kereszteződés biztonságosabbá tételéért, a Budajenő felől érkező járművek lassításáért és így a balesetek megelőzéséért.
.

Az akció keretében az ingatlanon keletkező faleveleket –
bármely átlátszó, átlátható zsákban térítésmentesen ki lehet
helyezni az ingatlan elé. (Nem szükséges Zöld Bicske feliratú
zsák.)
A hulladéknaptárban egyéb időpontokban meghirdetett zöldhulladék gyűjtési napokon a szolgáltató csak az erre rendszeresített zsákokban szállítja el a zöldhulladékot.
Nem kerül elszállításra:
–
–
–
–

kommunális jellegű hulladék
egyéb hulladék, ami a lomtalanítás keretében kerül elszállításra
veszélyes hulladék
faág, nyesedék

A zsákokat kérjük a megadott gyűjtési nap reggelén 6 óráig
kihelyezni az ingatlanok elé! A meghirdetett időpont után
kihelyezett zöldhulladékot a Zöld Bicske Nonprofit Kft. nem
szállítja el az ingyenes zöldhulladék szállítás keretében.
Deltai Károly
polgármester

Menzai ellenőrzés

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal októberben
ellenőrzést tartott a Pipacsvirág Általános Iskola konyháján.
Ennek eredményéről az önkormányzat hivatalos értesítést
még nem kapott, ám az előzetes hírek szerint az ételek
minőségével kapcsolatban a NÉBIH mindent rendben talált, és
csupán olyan apró hiányosságokat állapított meg, mint például
a konyhai személyzetnek biztosított öltözőszekrény hiánya.

Megszűnik a szelektív sziget

Idén év végén megszűnik településünkön a telepített szelektív hulladékgyűjtő sziget. Remény van tehát
arra, hogy a környékén gyakran
tapasztalható, illegális szemétkupacok
is eltűnnek.

A házhoz menő szelektív gyűjtés révén feleslegessé váló
papír- és műanyaggyűjtő konténerek felszámolását követően
már csak az üveggyűjtő marad a jelenlegi helyén, az AlsóVölgy utcában.

Falevelek díjtalan begyűjtése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Telki Község Önkormányzata és
a Zöld Bicske Nonprofit Kft.
szervezésében a lehullott falevelek díjtalan begyűjtési akciójára kerül sor.
A szállítás tervezett időpontja:
december 7. (hétfő)

(Az ezt megelőző, november 23-i időpont sajnos lapunk
megjelenése előtti, így arra a Telki Portálon hívtuk fel a figyelmet.)

A hivatal ünnepi munkarendje

Tájékoztató a decemberi ünnepi munkarendváltozásról
Telki Község Polgármesteri Hivatalában

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy az ünnepi munkarendváltozásoknak megfelelően Telki Község Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadási
ideje az alábbiak szerint alakul.

December 11. (péntek): ügyfélfogadás 8-tól 16 óráig

December 12. (szombat): nincs ügyfélfogadás, telefonos
ügyelet
Ünnepek körüli munkarend és ügyfélfogadás

Telki község képviselő-testületének 5/2015. (II.12.) Ö. rendelete alapján a Polgármesteri Hivatalban 2015. december
21-től 2016. január 3-ig Igazgatási szünet kerül elrendelésre.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rendben tart nyitva:
Ügyeleti rend: minden nap: 8-tól 12 óráig
December 31. telefonos ügyelet

Az azonnali ügyintézés lehetősége kizárólag halotti
anyakönyvi ügyekre korlátozottan lehetséges, azonban valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan
benyújtható.
Békés, Boldog Karácsonyt!

Eredményekben, Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet
kívánunk magunk és munkatársaink nevében!

Deltai Károly – polgármester
dr. Lack Mónika - jegyző
www.telki.hu
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Adománygyűjtő akció

Összefogás a KMB iroda és polgárőrségi telephely kialakítása érdekében
A Telki Napló szeptemberi számában jelent meg egy cikk,
„Crowdfunding – avagy közösségben az erő” címmel. Ebben
arról írtam, hogy az Önkormányzat egy közösségi adománygyűjtő akciót indít, modern infokommunikációs technológiákra
építve. Az adminisztráció kicsit elhúzódott, de az Önkormányzat végül megkötötte a szerződést az OTP-vel az
OTPay nevű mobiltárca alkalmazás használatát illetően. A
technikai részletek az alkalmazás okostelefonokra történő
telepítéséről
és
használatáról
megtalálhatók
az
adomany.telki.hu oldalon. Az alkalmazás telepítése után az
adományozáshoz egyszerűen olvassa be az OTPay alkalmazást használva az itt látható QR kódot, majd adja meg a
kívánt összeget.
Az első adománygyűjtő akciónk célja egy körzeti megbízotti
iroda, illetve egy polgárőrségi telephely kialakítása, a Mandula közi játszótéren található ingatlan felújításával. További
részletek a szeptemberi cikkben, illetve a honlapon
olvashatók.
Vida Rolland

Előzzük meg a zseblopást!
A tél és a karácsony közeledtével általában megnő a táskalopások, zseblopások száma.
A nagy tömegben, a bevásárlóközpontokban és tömegközlekedési eszközökön a leggyakoribbak ezek a bűnesetek.

A zsebtolvajok legtöbbször
szinte észrevétlenül, erőszak
alkalmazása nélkül tevékenykednek. Gyakori, hogy bűnszövetségben, kialakult módszerek
szerint tevékenykednek.

A leggyakoribb módszereik:
–

–
–

A nagy tömegben, tömegközlekedési eszközökre történő
fel-, illetve leszálláskor lökdösődni, tülekedni kezdenek,
és a szoros érintkezést kihasználva próbálják elemelni a
pénztárcákat, értékeket.

