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Önkormányzat

Polgármester naplója
Tavaszi zsibongás

Visszavonhatatlanul itt a tavasz. A
húsvét már mögöttünk van,
megkezdődnek a kerti munkák,
végre éledezik a természet.
Ilyenkor mindenki újult erővel és
nagy reményekkel áll a feladatok
elé. Az idei év a fejlesztések szempontjából is ígéretesnek tűnik.

Lezárult a közvilágítás fejlesztésének utolsó szakasza és
többek között az utolsó gyalogátkelőnk is kiemelt világítást
kapott. Többszöri tárgyalás után
az egyik bank ATM automatát
telepített falunkba, amire igen nagy szükség volt már. Mire ez a
lapszám megjelenik, talán már megkezdődik a Muskátli utcai
komplex forgalmi csomópont – leánykori nevén: körforgalom –
kivitelezése, közel 135 millió forint külső forrásbevonással.
Ennek folyományaként várható a CBA áruház munkálatainak
indulása is.

Várható, hogy az 1103-as úton javítások kezdődnek meg és a
buszmegállóöblöket is szeretnénk helyrehozni. Hamarosan
megindulnak a kátyúzások, valamint a martaszfaltos javítások
is és folytatjuk a járdajavítást egy újabb szakaszon.

Várjuk az iskolabővítés második ütemével kapcsolatos döntéseket, közben bővül az iskolai informatikai rendszer. Várjuk
az óvodabővítés lehetőségeivel kapcsolatos pályázat részleteit és az éves energetikai fejlesztési pályázatokat.
Döntés-előkészítési szakaszban van az orvosi rendelő saját
tulajdonú ingatlanba költözésének kérdése. Várható, hogy
nyáron alternatív telekommunikációs szolgáltatói hálózat kezdi
meg a hálózatfejlesztési munkákat.
A legfontosabb örömhír azonban, hogy hivatalosan is megjelent a Magyar Közlönyben, hogy Telki egy közel bruttó 1 milliárd forintos szennyvíztisztítási és csatornaépítési fejlesztési
programban vehet részt. A program keretein belül várhatóan

teljes körűen csatornázni tudjuk majd a települést és jelentős
mértékben bővíteni tudjuk a szennyvíztisztító kapacitását is.
Amennyiben a program megvalósul, úgy ez lesz falunk
történetének legnagyobb külső forrásbevonása, és egy olyan
óriási feladatot oldunk meg, amire önerőből Telki soha nem
lenne képes. Összehasonlításként: a korábbi időszakban
felmértük, hogy a csatornázatlan területeken az egy ingatlanra
eső csatornázási költség közel 1 millió 200 ezer forint lett
volna, amit a megkérdezett lakosság többsége természetesen
nem tudott vállalni. Ehhez képest most csak a csatlakozási
díjat kell majd kifizetni és a telken belüli munkálatokat. Ez háztartásonként megközelítőleg egymillió forint megtakarítást
jelent a csatornázatlan területeken. És ebben nincs benne a
tisztítóüzem bővítése, amire a lakosság növekedése, de
főleg a kibocsájtott szennyvíz töménysége miatt az egész
településnek szüksége van.
A friss fejlemények miatt részletekről még nem tudok beszámolni, de a következő lapszámokban bővebben is tájékoztatom majd a tisztelt lakosságot.
Jól indul hát a tavasz, bízom benne, hogy a folytatás is hasonló lesz.

Deltai Károly - polgármester

Folytatódik a „Műkedvelő”,
művészet- és kultúrtörténeti
programsorozat. A részletek
a https://www.facebook.com/
mukedvelo/ oldalon olvashatók.
A
következő
előadás
a
kulturális
folytonossággal foglalkozik
és egy motívum követésével
több ezer éves utazásra
hívja az érdeklődőket.
Deltai Károly
polgármester
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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.

2016. február 22.
A költségvetés elfogadása

Telki Község képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

A Zsámbéki Mentőállomás kérelme

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy lehetőségéhez mérten támogassa a
Zsámbéki Mentőállomás új mentőautójának felszerelését.

Igazgatási szünet

A testület döntött arról, hogy 2016. évben a július 18-tól
augusztus 8-ig, valamint a december 23-tól december 31-ig
tartó időszakban igazgatási szünetet rendel el.

A polgármester szabadságolási ütemterve

A képviselő-testület elfogadta a polgármester 2016. évi
szabadságolási ütemtervét.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy egyszeri alkalommal, 35.000 Ft-tal támogatja az Országos Mentőszolgálat
Zsámbéki Mentőállomását.

Fogászati ügyeleti tevékenység

2016. évi támogatások mértéke

Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

A testület meghatározta a helyben működő egyesületek,
alapítványok, társadalmi szervezetek 2016. évi támogatásának összegét.

A támogatott szervezetek között van a Telki SE, a KOKUKK
Egyesület, a Telki Nőikar, az 1002. sz. Néri Szent Fülöp
Cserkészcsapat, a Polgárőrség Bűnmegelőzési Egyesület
és a Budajenő-Telki Székely Társulat.

Helyi rendeletek felülvizsgálata

A képviselő-testület a Pest Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívása alapján felülvizsgálta az építmény-,
valamint a telekadó rendeleteit és döntött azok módosításáról.

A testület úgy határozott, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátásra
szerződést köt a Baumann Dental és Marketing Kft.-vel, amihez havi 45.000 Ft összegű támogatást biztosít.

A képviselő-testület - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
31.§-ában foglaltak alapján - jóváhagyta Telki Község Önkormányzata 2013-2018. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának 2015. évi felülvizsgálatát.

Ingatlanrendezés

A testület a Kőrisfa utca Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti szabályozási szélességének kialakítása
érdekében ingatlanrendezési szerződést köt a Telki, Kőrisfa
utca 36/1., 37/3. és 7/4. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosaival.
szb

Közös megemlékezés az 1848-as
hősökre
2016. március 15-én, kedden este, az 1848-as forradalom
168. évfordulóján az esős idő ellenére sokan voltak kíváncsiak a diákok iskolai, ünnepi műsorára. Köszönet nekik és
tanáraiknak, hogy a szünetben is vállalták a fellépést!

www.telki.hu
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Közérdekű
Biatorbágyon elérhető az
ügyelet
Immáron Biatorbágyon elérhető a telkiek számára a
fogorvosi ügyeleti ellátás.