Mások kézben álcázott tárgyakat (nagy bevásárló szatyor,
újság) tartva kutatnak értékeink után.
A zsebmetszés módszerével akarják megkaparintani a
kiszemelt zsákmányt.

2015 november

A tolvajok ellen azonban léteznek hatásos
lehetőségek a védelemre:
–
–

–
–
–

Próbáljuk magunknál tartani testhez szorítva fontosabb
értéktárgyainkat.

A pénztárcát ellenőrizhető, biztos helyre tegyük. (pl. a
kabát belső zsebébe, vagy olyan zárt táskába, amelyet a
kézre tudunk erősíteni, vagy ruházat alatt nyakba akasztott, illetve elöl hordott táskába)
Forgalmas helyen – lehetőség szerint – nézzünk körül, és
ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt
látunk magunk mellett, tekintsük azt figyelmeztetésnek.
Ugyancsak figyelni kell, nincs-e közelünkben olyan személy,
aki a zsebekre, táskákra figyel, amely bizonyos esetekben
arra irányul, hogy megtudják, hol tartjuk értékeinket.

Ne hagyjuk őrizetlenül a bevásárlókocsira helyezett
táskánkat, kabátunkat, mert a tolvajok néhány másodperc
alatt eltulajdoníthatják értékeinket.

A tolvajoknak a pénz kell, és nem az irataink, de mivel
legtöbben ezeket egy helyen tárolják, így egyszerre ér minket
a kár, és mehetünk a rendőrségre feljelentést tenni, az
okmányirodába pedig pótolni iratainkat, értékes időt
elveszítve.

Önkormányzat
Kultúra

Kitüntető díjak adományozásáról
szóló javaslatok benyújtása
Telki Község képviselő-testülete 3/2015.(II.12.) számú Ö.
rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának
és adományozásának rendjét.

A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2015. (II.12.) számú Ö. rendelete értelmében
Telki község képviselő-testülete minden évben Telkiért
Érdemérem kitüntetést adományozhat két arra érdemes
személynek.
Telkiért Érdemérem kitüntetés magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek
adományozható, akik:
a) Telki település fejlődésében gazdasági, politikai,
tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;
b) Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során;

c) Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben
hozzájárultak.
A kitüntetésre nem jelölhető:

a) aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai;

b) Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló
személyek.
Telki díszpolgára címet a képviselő-testület minden páratlan
évben adományozhat, 2016. évben tehát díszpolgári cím
adományozására nincs lehetőség.

2015. évben a képviselő-testület döntött arról, hogy Telki
Ifjúsági díj kitüntetést alapít, melyben részesíthető az a 35.
életévét be nem töltött telki illetőségű, vagy Telkiből elszármazott fiatal részesülhet, aki kimagasló tanulmányi-,
tudományos-, művészeti-, vagy sportteljesítményével Telkinek
és korosztályának elismerést szerzett, példaértékű mintát adva
ezzel kortársai számára.
A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhető:

a) aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai;

b) Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló
személyek.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a
település civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb
közösségei tehetnek javaslatot, kizárólag részletes indokolással ellátott, írásos formában.
Az érdemérmet az kaphatja meg, aki a faluért önzetlenül tesz
és ezáltal kiérdemli a közösség megbecsülését.
A kitüntetendő személyekre a Polgármesteri Hivatalban
február 15-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot
tenni, a képviselő-testület ezután március 31-ig dönt a díjazottak személyéről. Az érdemérem és az ifjúsági díj a
májusban megrendezésre kerülő Telki Fesztiválon kerül
átadásra.

Deltai Károly
polgármester

Felhívás társadalmi szervezetek
részére
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a képviselőtestület 16/2006. (12.01.) számú önkormányzati rendelete
alapján 2016. évben ismételten pályázatot ír ki a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi támogatására vonatkozóan.

A támogatás benyújtásának részletes feltételeit a társadalmi
és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi támogatásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a www.telki.hu oldalról, a Rendeletek menüpont
alatt érhető el és tölthető le.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok az önkormányzat honlapján érhetőek el 2015. december 15-től.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2016. évre csak azon társadalmi szervezet nyújthat be pályázatot, aki az előző évi
támogatás összegével a tárgyév január 15-ig az önkormányzat felé írásban elszámol.

A 2016. évi pályázatok benyújtásának határideje: 2016. január
31.
Deltai Károly
polgármester

www.telki.hu
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Köz(ös)ügyeink
„…csak egyetlen igazi fényűzés van: az emberi kapcsolatoké.
Ha csupán anyagi javakért dolgozunk: magunk építjük
magunk köré börtönünket. Bezárjuk magunkat, magányosan,
hamunál is hitványabb pénzünkkel, ami semmi olyat nem
nyújt, amiért érdemes élni.„
(Antoine de Saint-Exupery: Az ember földje)

Az elmúlt évek során gyakran érzem, hogy az emberi kapcsolatok nyújtotta fényűzésről egyre többen mondanak le Telkiben is, elzárják magukat a lehetőségtől, hogy valódi,
működő közösség részévé váljanak. Sok ember szabad
akaratából visszavonult, fallal, kerítéssel elhatárolta magát a
külvilágtól, még a szomszédaival sincs kapcsolata, sohasem
találkoztak, még látásból sem ismeri őket, hiszen az automata kert- és garázskapu lehetővé teszi, hogy egy pillanatra
sem kell kiszállni az autóból, nem kell üdvözölni senkit, nem
kell szóba állni senkivel.
Az önkormányzat rendezvényeit, ahol ismerkedni lehet, ahol
új kapcsolatok kialakulására lenne lehetőség, sokan elkerülik, vagy csak egy kis disznótoros kóstolóra, töltött káposztára,
slambucra, kürtős kalácsra ugranak oda, de itt is vannak, akik
inkább becsomagolják, hazaviszik, és otthon, a négy fal
között, a közösségtől távol fogyasztják el. Pedig az eredeti
szándék az volt, hogy közös, jó hangulatú lehetőséget
teremtsünk a találkozásokhoz, egymás jobb megismeréséhez.