2015. március elsejétől minden bejelentett Telki lakcímmel és
érvényes TAJ-számmal rendelkező lakos munkaszüneti és
ünnepnapokon ingyenes sürgősségi ellátást vehet igénybe.

Az ellátó orvos 8:00-tól 14:00-ig a helyszínen tartózkodik.
Ezen időintervallumon túl az ügyeleti számon elérhető.

Az ellátás helyszíne: Biatorbágy, Szabadság út 8.
Telefon: 06-20-562-7593 (az ügyelet munkanapokon nem
elérhető!)
A sürgősségi ellátás esetei megtalálhatóak az ügyelet honlapján: www.fogakvilaga.hu

Újra van bankautomata
Telkiben!
A Kórház fasor 24. alatt lévő üzletháznál az egyik hazai pénzintézet elhelyezett egy bankautomatát, ami már működik is. A
telkieknek
így
ismét
lehetőségük
van
helyben
készpénzfelvételre.
Korábban már volt bankautomata településünkön, az egykori
takarékfióknál, azonban az tavaly megszűnt.
szb

2016 március

Sikeres rendőri akció Telkiben
Elkapták a betörőt - röviden így foglalhatnánk össze azt a sikeres akciót, amelyet Czelvikker Máté rendőrtörzsőrmester
és Horváth Ádám rendőr-főtörzsőrmester hajtott végre
településünkön.

Mint lapunk megtudta, Telki és Budajenő körzeti megbízottjai
gyakran járőröznek együtt a két községben. Így volt ez március 11-én is, amikor falunk KMB-je bejelentést kapott arról,
hogy a Rákóczi utcában betörés történt. Miután a helyszínre
érkeztek, megkezdték a részletes adatgyűjtést, majd az éber
szomszédok által kapott információknak köszönhetően
néhány órával később már el is fogták az elkövetőt.
Látható, mennyire fontos, hogy odafigyeljünk szomszédunk
ingatlanára, a tettesek ugyanis akár meg is riadhatnak a
lakosok éberségétől, vagy ha megtörténik a baj, a nyomozók
könnyebben találhatják meg a tetteseket.

szb

Állami kitüntetés Polinának
Idén március 15-e alkalmából kimagasló színvonalú
munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Pasztircsák Polina, a Magyar Állami Operaház operaénekese.
Gratulálunk, és további szép szerepeket, sikereket kívánunk!

Közérdekű
Közösség

Célba érnek az adományok
Kipihenve a Bál fáradalmait és
már készülve a Fesztiválra és
a Sportnapra, megragadunk
minden lehetőséget, hogy
beszámoljunk az adományok
felhasználásáról.

Köszönjük a rengeteg támogatást! A Bálhoz kapcsolódó
adománygyűjtés eredménye 1 millió 249 ezer 940 forint lett.
Kiemelt céljaink megvalósítására rendelkezésünkre állnak a
tavalyi Sportnapon, Sportbálon és Telki Fesztiválon gyűjtött
összegek és a korábbi 1%-os felajánlások egy része,
összességében közel 3 és fél millió forint.

Küldetésünknek megfelelően az elmúlt fél évben is segítettük
az óvoda és iskola működését. Félmillió forintot adtunk az óvodai karácsonyi ajándékok beszerzésére, ajándékkönyvvel,
csokoládéval és pólóval jutalmaztuk meg a Tudomány napján
nyertes gyerekeket, illetve eszközökkel, pénzzel és rengeteg
munkával támogattuk a márciusi Sakk-logika Szakmai nap
megrendezését az iskolában. Még idén tavasszal további
kéréseket teljesítünk, hogy biztosítsuk az iskola és óvoda
intézményi igényeit.

Mindhárom kiemelt célunk megvalósításához össze kell fognunk a falu intézményeivel. Elkezdtük az óvodai KRESZ-pálya
kialakítását, áprilisban tervezzük az átadást. A betonpálya
felújítására 131 ezer 750 forint adományt kaptunk, ennek
megfelelően hamarosan megkezdjük a pálya újrafestését, a
hálók cseréjét és a labdafogók bővítését, mindeközben ajánlatokat kérünk a betonpálya borításának átalakítására, bízva
abban, hogy hosszú távon lehetőségünk lesz annak teljes
felújítására is. A futókörök kialakítása a legnagyobb kihívás
számunkra, ez folyamatos egyeztetést jelent alapítványunk
munkatársaitól az önkormányzattal, a lehetséges kivitelezőkkel, az erdészettel és a szakértőkkel. Megkezdtük a
munkát, reményeink szerint az erdei futópálya elkészültéről
hamarosan be tudunk számolni, a falusi futókörnek még keressük a helyét, folytatva az önkormányzattal a tavaly
tavasszal megkezdett közös tervezést.

Honlapunkon (www.telkigyerekalapitvany.hu) folyamatosan
beszámolunk arról, mire használjuk fel az alapítványnak a
gyermekek támogatására adott összegeket. Keressenek minket, köszönünk minden támogató és előrevivő észrevételt!
Oprics Judit, Koltai Piroska

Koszorúzás az emléktáblánál
Rövid megemlékezés keretében március 18-án délután
megkoszorúztuk Kodolányi János író emléktábláját. Hagyományainkhoz híven születésnapja alkalmából gyűltünk
össze erre az alkalomra.

Fontosnak tartjuk, hogy a népünk, országunk és civilizációnk
sorsáról szenvedélyesen és figyelemre méltó mélységgel gondolkodó és jelentős szépírói életművet hátrahagyó író emlékét
szülőfaluja ápolja, hogy az itt élők, az itt felnövő gyerekek
tudják: Kodolányi János Telkiben született. Ezért különösen
nagy öröm, hogy fiatalok is eljöttek az eseményre!
Ezúttal az írónak a nagy előddel, Móricz Zsigmonddal ápolt
bensőséges, baráti kapcsolatát elevenítettük föl egy Móriczírás segítségével.