A személyes találkozások, a baráti beszélgetések helyébe
lépett a virtuális kapcsolat. Jó dolog, hogy a telki közösségi
oldalakat sokan látogatják, hogy a telki csoportnak több mint
1500 tagja van, és mellette számtalan speciális csoport is
működik, de ez kevés a közösségi élethez. Falunk jövője
érdekében, fontos, hogy újra élő, közvetlen kapcsolat legyen
a telki emberek között, ismerkedjünk, beszélgessünk, és
akinek problémája, gondja van, maga is járuljon hozzá a
megoldáshoz. Néha egy apró cselekedet, gesztus is sokat
számítana, a többség mégsem vállalja be. Ezen kellene változtatni, legalább a kezdő lépéseket megtenni.

A Telki Barátainak Köre (TBK) tagjaként a 90-es évek
közepétől számos, egész falut érintő rendezvény
születésénél jelen voltam: Telki Fesztivál, Faludisznaja,
Falukáposztája, Krumpliebéd, Falukarácsony, stb., ezek mind
egyéni, civil kezdeményezésként indultak, melyeket 2002 után
az önkormányzat is támogatott. Bár az ötletgazdák között vannak, akik elköltöztek, már máshol élnek, mégis voltak, akik a
helyükbe léptek és folytatták a munkát, ezért maradhattak
fenn és váltak hagyományossá ezek a programok.
Mostanában viszont az itt élők természetesnek veszik, hogy
az önkormányzat rendezi ezeket az eseményeket, nem érzik
szükségesnek, hogy segítsenek a munkában. Az elvárások
maradtak, sőt a rendezvények köre folyamatosan bővült, de
a feladatokban való közreműködésre nincs új jelentkező.
Közben számtalan igény fogalmazódik meg az önkormányzat
felé, a fiatalok szórakozási lehetőségeitől kezdve az
önkéntes tűzoltóság létrehozásáig, de ezeket csak akkor lehet
realizálni, ha a kezdeményezők maguk is részt vállalnak
2015 november

elképzelésük megvalósításában. Senki ne várja, hogy a gépe
előtt ülve, a partvonal mellől bekiabálva, a „fogjuk meg és
vigyétek” gondolkodásmód alapján működő dolgokat lehet
létrehozni.

Telkiben a falu létszámához képest nagyszámú civil szervezet
tevékenykedik, ezek mindegyike valós igény alapján, a tagok
áldozatos munkájával jött létre, akik nem csak a szabadidejüket fordítják a közösség javára, hanem anyagilag is komoly
áldozatot vállalnak. Köszönet a Telki Polgárőrség, a
KOKUKK, a Telki NőiKar, a Telki SE, a Cserkész csapat, a
Karitász és a Nyugdíjas klub tagjainak a falu érdekében
végzett munkájukért. Ezek között a működő szervezetek
között mindenki találhat magának olyan társaságot, ahol
hasonló érdeklődésű emberekkel találkozhat, ahol jól érzi
magát, és hasznos munkát végezhet, sportolhat, művelődhet,
szórakozhat. Természetesen a lakosságszám növekedése
miatt újabb igények is felmerülhetnek. Az önkormányzat, mint
eddig is tette, szívesen támogat minden kezdeményezést, de
ezeket alulról építkezve kell a jövőben is megvalósítani.
Ebben a munkában örömmel segítek.
Advent idején a szokásosnál is több lehetőség lesz találkozásokra, együttlétre a településünkön élőkkel. Látogassanak el
közösségi programjainkra, ismerjék meg szomszédaikat, a
telkieket, mert falunk nem csak lakóépületek összessége,
hanem egy működő közösség, amely várja Önöket.

A programok mindenki számára nyitottak, várunk minden telki
lakost, kicsiket és nagyokat az önkormányzati, civil és egyházi
eseményekre. Kérem, éljenek a lehetőséggel!
Békés adventi készülődést, áldott ünnepeket kívánok!

Halász Terézia
képviselő

Közösség
Program

Telki Advent és Mikulásváró
December 5-én, szombaton délelőtt szeretettel várjuk a készülődőket és érdeklődőket
az általános iskola ebédlőjébe.
9.00-13.00
10.45

11.45

Adventi kézműves foglalkozás (karácsonyi díszek készítése papírból és porcelángyurmából, mécsesek és mécsestartók készítése)
A Grübedli Játszóház Papírszínház, avagy utazás Meseországba című előadása

Vajon mit rejthet ez a varázslatos doboz? Rejtély. Egyik ajtó, másik ajtó, harmadik, sorra
kinyílnak és feltárul előttünk egy keretbe foglalt szép kép. Csoda. A kép lassan csúszik,
miközben a mesélő hangját halljuk, majd egy újabb kép következik és egy újabb. A
japán kamishibai szó szó szerinti fordítása színházi játék papírból. A képek egy
történetet mesélnek el, minden illusztráció a mese egy-egy elemét eleveníti fel.
A mesék után a nézők is a szereplők bőrébe bújhatnak.

A hírek szerint a műsor után idén újra ellátogat Telkibe a Mikulás. Reményeink szerint
puttonya ismét telis-tele lesz válogatott finomságokkal.
Adventi vásárt a korábbi évek teljes érdektelensége miatt továbbra sem szervezünk.
Készülődjünk idén is együtt a Karácsonyra!

FaluAdventje
Advent vasárnapjain 17 órai kezdettel szeretettel várjuk az
érdeklődőket FaluAdventje programsorozatunkra a Pajta elé.

November 29-én óvodások, december 6-án iskolások, december 13-án cserkészek és december 20-án a Telki NőiKar kedveskedik falunk lakóinak énekekkel és Luca-napi műsorral.
Koszorúnk gyertyáit településünk jeles polgárai gyújtják meg.

Falukarácsony
Szeretettel várjuk a telki lakosokat a Falukarácsonyra!

Jöjjenek és nézzék meg betlehemes játékunkat, amelyet
2015. december 24-én 15 órakor a Pajtában mutatunk be.
Az előadás 16 órakor Budajenőn is megtekinthető.

www.telki.hu
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Telkiben él a
legszebb macska
Nagy sikerrel szerepelt egy magyar macska az októberi FiFe
macskavilágkiállításon, Malmöben. Az eseményen 47 ország
1955 cicája vett részt. Közülük lett kategóriája legszebbje az
Alba Regia Busy Bee, kék krém burma macska.

Ami külön érdekesség számunkra, hogy tenyésztői Tóth Judit
és a Telki Napló Hónap alkotója rovatban is bemutatott Pál
Laca. A fotós elárulta lapunknak, hogy mikor először meghallották a Telkiben nemrég megnyílt magánóvoda nevét, rögtön
tudták, lesz egy Busy Bee névre hallgató cicájuk.

Csak felkészülten menjünk a
természetbe!
A Pilisi Parkerdő által kezelt erdőterületek közül sok csak
karnyújtásnyira helyezkedik el a lakott területektől. Olyannyira
közel, hogy sokan megfeledkezhetnek arról, hogy a természet
– nyílhat a kertünk végéből – soha nem játszótér. Ne feledjük,
hogy akár csak egy könnyed erdei sétára is alaposan fel kell
készülnünk, miként erre az elmúlt hetek néhány sajnálatos
eseménye is emlékeztetett mindenkit. Egy gondatlanul
megválasztott útvonal-rövidítés, a lemerült mobileszköz vagy a
térerő hiánya miatti eltévedések rosszabb időjárásban akár
veszélyesek is lehetnek, éppen ezért érdemes újra végiggondolni a természetjárás néhány alapvető, íratlan szabályát.

Ugyan korunk felgyorsult és digitális világában sokaknak már
eszébe sem jut, hogy a „régimódi” módszerrel éljen, már a túra
útvonalának tervezésekor is segítségünkre lehet egy
megfelelő, hagyományos, papíralapú turistatérkép. Könyvesboltokban több kiadásban is kapható például a Budai-hegység,
a Pilis, Visegrádi-hegység, a Gerecse vagy éppen a Gödöllőidombság turistaútvonalait tartalmazó térkép. Habár a „terepen”
térképes és irányjelző táblák is segítik a tájékozódást, a biztonság kedvéért vízálló tasakba helyezett térképet sohasem
szabad otthon felejteni. A GPS-készülékek vagy GPS-es navigációra képes okostelefonok ugyanis lemerülhetnek, vagy
csődöt mondhatnak, az erdőben, vagy akár egy hegy
takarásában ráadásul nem is mindig van elegendő térerő,
vagy internet lefedettség. Továbbá mindenképpen értesítsük
otthon maradt hozzátartozóinkat vagy barátainkat a tervezett
kirándulás útvonaláról, így, ha bármi váratlan történik velünk,
lesznek, akik ismerhetik a helyzetünket.

A tudatos kirándulás egyik legfontosabb alapelve, hogy tervezzük meg a túra útvonalát, mielőtt elindulunk. Célszerű felkeresni az úti célunknak otthont adó erdőgazdaság honlapját,
hiszen az erdőgazdálkodó a kirándulók érdekében az
2015 november

időleges korlátozásokra (pl. szélsőséges időjárásból
kifolyólag) az interneten figyelmezteti az erdőjárókat. Indulás
előtt mindenképpen érdemes tájékozódnunk az időjárásról,
mert az erdőben eltérő viszonyokkal találkozhatunk, mint a
városban: a hirtelen alászálló köd, hó, jegesedés vagy fagy,
netán viharos szél alaposan felforgathatja az eredeti elképzeléseinket. Különösen fontos, hogy a váratlan helyzetekre minden
túrázás alkalmával legyen megfelelő válaszunk, ennek
megfelelően soha ne induljunk el körültekintően összeállított
túrafelszerelés nélkül kirándulni. (Erről bővebben:
http://www.parkerdo.hu/index.php?pg=menu_280)

Ugyanígy érdemes előre gondoskodni elsősegély csomagról
is, ami legalább az alapvető felszereléseket – kötöző- és fertőtlenítőszert, sebtapaszt, kalcium pezsgőtablettát
izomgörcs vagy allergiás reakció esetén, illetve gyógyszereket
például fejfájásra, vagy allergiára – mindig tartalmazza.

Ne térjünk le a jelzett turistautakról, jelzetlen és ismeretlen
ösvényen soha ne induljunk el! Amennyiben többen szeretnénk
az erdőt járni, győződjünk meg arról is, hogy a tervezett
túrát a csoportunk minden tagja képes teljesíteni. A kirándulás
ütemét a legkisebbek, illetve a gyengébb állóképességűek haladásához igazítsuk, soha ne hagyjuk magukra a tapasztalatlanabb társainkat. Csak józanul, felelősségünk és öntudatunk
teljes birtokában látogassunk az erdőbe, ne másszunk fel
szurdokvölgyek sziklaperemeire, meredek sziklákról, hegygerincről pedig semmit ne dobjunk le. Legyünk tekintettel az
esetlegesen alattunk túrázó emberekre, és amúgy is minden
élőlényre, akivel az erdőn osztozunk.Hiszen kis odafigyeléssel és tudatos, felelősségteljes hozzáállással lehet igazán
örömteli időtöltés a kirándulás.
Forrás: parkerdo.hu