„… Számára megszűnt, ami az előző sértetlen korokban
mindenkinek lehető volt, hogy a kedély ártatlan hullámzásával, a fantázia játékos csillogásával tárcanovellákba tördelje
magát.
Kodolányi, ha tollat vesz a kezébe, azonnal a közvádló
szerepét veszi át. Kegyetlen képekben jegyzi le az
eseményeket, amiket élményeiben átszenvedett – másrészt
végtelen szociológiai vitában akarja megjelölni az utat, hogy
intéződhetik el az ember által előidézett balsors felettünk …”
(Móricz Zsigmond: Kodolányi János)
Boross Klára

Kodolányi János Kulturális és
Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

www.telki.hu
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Közérdekű

A falugazdász elérhetőségei
Értesítem a gazdálkodókat és földhasználókat, hogy a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biatorbágyi körzetében 2016
januárjától az alábbiak szerint látom el a falugazdászi feladatokat:
–
–
–
–

Hétfő: 8:00 – 17:00 Biatorbágy Szövetkezet

Kedd: 8:00 – 12:00 Zsámbék Tourinform iroda,
13:00 – 17:00 Budakeszi Városháza
Szerda: 8:00 – 17:00 Biatorbágy Szövetkezet
Péntek: 8:00 – 12:00 Budaörs Városháza

A korábbiakban megszokott módon kereshetnek: őstermelői
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés céljából; agrárkamarai
tagsággal kapcsolatos problémákkal; agrártámogatásokkal
kapcsolatos tanácsadás, illetve ügyintézés okán; föld-

használattal, földbérlettel, adásvétellel kapcsolatos tanácsadás céljából. Mindezeken túl bármely agrártevékenységhez
kapcsolódó gondjuk megoldásában szívesen állok rendelkezésükre.
Kérem, a sorban állás elkerülése érdekében az ügyintézéshez
előzetesen időpontot egyeztetni szíveskedjenek!

Elérhetőségeim:
– Telefon: 06-30-418-37-56

– e-mail: csorgo.levente@nak.hu

– levél: 2051 Biatorbágy, Szent István u. 42.

Csörgő Levente
falugazdász

Változások az őstermelői igazolvány
kapcsán
2016. január 1-jén hatályba lépett az új, mezőgazdasági
őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm.
rendelet. A rendelet szerint a papír alapú őstermelői igazolványokat plasztik kártya fogja felváltani, amelyhez az adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, azaz
igazolvány kiadása, módosítása, érvényesítése, cseréje és
bevonása továbbra is az ügyfél állandó lakóhelye szerint
illetékes falugazdásznál kérelmezhető. Az őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes.

További részletek itt olvashatók:

http://telki.hu/media/files/Az_ostermeloi_igazolvany_kerelmez
ese_2016-ban.pdf
2016 március

Önkormányzat
Kultúra

Pályázati felhívás

Telki Község Környezetvédelmi Alap
Telki község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
8/2012. (05.01.) számú Ö. rendeletével Környezetvédelmi
Alapot hozott létre.
A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra
kell felhasználni.
Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil szervezetek
számára nyújt keretet a közösséget szolgáló környezet- és
természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen
kezdeményezéseket.

Telki Község képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való
együttműködésre.

Kik pályázhatnak?

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

Nem nyújtható támogatás annak:
a) aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy
csődeljárás indult,
b) aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból
vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült és a megállapodásban foglaltakat nem
tartotta be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) A kitöltött Pályázati Adatlapot,
b) A környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza
a műszaki leírást és a költségvetést,
c) A tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját,
d) Az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló
egyéb forrásokat.
A pályázat beérkezésének határideje: 2016. április 15.

A pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri
Hivatal, 2089 Telki, Petőfi u. 1.
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell
küldeni a hivatal@telki.hu email címre!

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

Megállapodás – elszámolás

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

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

Köszönet az adományokért
A telki Karitász csoport köszöni azokat a tartós
élelmiszer adományokat, amelyeket az adakozók
a nehezebb körülmények között élő falubeliek
segítésére ajánlottak fel.
Az élelmiszer csomagokat a Nagyhét folyamán
eljuttattuk a családokhoz.

Karitász csoport

www.telki.hu
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Közérdekű

A kerti hulladékégetés helyi
szabályai
Egy évvel ezelőtt már felhívtuk rá a figyelmet, hogy 2015.
március 5-én hatályba lépett az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amely szerint a
lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
növényi hulladék szabadtéri égetése tilos. Kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

Telki község képviselő-testülete 17/2011. (06.29.) számú Ö.
rendeletében szabályozta a kerti hulladék és avarégetés
szabályait. Az önkormányzati rendelet értelmében Telki
község belterületi ingatlanjain belül a kerti hulladék, avar
égetésére kizárólag munkanapokon, március, április,
szeptember, október, november hónapokban, 8-tól 19 óráig kivéve az országosan elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartamát
- kerülhet sor.
Az égetést csak cselekvőképes nagykorú személy végezheti,
abban az esetben, ha gondoskodik a helyszínen a tűz oltásának feltételeiről.

Az avar égetésén kívül a környezetre ártalmas, vagy az égés
közben azzá váló anyagokat (pl.: műanyag, gumiabroncs,
éghető települési szilárd hulladék, stb.) égetni tilos!
A kerti hulladék és avar égetésének fenti szabályait
megszegőkkel szemben a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről
szóló 6/2013. (IV.24.) Ö. rendelet értelmében a közterület–felügyelő helyszíni bírságot szab ki, illetve a hatóság
közigazgatási bírsággal sújtja el elkövetőt.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi
hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen
irányított égetést végezhet. A tervezett tarló - lábon álló
növényzet, avar -, és egyéb növényi hulladék égetésére
vonatkozó kérelmet a tevékenység megkezdése előtt
legalább 10 nappal az I. fokú tűzvédelmi hatósághoz írásban
be kell nyújtani, amelyet követően a hatóság a kérelmet
annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
(Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 2030 Érd, Fehérvári út
79/a, tel.: 06-23-524-570)

Előzzük meg a tavaszi erdőtüzeket!
A 2015-ös erdő- és vegetációtűz szezonban több mint 5300
szabadterületi tűzeset keletkezett, összesen mintegy 50 millió
négyzetméter erdős és nem erdős területet érintve. A korábbi évekhez hasonlóan a kiemelten tűzveszélyes tavaszi
időszakban (március-április) keletkezett a tüzek 53%-a, ezért
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szeretné felhívni
mind a kirándulók, mind a gazdálkodók figyelmét, hogy
szabadtéri tűzgyújtáskor mindig óvatosan, körültekintően és a
szabályok betartásával járjanak el!