Közösség
Program

Egyházközségi programok
Roráték, hajnali misék adventben
Csütörtök reggel 6 óra - az első alkalom december 3-án,
reggel lesz
Krumpliebéd
Pajta, december 6., 12 óra
Karácsony, Szenteste
„Éjféli mise, Telki: 22 óra

Karácsony ünnepe, december 25.
Telki: 9 óra 15 perc
Szent István ünnepe
Budajenő: 10 óra 30 perc

Szent család ünnepe, december 27., családok megáldása
Telki: 9 óra 15 perc
Hálaadás, december 31.
Budajenő: 17 óra

Óév bűcsúztató - Újév köszöntő
Budajenő: Öreg-templom 23 óra 30 perc
Újév, Január 1.
Telki: 18 óra 30 perc

Krumpliebéd

Telkiben hosszú évek óta működik Karitász csoport, amely fő
feladatának a nehéz helyzetbe került lakótársak segítését tartja. Mindenki kerülhet olyan szituációba, munkahely
elvesztése, családi tragédia, súlyos betegség kapcsán, mikor
szüksége lehet a körülötte élők támogatására. Itt nem csak
anyagiakra gondolunk, hanem az egyedül élők és betegek
felkeresésére, családok életviteli gondjainak kezelésére, soksok figyelemre a környezetünkben élő emberek problémája
iránt, mert minden segítség számít. Ha valaki úgy érzi, hogy
munkájával, vagy adományával hozzájárulna a Karitász céljainak megvalósulásához, legközelebb a Krumpliebéden
teheti meg.

2015. december 6-án, advent második vasárnapján, délben
kezdődik az immár hagyományos Krumpliebéd, a Pajtában.
Az Erzsébet naphoz kapcsolódó jótékonysági rendezvényen a
résztvevők vasárnapi ebédjük árát a hátrányos helyzetűek
megsegítésére ajánlhatják fel, ezért cserébe egy szerény, de
annál nagyobb szeretettel készült közös ebéden látjuk
vendégül. Az összejövetelre minden segítőkész telki polgárt
hívunk, aki szívesen hozzájárul a rászorulók segítéséhez. A
gyerekeket a rendezvény alatt játszóházzal várjuk, míg a felnőtteknek jó alkalom kínálkozik a beszélgetésre, ismerkedésre. Nagyszerű lehetőség a valódi adventi készületre. Az
adományokat a nehéz körülmények között élő lakótársaink
karácsonyi ajándékozására használjuk fel.
Segíts, hogy segíthessünk!

Telki Karitász csoport

www.telki.hu
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Külföldön is felfigyeltek az egyedi
módszerre
Nem akármilyen sikereket könyvelhetett el az utóbbi időszakban a Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola.

Az intézményben folyó, színvonalas sakk-logika oktatásra
nemzetközi szinten is felfigyeltek, és immáron egyre több
országból – pl. Dániából, az Egyesült Királyságból, Szingapúrból, stb. - érdeklődnek az alkalmazott módszertan iránt. Sőt,
hazánkban már több iskola is bevezette az itt kidolgozott rendszert.

Továbbá hangsúlyozta, mindezekért külön köszönet illeti az
önkormányzatot, amely annak idején engedélyezte és támogatta, hogy órarendi keretek között indulhasson meg a sakklogikaoktatás az iskolában.

Az iskola pedagógusai, illetve sakk-szakemberek kidolgozásában megjelent a Sakk és a Logika munkafüzet, valamint
a hozzájuk tartozó tanári kézikönyvek. Az iskola vezetője
december elején Angliába utazik a London Chess Conference
főszervezőjének felkérésére, hogy ismertesse a sakk-logika
oktatás „Telki Modelljét”.
Sarlós Erzsébet lapunknak elmondta, reméli, hamarosan a
magyarországi, oktatásért felelős szerveknek köszönhetően
ingyen vehetnek majd részt az érdeklődő pedagógusok az
ehhez köthető, 60 órás továbbképzésen, amelynek kidolgozása a Pipacsvirág Iskola és az Oktatáskutató Fejlesztő
Intézet nevéhez kötődik. Az igazgató elmondta azt is,
elképesztően jó eredményeket értek el a felméréseken azok
az ötödikes tanulók, akik elsőként tanulhattak az 5 éve
bevezetett módszertan szerint.

Mozzanatok az iskola életéből
A közelmúlt és jelen
2015 szeptemberében iskolánk kiválóan akkreditált tehetségpont lett. Ehhez kapcsolódik a hír, hogy októberben Persányi
Barnabás diákunk kiemelkedő teljesítménye és országos,
valamint nemzetközi versenyeken elért eredményei miatt a
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban részesült.
Az e-Twinning programra beadott pályázatunkat - amelynek
címe: „Program of Talent Care and Research based on Chess
and Logic Education” - Magyarország Nemzeti Szolgáltatópontja jóváhagyta, így megkezdtük az együttműködést
több iskolával. Az első közös program a kolozsvári Liceul
Teoretic Nicolae Balcescu-val lesz. A programnak esélye van
a kiemelten ajánlott gyakorlatok közé kerülni. A gyerekek és
tanárok közötti kommunikáció nyelve az angol lesz.
Folyamatban van a saját fejlesztésű „Muzsika” programunk,
amely főként az ének-zene oktatás keretein belül kívánja
közelebb hozni a gyerekek lelkéhez a zenét.