Más országoktól eltérően Magyarországon az erdőtüzek
csaknem 100 százaléka emberi gondatlanságból fakad! Az év
folyamán két kiemelten tűzveszélyes időszakot különíthetünk
el. A tavaszi tüzek jellemzően a hóolvadás utáni, februáráprilisi csapadékmentes időszakra esnek. A tűz terjedését
segíti, hogy a vegetáció még nem zöldült ki és az előző
évről nagy mennyiségű elszáradt lágyszárú növényzet, illetve
lomb található a területen, amely száraz időben könnyen
lángra lobban. A „gazosok”, nádasok, árokpartok meggyújtása, majd a tűz őrizetlenül hagyása nemcsak sok millió
facsemete pusztulását okozza, hanem súlyos károkat okoz a
tavasszal éledő természetnek, elpusztítva akár sok állatfaj
kicsinyeit is.
A nem körültekintően végzett kerti növényi hulladékégetés is
rendszeresen okoz erdő- és vegetációtüzet. Előfordul, hogy

2016 március

a tűzgyújtók nem számolnak az ugrótűzzel és a szél az izzó
zsarátnokokat, szikrákat messzire repíti, meggyújtva az
erdőt, mezőt, néha a szomszéd faházát is. Máskor a nem
megfelelően eloltott kerti tűz (grillezés, bográcsozás,
avarégetés után) másnap, harmadnap ugrótüzek forrásaként
újraéled.

Közvetett módon a változó klimatikus viszonyok is hatással
vannak az erdőtüzekre. Egyrészt megnő a tűzveszélyes
időszakok hossza, másrészt a keletkező erdőtüzek sokkal
intenzívebben égnek, nehezebb őket eloltani. Mivel a tüzek
99 százalékát mi, emberek okozzuk, az erdőtűz és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés, a tűzgyújtási
szabályok betartása. Mindennél fontosabb tehát a lakosság
ismereteinek bővítése, tájékoztatása a biztonságos
tűzhasználatról. E célból indult egy éve a NÉBIH Firelife programja. A kampány legújabb akciójában egy hetes játéksorozatot indít a hivatal közösségi oldalán, hogy a lakosok játékos
formában sajátíthassák el az erdőtűz megelőzéssel kapcsolatos legfontosabb ismereteket.

Az aktuális erdőtűz veszélyről, az égetés szabályairól, a biztonságos tűzrakás fortélyairól, valamint az elrendelt tűzgyújtási
tilalomról a http://www.erdotuz.hu/ weboldalon további információk olvashatók.
Erdészeti Igazgatóság

Közösség
Program

70 éve telepítették ki Telki
lakosságának nagy részét
Január 19-én, a Budaörsön tartott központi megemlékezéssel
indult a magyarországi németek kitelepítésének 70. évfordulója rendezvénysorozata.
1946-ban ezen a napon indították el Budaörsről a kitelepítettekkel az első vonatot. Telki sem kerülte el a sorsát, mivel teljes lakossága német ajkú volt.

Apáikat a török kiűzése után hívták be az országba különböző
német területekről, mint akkor országszerte máshová is,
általában Bajorországból, Hessenből, Baden-Württembergből, Svábföldről. Hogy Telkire pontosan honnan jöttek, nem
tudjuk, de ismert, hogy Svájc német nyelvű területéről is. A
köznyelvi használatban gyűjtőnéven sváboknak nevezték
mindannyiukat.
Az 1700-as évek elején érkeztek Telkire az első családok,
majd folyamatosan az 1760-as évek végére betelepült 65-70
család. A kifosztott, romba döntött Telki Apátság és a hozzá
tartozó épületromok pusztaságából életet, települést teremtettek. Felépítették a falut, templomát, virágzó mezőgazdaságot, szőlőkultúrát hoztak létre, amely 200 évig, az 1960-as
évek végéig megőrizte ezt a nagyságát és arculatát.
A II. világháborút követően a kollektív bűnösség ürügyén a
magyarországi németek 90%-ának kitelepítését határozták el.
Ez történt a telkiekkel is.
Kezdődött már 1945 őszén, mikor az Erdélyből ugyancsak
kitelepített székelyek első csoportját – 11 családot – a még itt
élő svábok házaiba költöztették, akiknek így rokonaiknál,
vagy saját házuk gazdasági épületeiben kellett meghúzniuk
magukat.

1946 tavaszán a kisbíró kidobolta, az iskola épületére
kifüggesztették a kitelepítésre kerülők névsorát, néhány
család kivételével Telki majdnem teljes lakosságát. A falut
megszállta a rendőrség, éles lőszerrel töltött fegyverekkel
éjjel-nappal őrizték Telki kivezető útjait, nehogy valaki
megszökjön, vagy értékesíteni tudja valamijét, ami az engedélyezett, legfeljebb 50 kg-os úti csomagjába nyilván nem
férhetett.
Vitték az igazoltan semmiféle bűnt el nem követetteket, asszonyokat, gyerekeket, csonka családokat, ahol a családfő magyar katonaként szovjet fogságban sínylődött vagy elesett a
háborúban.

Április 1-jén szekerekkel szállították át őket a biatorbágyi
vasútállomásra, ahol a marhavagonokban két napig várakoztak, mivel nem volt mozdony, amely a szerelvényt vontassa. A
rettegést fokozta, hogy azt sem tudták, hova viszik őket.

Telki nagyrészt üres maradt, a kutyák napokig kétségbeesetten keresték elhurcolt gazdáikat, a temető irányába egészen
a falu határáig futkároztak, mert emlékeztek rá, hogy arra vitték el őket.

Két nap után indult a vonat, a kitelepített telkiek végül is
Baden-Württemberg tartományba, nagyrészt a Backnang
környéki falvakba, Lippoldsweilerbe, Unterweissachba, Unterbrüdenbe, Auenwaldba kerültek.

A ki nem telepített 8-9 sváb család sem élhetett nyugodtan,
mert kitelepítésekre továbbra is sor került az országban, és
mivel az amerikaiak 1946-ban végképp lezárták az általuk
felügyelt nyugati szektort, mindez már a szovjetek által
megszállt keleti zónába történt. Ennek teljesen csak 1952-ben
lett vége, amikor törvény mondta ki ezt.

Példaértékű, ahogyan az itt maradt sváb és az áttelepített
székely családok - akiknek 1946-ban érkezett második csoportjával már minden házba lakók kerültek – a nagypolitika
által teremtett borzasztó élethelyzeteket kezelték. Összefogtak, közösen munkához láttak, helyrehozták a háborús
sérüléseket, egymást segítve művelték a földeket, kötöttek
barátságot és házasságokat, teremtettek olyan falut, ahova a
70-es évektől fogva szívesen jöttek a mostani újak is.
Segített ebben a közös sors, az azonos, mély vallásosság, a
hasonló munkakultúra is.

Valamennyiüknek állítottak közös emléket az utódok 2009ben, a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett Emléktáblán.
Településünk történetének ezen tragikus eseményeinek kerek
évfordulója alkalmával – lapzártánkat követően - április 1-jén
Telkin megemlékező koszorúzásra került sor.
Szigeti Antal
képviselő

www.telki.hu
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Idén ők Telki díjazottjai
Az Érdemérmesek

A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 6/2011. (03.23.) Ö. rendelet értelmében
Telki község képviselő-testülete Telkiért Érdemérem
kitüntetést adományozhat minden évben két arra érdemes
személynek. Idén rendhagyó módon a KOKUKK
Egyesület, valamint megosztott érdemérmesként Márton
Ildikó és Zimonyi Adrienne közösen részesül az elismerésben.
A Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő
Közhasznú Egyesület (KOKUKK) 2003-ban alakult.
Névadója Telki híres szülötte, Kodolányi János író, akinek
emlékét az egyesület a névválasztással is igyekszik ápolni.
Tagjai számára fontos, hogy Telkiben nagy és színes legyen a
kulturális kínálat, rendezett legyen a falukép és érvényesüljenek a környezetvédelmi szempontok.

A KOKUKK megalakulása óta szervez könyvbemutatókat, irodalmi délutánokat, esteket. Kodolányi János hagyatékának
ápolásán túl a magyar irodalom neves személyiségeit (pl.
Jókai Anna, Karafiáth Orsolya, Kányádi Sándor, stb.) is
meghívta falunkba. Gyakran hirdetnek amatőr művészeti
pályázatokat, és több érdekes kulturális eseményt is rendeztek: 2004-ben egy hónapig tartó Kodolányi életmű kiállítást,
2008-ban gyermekkönyv fesztivált, 2009-ben az író
születésének 100. évfordulója alkalmából szimpoziont.
Környezetvédelmi tevékenységük részeként minden évben
falutakarítást szerveznek, kezdeményezői és kivitelezői
voltak a falu kivirágosításának. Az egyesület kezdeményezésére alakult a nagy népszerűségnek örvendő Telki Piac.
Nagy szerepük volt a „pátyi golffalu” elleni fellépés és
tiltakozás koordinálásában.

Rendszeresen tartanak az erdőt ismertető, megszerettető
programokat, madárgyűrűzést, erdészeti bemutató sétát. 2009ben az iskolával és óvodával együttműködve tanösvény létrehozásába fogtak, amelyet 2011-ben adtak át. Jelenleg a
Telkit körülvevő erdő mentésén, a Budajenő és falunk
határán lévő kis kápolna felújításán dolgoznak.
A KOKUKK Egyesület tevékenységével a faluközösség
épülését segíti, jó és követendő példát adva minden telki
lakos számára.

Márton Ildikó festőművész, a Pipacs Galéria tulajdonosa. A
budapesti születésű alkotó közel 40 éve él Telkiben családjával. Galériája kicsi, de annál barátságosabb és a saját
házában 2006 novemberétől fogadja a látogatókat.

A művésznő 2007-ben megismerkedett Zimonyi Adrienne-vel,
akinek segítségével a galéria 2008 óta aktívan bekapcsolódott
Telki kulturális életébe. Azóta évente két kiállítást rendeznek:
egyet tavasszal, amely a Telki Fesztivál 0. napján nyílik, a
másikat pedig ősszel, a Festészet Napjához kapcsolódóan.

Ezeken a kiállításokon a legnevesebb kortárs művészek
mutatkoznak be, gyakran olyanok, akiket addig Telki közönsége még nem láthatott. A csoportos kiállítások évről évre
egyre több látogatót vonzanak. A telki művészeken kívül az
2016 március

ország minden szegletéből örömmel jönnek a művészek a
galéria meghívására.

A galéria 2011 óta szoros együttműködésben dolgozik a
Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolával. Az iskola tanulói rendszeresen fellépnek a galéria
megnyitóin.

Zimonyi Adrienne 1999 óta él férjével Telkiben. 2006 és 2010
között aktívan bekapcsolódott Telkiben az eredeti szakmáját
jelentő kulturális programok szervezésébe. Részt vett a falu
fő rendezvényeinek (Faludisznaja, Telki Fesztivál, Falukáposztája, Telki Advent) szervezésében, lebonyolításában.
Nevéhez köthető a 2007 és 2009 között működő Ismét Színház Telkiben, a 2008-as Telki Fülharmóniák koncert, a
Kistérségi Fesztivál helyi rendezvényének megszervezése és
a Jan-Willem van den Akker rajz- és fotópályázat.

Visszavonulását követően továbbra is részese maradt a helyi
művészeti életnek, hiszen Márton Ildikóval, a Pipacs Galéria
tulajdonosával 2008 óta szervezi a galéria kiállításait, többek
között 2012-ben egy jótékonysági festménykiállítást és
árverést.
2007 óta vesz részt a lakosok széles körű tájékoztatásában.
Rendszeresen publikál a Telki Naplóban, a szerkesztőség
aktív tagja. 2015-ben belépett a Telki Polgárőrségbe is, amelynek lapunk hasábjain történő bemutatása is neki
köszönhető.