Kidolgoztunk egy sajátos programot 12 éves BTM-es és
SNI-s (beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő) gyerekek számára. Heti négy alkalommal vesznek részt a fejlesztésben azok, akik a szakvélemények, az iskolapszichológus mérései, valamint az iskola igazgatója által felvett ÁMV
2015 november
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(állapot- és mozgásvizsgálatok) alapján fejlesztésre szorulnak. A program eredményességének megítélése végett
rögzítettük a bemeneti állapotokat (a kontroll csoportét is) és
tanév végén pedig szeretnénk a mérést megismételni.
Elindítottuk felső tagozatos diákjaink számára az UNICEF
Ébresztőóra című programját, amelyhez a szervezet
munkatársa van segítségünkre. A program prevenciós jellegű.
(http://ebresztoora.unicef.hu/)

Nagyon nagy sikerrel rendeztük meg a népmese napját. A
meseolvasást a tanári zenekar (citera, cselló, furulya) zenei
kísérete tette felejthetetlenné. Az eseményhez kapcsolódóan
rajzpályázaton vehettek részt a tehetséges gyerekeink. A
képek az iskola honlapján megtekinthetők.

Az olvasóvá nevelés céljából bevezettük a „Hozz egy könyvet,
vigyél egy könyvet” programot. Az iskola aulájában berendeztünk egy olvasósarkot. A gyerekek elvihetnek egy könyvet
a polcról abban az esetben, ha hoznak helyette egyet.
Folyamatosan várjuk az otthon már nem használatos, de jó
állapotban levő könyveket.

Programjaink
Október elején, az olvasás éjszakáján közel ötven tanulónk
aludt el tanítóink mesélésére az iskola tornatermében.
Október 22-én az 1956-os forradalomra emlékezve a falu
központjában található emlékműnél róttuk le tiszteletünket.
Október 31-én került megrendezésre a III. Szabó Zoltán Sakk
Emlékverseny, amelyre az őszi szünet ellenére is nagyon
sokan eljöttek. November első hetében papírgyűjtést
szerveztünk, amelyben a szülők is aktívan részt vettek, így
hatalmas mennyiségű szelektív hulladék gyűlt össze. Iskolánk
minden tanulója jókedvű részese volt a Halloween programnak, amelyen tréfás feladatok megoldása mellett az
angoltudásukat is bővíthették diákjaink. November 11-én a
Márton napot nagy sikerű programsorozattal tettük
emlékezetessé. Harkai Gábor Atya mesélt Szent Mártonról,
majd a gyerekek kézműves és ügyességi foglalkozásokon vettek részt. Ezt követte a Gágogó együttes koncertje és az
óvodával együtt szervezett lámpás felvonulás.
Lelkes tanáraink számos tanulmányi kirándulásra és kulturális
programra vitték el diákjainkat. Néhány példa a már megvalósult osztály-, illetve évfolyamszintű programokra: MiniPolisz

www.telki.hu
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Budapesten, zsámbéki vadászház családi nap, Égigérő fű a
Pesti Magyar Színházban, tanulmányi kirándulás Szentendrén, Korda Filmstúdió látogatás Etyeken, családi kirándulás a
Csergezán kilátóhoz, Rumini előadás a Pesti Magyar Színházban, háromnapos tanulmányi kirándulás Kismaroson,
rendhagyó irodalmi délután a Kisgombos könyvesboltban,
Erdei iskola Tihanyban, Láthatatlan kiállítás, őszi szüret Telkiben, tanulmányi kirándulás a piliscsévi Játékparkba, tanulmányi kirándulás a szentendrei Skanzenba.
Mindezek mellett a körzeti Bolyai matematika csapatversenyen a száznál is több indulóból csapataink a 2., 5. és 6.
helyen végeztek.

A közeljövő
Hamarosan (legkésőbb januártól) angol nyelven tanulnak
sakkozni az elsős és másodikos, két tanítási nyelvű oktatásban részesülő tanulóink. Szorosan együttműködünk a LearningChess SMART+ Programot fejlesztő céggel, akik a mi
instrukcióink és kéréseink figyelembe vételével fejlesztik a
programot. Ez a kezdeményezés az országban egyedülálló.
A 12 éves SNI-s és BTM-es gyerekek esetében speciális
online tananyag felhasználásával fejlesztjük a matematikai,
nyelvi képességeiket és természetesen a digitális kompetenciájukat is.
Számos szakkörünkről és tehetséggondozó foglalkozásunkról az iskola honlapján lehet tájékozódni. Megemlítendő,
hogy a jó nyelvérzékkel megáldott tanulóink minden szinten
heti két órában orosz szakkörön vehetnek részt.
Az iskola vezetése és tanárai

2015 november
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Képriport a délszláv táncházról
2015. október 17., Pajta

www.telki.hu
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A Hónap alkotója: Pelles Róbert
Rovatunk hamarosan a végéhez ér. Novemberi számunk
alkotója Pelles Róbert képzőművész, aki két jubileumot is
ünnepel idén, így rendhagyó módon és terjedelemben, egy
interjú keretében beszélgettünk vele művészetéről, valamint
Telkiről.
Nemrég volt a születésnapja, amely idén egy kerek számot
jelent. Hogyan ünnepelt?

Elég fura érzés kimondani, hogy hatvan éves lettem. Az ember
lelke úgy tűnik, fiatal marad, én még talán fel sem nőttem. Így
aztán kicsit felfoghatatlan, hogy kamaszkorúként ezek szerint lassan megöregszem.
A családommal ünnepeltem szűk körben. A fiam hazautazott
külföldről, a lányom, karján az öt hónapos unokámmal és igazán
szerethető férjével fogadott, és nagyon boldog voltam, hogy olyan
családom van, amelyben élhetek!
Meséljen egy kicsit a családjáról!

Péter fiam Londonban végezte egyetemi tanulmányait és ott is dolgozik. Eredendően a film világa vonzotta, mégsem maradt
kizárólagosan ezen a területen. Ma a vizuális kommunikáció számomra már kicsit nehezen követhető világában érzi jól magát.
Kyra lányom ipari formatervező szakon végzett, jelenleg 3D
látványterveket készít igen magas színvonalon. A világ számos
országából kap felkéréseket, amelyeket jelenleg csak részben
képes teljesíteni, hiszen a nyolc hónapos unokám bőven ellátja
„feladattal”. A férje, Bence jogász ember, aki ügyvédi munkáján túl
a borjog rejtelmeinek bennfentes képviselője és oktatója. A
feleségem pedig a galériánkat vezeti - amiért valóban nagyon
hálás vagyok -, miközben persze újraéli a „babázás” boldogságait,
ha éppen - főként általam nehezen kiharcolt - szabadnapja van.
Sokáig animációs filmek tervezőgrafikusaként dolgozott,
majd embléma- és vizuális arculattervek létrehozásával
foglalkozott. Hogyan és mikor kezdett festeni?

CSEND, akril, vászon, 50x70 cm (magángyıjtemény)

Igen, első munkahelyemen, a Pannónia Filmstúdióban animációs
rajzolóként kezdtem, később felkértek a Magyar Televízió animációs csoportjának létrehozására. Onnan néhány év után kiléptem,
és a tanulmányaim szerinti grafikus tervezőként folytattam
egészen 1995-ig, amikor szinte egyik napról a másikra szakítottam
ezzel a világgal és festeni kezdtem. Akkor sokan értékelték ezt túlságosan bátor lépésként, hiszen szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy designerként igen komoly megbízásokban volt
részem. Azonban nekem nagyon elegem lett a folyamatos alkalmazkodásból, már ami az alkotást illeti. Ez volt talán az
elsődleges oka, amiért festeni kezdtem, hogy az első lépéstől
az utolsóig a saját kezemben tarthassam, amit létre kívánok hozni.
Nem mellesleg ekkor költöztünk Telkibe!
Mi a mondanivalója képeinek?

Közel húsz évig voltam „aktuális”! Napi értelemben kellett
szellemesnek, hatásosnak, „ütősnek” lennem a munkámban.

HÁROM NAP, akril, vászon, 100x200 cm (magángyıjtemény)
2015 november
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Amikor festeni kezdtem, teljesen más szempontok
vezéreltek. Persze kerestem magam. Eleinte megélt
élmények valamiféle szubjektív absztrakciójára
törekedtem, így születtek például mediterrán tájak
átköltései, de az emberi arc, az arról leolvasható is
nagyon foglalkoztatott és ez az érdeklődésem máig
nem szűnt meg. Nem realizmus, amit szeretnék létrehozni, de ahhoz, hogy konkrét érzelmeket képes
legyek a vászonra vinni, úgy érzem, hogy nem lehet
sematikus az emberábrázolásom.

Ez az oka, hogy ez a megközelítés egy másik világ.
Ez teljesen más alapokon nyugszik, mint a mára
azért inkább előtérbe kerülő absztrakt festményeim. Azt gondolom, hogy ez utóbbiak talán a
leghitelesebb alkotásaim, hiszen a legbensőmből,
valójában lényem tudatalattijából előhívott kompozíciók, amelyeken valamiféle időtlen harmónia
megteremtésére törekszem.

Mára a művei a világ szinte minden pontjára eljutottak! Sok felkérés, megrendelés érkezik most is
külföldről?
ILLÚZIÓ, akril, vászon, 95x120 cm (magángyıjtemény)
Nagyon szerencsés vagyok, mert az én megoldásaim sokakat megérintenek ez valóban szerencse, mert zseniális alkotások léteznek, amelyekkel azonban
képtelenség lenne együtt élni!

Amellett, hogy a Szt. István Bazilikával szemben a Zrínyi utcai GENEZIS
galériában gyakorlatilag „állandó kiállításom” van, 2000 óta szerepelnek a
képeim külföldön is. Akkor kaptam az első meghívást az Egyesült Államokba.
Azóta Olaszországban, Spanyolországban, Svájcban, Finnországban és Németországban is bemutatták a dolgaimat, de az Egyesült Államokban - ahol két
képviseletem is létrejött - volt a legtöbb megjelenésem és díjakat is nyertem.
Mindezek ellenére szülővárosomban, a Festetics kastélyban megrendezett
nagykiállításom volt a legnagyobb élmény számomra, amelyet ráadásul közel
tízezren láttak. Az fantasztikus érzés volt!

Néhány éve aztán kaptam egy felkérést az Egyesült Államokból, amihez gyakorlatilag ki kellett volna települnöm, ha nem is véglegesen, de azt hosszas
gyötrődés után végül nem fogadtam el. Itt most nincs mód ennek hosszabb kifejtésére, de a számtalan szempont mérlegelése után így döntöttem, döntöttünk.

Pontosan 20 éve él Telkiben. Hogyan került ide? A környezet mennyiben
hatott munkásságára?

Az a nyugalom és légkör, amely körülvesz, és amelyre keszthelyi születésű lévén
valójában régóta vágytam, úgy gondolom, alapvetően fontos ahhoz, hogy létrejöjjenek a festményeim. Nagyon erősen kötődöm Telkihez, annak ellenére,
hogy - talán helytelenül - a közösségi megmozdulásokon nem igazán „tudok”
részt venni. Ez alkati kérdés. De nagyon bensőséges személyes kapcsolataim
alakultak ki az elmúlt években és nagyon jó ezekkel a barátokkal együtt lenni!
Telkiben többször is szerepelt kiállításon, mikor várható a következő?

Az a terv, hogy éppen e húsz éves Telkiben élésem okán megpróbálok létrehozni egyet december második hétvégéjén, és csak reménykedem, hogy
lapzártáig sikerül döntésre jutni! Az igazság az, hogy nem könnyű ez a feladat,
mert a galériánknak rendben kell lennie, külföldről is érkeznek igények, és
például éppen most vitte el kilenc festményemet egy japán galéria, így aztán
bármely pillanatban nehéz helyzetbe kerülhetek, hiszen ha mégis létrejön, azt
minél kevesebb megalkuvással szeretném megélni. De nagyon igyekszem!
És akkor szeretettel várok mindenkit, aki megtisztel a jelenlétével, hogy koccintsunk egy pohár jófajta borral!
szb
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A Nyugdíjas Otthon megnyitója
A Telki Hold Nyugdíjas Otthon 2015. december 12-én,
szombaton délután 16 órakor rendezi megnyitó ünnepségét,
és adventi gyertyagyújtását, amelyre szeretettel hívja a Telki
Nyugdíjas klub tagjait is.