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

A Telki Ifjúsági Díj kitüntetettje

A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló, 3/2015. (II.12.) számú Ö. rendelet
értelmében az a 35 életévét be nem töltött, telki illetőségű,
vagy Telkiből elszármazott fiatal, aki kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti, vagy sportteljesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett, példaértékű mintát adva kortársai számára, Telki Ifjúsági
Díjban részesülhet. Az idei díjazott Illéssy Lenke.
Illéssy Lenke szüleivel és testvérével együtt a 90-es évek
végén költözött Telkibe. Középiskolásként aktívan részt vett a
fiatalok helyi programjainak szervezésében, majd a cserkészcsapat egyik vezetőjeként dolgozott hosszú éveken át.

A középiskola mellett céltudatosan készült a művészi pályára.
A divattervező, designer 2007-ben végzett a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem textil szakán, egy évre rá pedig rajz- és
vizuáliskultúra tanári szakon. A diplomák megszerzése után a
divattervezői tevékenysége mellett tanított gimnáziumban,
illetve számos rajziskolában is. 2009-ben indította el saját
cégét, az Ille-Olla Kft.-t, amellyel azóta egyre nagyobb elismerést vív ki magának a divattervezői szakmában.

Közösség
Az Ille-Olla sajátossága, hogy ahol megjelennek, ott egy interaktív, emberközpontú divateseményt csinálnak. Az www.illeolla.hu weboldalra ellátogatóknak ráadásul lehetőségük van
egy program segítségével maguk megtervezni a ruháik egyes
részeit is. Az általa készített termékek az egyediség, az
esztétika és a praktikusság jegyében születnek. A ruhák egyedivé és különlegessé varázsolják viselőiket.
A designer legnagyobb sikerei közül kiemelkedik az Év Fiatal

Női Vállalkozója Díj 2011-es, és a La Femme Fiatal Mentorprogram pályázat 2013-as elnyerése. Lenke amellett, hogy
sikeres művész, és vállalkozó, kétgyermekes családanya, aki
2015-ben az Év Anyavállalata verseny döntőse volt.

Teljesítménye, elért sikerei, emberi hozzáállása alapján kiváló
példakép minden telki fiatal számára.

Tavaly, elsőként Pasztircsák Polina részesült a Telki Ifjúsági
Díj elismerésben.

Idén is lesz fesztivál!
A korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is májusban lesz Telki nagyszabású rendezvénye, a Telki Fesztivál.

A tervezett időpont: 2016. május 6-7.
0. nap (kiállítás megnyitó a Pipacs Galériában): 2016. május 5.

A részletes programmal kapcsolatban kérjük, figyeljék a Telki
Portált (www. telki.hu)!

Falusütije 2016

Kedves Telkiek! Az idei Telki Fesztiválon szeretnénk megtalálni falunk legfinomabb sütijét.
A következő kategóriákban várjuk a nevezéseket:
–
–
–
–

nagymama kedvence
egészséges, reform, gluténmentes finomságok
sós sütemények
fiatalok alkotása :
- 10 éves korig
- 11-től 16 éves korig

Az alkotásokat 5 fős - részben szakmai - zsűri fogja elbírálni,
de a fesztivál látogatóinak véleménye alapján közönségdíj is
kiosztásra kerül. Az abszolút győztes elnyeri a telki Falusütije 2016 címet és díjat.

Előzetes nevezéseket - a részletek egyeztetése miatt - a
rujakgy@gmail.com e-mail címen, illetve a 06-70-621-5308 as telefonszámon várjuk május 2-ig.
www.telki.hu
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Új jogszabály a kutyák megkötve
tartásáról
A 2012. júniusi állatvédelmi tárgyú Kormányrendelet
bizonyos paragrafusai 2016 januárjától léptek hatályba.
Ezek szigorítják a kutyák és más állatok megkötve
tartásának feltételeit. (Erről már lapunk is beszámolt
korábban, azonban a téma olyannyira fontos, hogy
érdemes újra és újra foglalkozni vele, ezúttal állatorvosi
szemszögből.)

Egészen pontosan a 2012-es jogszabály úgy rendelkezik,
hogy „patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot
kikötni tilos. Patás állatot és ebet állandó jelleggel, hat hónaposnál fiatalabb ebet tartósan kikötve tartani tilos.”
Megkülönbözteti tehát a jogszabály az „állandó jelleggel” és a
„tartósan” fogalmát. Személyes értelmezésünk szerint előbbi
a szó szerinti állandóságot jelöli, míg a „tartósan” a rendszeres, huzamosabb ideig történő kikötést.

Tehát folyamatosan semmilyen korú kutyát nem lehetett eddig
sem kikötni, hat hónapnál fiatalabbat pedig még tartósan
(értsd: rendszeresen) sem. A 2016 januárjában életbe lépő
módosítás a következőre rövidíti ezt a rendelkezést: „ebet
tartósan kikötve tartani tilos.” Ez tehát azt jelenti, hogy
mostantól függetlenül a kutya korától, sem állandóan jelleggel,
sem tartósan nem lehet megkötve tartani.
A jogszabály azért kapott nagy visszhangot a médiában, mert
egyes állatvédő szervezetek hangot adtak abbéli
félelmüknek, hogy hatására tömegesen várható, az állattartók
az állatorvosokhoz fordulnak majd azzal a kéréssel, hogy
véglegesen altassák el az egyébként egészséges kutyájukat.

A Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége emiatt 2016. január
18-án tájékoztatót adott ki. Eszerint a hatályos jogszabály
alapján az eb láncon vagy futódróton tartása általánosságban
nem tilos, mivel a jogszabály az eb tartós kikötését tiltotta meg
és nem az állat időszakos megkötését.
Azon túl, hogy etikai okokból emiatt eutanáziát minden bizonnyal egyik állatorvos sem végezne el az állaton, természetesen a hatályos Állatvédelmi törvény (1998. évi XXVIII.
Törv.) is tiltja, amely egyértelműen kimondja: „Az állat életét
elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad”.
Kevesen tudják, hogy az Állatvédelmi törvény tételesen fel is
sorolja az „elfogadható ok vagy körülmény”-ként szóba
jöhető eseteket. Tehát az állatorvos nem szubjektív
megítélése alapján dönthet, hanem „köti a jogszabály”. Kutya

és macska esetében ilyen esetek a gyógyíthatatlan betegség,
illetve sérülés, a fertőző betegségek felszámolása, valamint
az azok ellen való védekezés, a kártevők irtása, a másként el
nem hárítható támadás megakadályozása, a tudományos
kutatás, valamint közegészségügyi veszély elhárítása.