Az ünnepélyes megnyitón beszédet mond Deltai Károly polgármester, majd ezt követően Harkai Gábor plébános felszenteli az Otthont.
Az ünnepségen részt vesz a Pipacsvirág Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2/c osztálya és a Telki Nőikar.

2015 november

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.

Ismét futók lepik el Telkit
Több száz nevező rajthoz állására lehet számítani december
13-án délelőtt, a Nyúlcipő Bolt Budai Trailen, a Pipacsvirág
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolánál.

A Terepfutas.hu szervezésében ezúttal is két távon – 17,3 és
26,7 km – indulhatnak a versenyzők a Muskátli utcából startoló, Nagykovácsit érintő és Telkibe érkező viadalon.
A verseny ideje alatt Telkiben, az érintett szakaszokon forgalomkorlátozásra lehet számítani.
szb
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Lapzártánkig született:

Herbák Gergő és Tóth Éva második gyermeke:
Herbák Edvin

Tanka Gábor és Mikoss Anna második gyermeke:
Tanka Dániel
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Természet

Kutyahideg: amire télen figyelni kell!
A tél beállta kedvenceink szervezetét sem kíméli, s noha a természet szélsőségesebb időjárásra is felkészítette őket,
mint az embert, nem árt az alábbiakat szem előtt tartani.

Mozgásszervi panaszok

Idősödő kutyáknál a tartósan hideg időjárás mozgásszervi
panaszokat okozhat. Pontosabban ekkor súlyosbodhatnak a
már meglévő elváltozások olyannyira, hogy azok már feltűnnek a tulajdonosnak. Kezdetben hosszabb pihenés után
nehezen kel fel a kutya, főleg a hátulsó testfél mozgatása
tűnik nehézkesnek. Később egyre többet fekszik az állat.

Az ízületi bántalmak a nagytestű kutyafajtáknál általában fiatalabb korban jelentkeznek - akár már 5-7 éves korban - és sokszor súlyosabb formában. Német juhász, dobermann, dog,
rottweiler, kuvasz, retrieverek, illetve ezek keverékei 7-8 év
fölött különös figyelmet igényelnek.
Gyakran merül fel a kérdés, hogy megelőzhetők-e az
említett ízületi bántalmak? A válasz: rendszerint igen, de
legalábbis késleltethetjük a panaszok jelentkezését. Sajnos
gyakori tapasztalat, hogy a tulajdonosok azért kérik egy
idősebb, nagytestű kutya végleges elaltatását, mert télen
annyira leromlik a mozgásszervi állapota, hogy már képtelen
megmozdulni. Ezt megelőzendő még a tünetek jelentkezésének kezdetén érdemes beavatkozni.

Szövődményes problémák

Amiatt, hogy az ízületi gyulladásban szenvedő kutya sokkal
többet fekszik, könnyebben jelentkeznek légúti, vagy húgy-

szervi meghűléses betegségek, esetleg a könyök-, vagy
csípőtájékon felfekvések (kemény, vastag, szőrtelen
bőrmegvastagodások).

Sokszor csak az tűnik fel, hogy az állat köhög, rekedten ugat,
vagy gyakoribb és fájdalmas a vizeletürítés. Állatoknál ugyanis rendkívül ritkán látunk önmagában csak a hideg környezet
hatására kialakuló megfázást vagy felfázást. Kivételt
képeznek azon esetek, amikor az amúgy szobakutyák túl
sokat tartózkodnak hidegben, vagy eszik a havat, jeges ételt,
stb..

A továbbiakban néhány jótanáccsal szolgálunk a „kutyahideg“
ellen, a teljesség igénye nélkül:
-

A kerti kutya ólja álljon száraz, szélvédett helyen, a bejárati
nyílásra erősítsünk vastag szőnyeget. Az ól ne legyen túl
nagy, csak akkora, amelyben kényelmesen meg tud fordulni az állat.
A vizes tálba - hogy ne fagyjon be - csipetnyi sót tehetünk,
illetve az állat eleségét melegítsük meg, a száraz tápot
meleg vízbe vagy levesbe áztassuk be.

Tél előtt, főleg idősödő állatnál kérdezzük meg az állatorvost, érdemesnek tart-e megelőző jellegű röntgen vagy
egyéb vizsgálatokat.

Szinte hagyomány, hogy a gyorsan növő kölyök állatok vagy
az ízületi betegségre hajlamos idősebbek kálcium
kiegészítést kapnak. Ez a nézet helytelen, nagytestű kutyák
esetén sem ajánlott. A táplálékkiegészítők közül leginkább a
különböző zöldkagyló kivonatokat, vagy más porcépítő
készítményeket ajánljuk.

Az állat ízületi gyulladását és fájdalmát ma már számos
készítménnyel tudjuk csillapítani. Azonban fontos tudni, hogy
ilyen típusú szerekből általában nem szabad emberi készítményt igénybe venni, mert azok sokkal több mellékhatást
okoznak a kutyának, mint az állatok részére gyártott állatgyógyászati termékek. Ezért mindig kérjék ki ebben az állatorvos
véleményét, és kerüljék az emberi fájdalomcsillapítókat,
legtöbbjük nem adható állatnak.
Összeállította:
dr. Fenyves Ildikó és dr. Paulina Anna
Klapka Állategészségügyi Központ
Budakeszi
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