Az viszont valós félelem lehet, hogy a jogszabály betartása
sok esetben eredményezheti egyes kutyák szökését, amelyeket eddig megkötéssel akadályoztak meg ebben. Magyarországon ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon
sok helyen a szökésre hajlamos kutyát inkább megkötötték,
egyéb megoldások keresése helyett. Véleményünk szerint a
mostani jogszabály-módosítás természetesen nem oldhatja
meg ezt a problémát, de felhívhatja arra a figyelmet arra, hogy
ez helytelen gyakorlat volt.
A szökésre hajlamos kutyák egy jelentős részénél az ivartalanítás megoldja a problémát, mert sok állat csak ivari ösztöne
miatt csatangol el. Másoknál ez a szokás inkább unalomra
vezethető vissza, vagy a testmozgás hiányára, esetleg
fegyelmezetlenségre. Tehát az állatvédelmi szempontokat
figyelembe véve javasolt az elszökés fizikai megakadályozása
megfelelő kerítés, fal építésével, valamint a kutyával való
rendszeres séta, játék és mozgás biztosítása, a kutyaoktatás.

Az is aggályos lehet, hogy ha emberekkel szemben agresszív,
támadó kutya elszökését akadályozták megkötéssel. Tudni
kell, hogy ilyen ebeket tartani egyébként is nagy felelősség,
csak igen ritka esetben javasolható, akkor is, az ún. „Veszélyes állatok tartására” vonatkozó jogszabály betartásával.
Fontos tudni, hogy a most életbe lépő rendelet megszegése
nem számít bűncselekménynek, viszont állatvédelmi bírság
kiszabható az „elkövetőre”, ennek minimális díja 15.000 Ft.

Összeállította:
Dr. Paulina Anna
Klapka Állategészségügyi Központ, Budakeszi
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A Költészet napja

A KOKUKK Egyesület Irodalmi délutánja
Vendégünk: Imre Flóra költő, műfordító
Új helyszín: Hold Café, Telki, Kórház fasor 1.
Időpont: 2016. április 8. péntek, 17 óra 30 perc

Imre Flóra nem tartozik a laikusok előtt is jól ismert kortárs
költők közé. Tudjuk, hogy van ez: minden szakmában vannak
a szélesebb közönség előtt is gyakran forgó nevek, és
olyanok is, akikre kevésbé vetül rá a média ide-oda villódzó
fénye. Ez azonban általában semennyire sem jelzi a szakma
művelőjének értékét. Az alkatilag zárkózottabb, a dolgukba
mélyedő alkotók közül sokan nem tudnak a saját
menedzselésükre is időt szakítani – hiszen az éppen az
elmélyüléstől venné el az időt, az energiát.

A szakmabeliek és az igényes versolvasók azonban pontosan
tudják, mi fénylik igaz fedezettel, és mi talmi, múló csillogással. Hogy a csillagszóró nem csillag.
És Imre Flóra költészetének fénye tiszta, örök értékű fénnyel
ragyog.

Amikor tizennyolc évesen kezembe vettem az Akropoliszra
néző terasz című kötetét - ez volt az első -, olyan volt, mint
egy útjelző. És nem csak a címe miatt. Pedig az is figyelemre méltó. A három szó egyenként és együtt. A figyelem, a
figyelem iránya, és a teraszon való üldögélés, mint az idő
megállításának attitűdje megállított. Felnéztem. Imre Flóra épp
annyival járt előttem, hogy felnézhettem rá, hogy alakított
még a tekintetem irányán egy-két fokot. Fel, ahogy az
Akropoliszra néz az ember - persze csak virtuálisan -, mert
sem az Akropoliszon nem jártam, se tanítványa nem lehettem
az Eötvös Gimnáziumban, ahol tanított. De én a Berzsenyibe
jártam.
Azóta is tanít, magyar latin szakos tanárként számos diákját
segítette az OKTV-k döntőjébe, klasszikus műveltsége
nyomot hagy diákjain, az Eötvösben és az egyetemen is.

Az ókori színtér jelen van költészetében, ahol egymásra
mosódik az a néhány ezer év, ami közben eltelt. Itt és ott
vagyunk, a formák, a lélek örökkévaló csarnokaiba lépünk, ha
Imre Flóra köteteit olvassuk.
Kérem, lépjenek a Költészet napján ebbe a nem múló, versoszlopok közt elterülő térbe!
Ízelítőül két vers Költészet napi vendégünktől:

A KAPU

Így állunk némán, bronzba öntve,
annak a kapunak két oldalán,
opálos ég fekszik a csöndre,
a homokon lustán kúszik a láng.
Tudjuk, érezzük mind a ketten,
üvegesen vibrál a levegő.
A fény mindegyre élesebben
rajzolja vázunk vonalát elő.

Kétfelől feszítve az íven
végtelen messze sólyom árnya ing.
Állunk higgadtan, gyönyörűen,
s a lépésről álmodnak izmaink.

SANT’ANDREA DELLA VALLE
a kupola a monstrum kupola
ahogy pörget felránt az égbe
magához húz mégsem enged oda
mindig csupán a közelébe

a mágnesesség pólusai közt
örökös mozgásban lebegve
a szemed és az ég konstans erők
rögzítenek fénylő terekbe
sugárnyaláb testetlen dallamok
a rejtőzködő összecsengés
könnyű világos édes tenorod
édes édes a csók a szem kéz

és reménytelen és hogy meghalok
és világítottak a csillagok

Imre Flóra művei:

Az Akropoliszra néző terasz (versek, 1986)
Merőleges idő (versek, 1992)
Rondó (versek, 1992)
Rejtőzködve éltünk (versek, 1995)
Verstan és szöveggyűjtemény a verstan tanulmányozásához
(tankönyv, 1995)
A szép kötélverőné újrakezdi (versek, 1998)
Nem tart soká (versek, 2004)
Még tart a könnyűség (versek, 2015)

Díjai:

Zoltán Attila-díj (1986)
Hidas Antal-díj (1987)
Soros-ösztöndíj (2000)
Vas István-díj (2008)

A Költészet napi délutánon a költő legutóbbi kötetének
megvásárlására és dedikálásra is nyílik lehetőség. Mindenkit
szeretettel és - a lelki és szellemi táplálék után - uzsonnával, teával várunk!
FIGYELEM! A rendezvény az eddigi évektől eltérően új
helyszínen lesz!
Molnár Krisztina Rita - KOKUKK Egyesület
www.telki.hu
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Kapcsolatok: A család szerepe a
drogprevencióban
A statisztikai kimutatások alátámasztják azt a tapasztalati
tényt,
hogy
a
drogok
kipróbálása, használata egyre
fiatalabb korosztályt érint. A
középiskolák, de már az
általános iskolák legtöbb osztályában is vannak füvezők,
bulikon körbejár a füves cigaretta, vagy kipróbálnak parti drogokat.

Azok a szülők, akiknek a gyermekei még nem találkoztak
kábítószerrel, ugyanúgy kihívás
elé vannak állítva, mint azok,
akik egyszer csak felfedezik, hogy gyermekeik már régóta
rendszeres hasis fogyasztók vagy heroinisták.

Mi a család feladata ebben a helyzetben, mit tehetünk, hogy
fiataljaink elkerüljék a rájuk leselkedő veszélyt? A
megelőzést már egészen fiatal korban el kell kezdeni. A legfontosabb, hogy gyerekeinkkel sokat foglalkozzunk, magatartásukra, életvitelükre odafigyeljünk, saját életformánkkal jó
példát állítsunk eléjük, igyekezzünk velük a kamaszkorban is
az őszinte kapcsolatot tartani, és a drogfogyasztás problémáiról, veszélyeiről beszéljünk velük, hogy megértsék: az
ideiglenes „jó érzésért” kemény árat kell fizetniük, az életüket
teszik kockára.

Meghívó kiállításra
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját az idén 10.
születésnapját ünneplő Pipacs Galériába (Telki, Pipacs u. 8.,
az iskola mellett), a XIV. Telki Fesztivál 0. napján nyíló, „Tájak,
vágyak, emlékek” című kiállításunk megnyitójára.

Kiállító művészeink:
Király Nikoletta
Bóna Jenő

A kiállítást 2016. május 5-én (csütörtökön) 18.30-kor Deltai
Károly polgármester nyitja meg.
(Közreműködnek: Herczeg Gergely ének, Bognár Tamás vers,
valamint a Kiss Zenede Telki Tagozatának fuvolista
növendékei)

A kiállítás 2015. május 12-ig, naponta 11-18 óra között látogatható, a belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Támogatónk: Telki Község Önkormányzata,
Solong Press Kft.
2016 március

A Kapcsolatok következő előadására egy drogterápiával
foglalkozó intézmény, a Ráckeresztúri drogterápiás otthon
vezetőjét hívtam meg. Ők saját tapasztalataik, élményeik
alapján segítséget tudnak adni a szülőknek, pedagógusoknak, hogy lehet megelőzni a bajt.
Victorné Erdős Eszter 2008-ban már volt Telkiben, egy
nagyon emlékezetes esten, melyet két gyógyult fiatallal
közösen tartottak. Akik itt voltak az előadáson, biztos
emlékeznek rá, hogy milyen szívszorító őszinteséggel
beszéltek függőségük kialakulásáról, pokoljárásukról és gyógyulásukról.
Az egyik fiatal mondta magáról: Elfogadtam saját magam és a
történteket. Feltártam a múltban levő mély sebeket és
elkezdtem keresni a lelki békét. Letettem a voksomat, hogy
meg szeretnék próbálni egy tiszta életet élni. Ha végzek a
terápiával, be szeretném fejezni a tanulmányaimat. Munkát
szeretnék, önálló életet és saját családot. Nem ígérek semmit,
de megpróbálok mindent!
Az előadás 2016. április 28-án, csütörtökön 19 órakor
kezdődik a Telki Iskola ebédlőjében. Erdős Eszterrel most
is jönnek fiatalok, lehetőség lesz őszintén beszélgetni a drogokról, és arról, hogy védjük meg gyermekeinket a rájuk
leselkedő veszélytől.

Halász Terézia

Közösség

Helyi értékeink: Telki Panoráma Pont
A település legmagasabban fekvő belterületi pontja és egyik
legértékesebb közterülete a Telki Panoráma Pont, ahonnan
körkörös panoráma nyílik a teljes Zsámbéki-medencére, a
Budai-hegyekre, és látni lehet innen a János-hegynél is magasabb Nagy-Kopaszt, tetején a Csergezán Kilátóval.

A TPP-nél lévő asztal és padok, valamint a környező
települések nevével, valamint távolságával feliratozott iránymutató táblák 2009 óta várják az arra sétálókat, kirándulókat.
A kilátó pontra a temető melletti körforgalomtól a Szajkó
utcán, gépkocsival is jól megközelíthető módon lehet eljutni.

Nemrégiben beszámoltunk róla, hogy irányjelző tábláit
megrongálták, azonban azóta már befejeződött Telki egyik
fontos nevezetességének helyreállítása.

Megjelent a Pest
Megye Lapja
A havonta megjelenő, ingyenes újságot 50 ezer példányban
nyomtatták ki 16 oldalon és már minden Pest Megyei
településen elérhető.

Az első szám Jókai Anna Kossuth-nagydíjas írónő, a
Nemzet Művésze cím kitüntetettje ajánlásával jelent meg. A
lapban olvasható többek között az önálló megyéről szóló
döntés; interjú Szvorák Katalinnal; és bemutatkozó sorozat
indul a megyei értékekről.
Az újság innen tölthető le:
http://www.pestmegye.hu/hirek-altalanos/3406-megjelent-apest-megye-lapja-elso-szama

Hónapok
Az év eleje Január,
Az égen kevés a napsugár.
Február csak 28 napos,
S a kocsi kereke már lapos.
Márciusban kezdődik a tavasz,
S Koni szülinapja, ki nagy ravasz.
Április az én hónapom,
Mert akkor van a szülinapom.
Májusban jön a meleg,
Ezt szeretik az emberek.
Júniusban vége az iskolának,
Akkor kezdünk neki a nyaralásnak.
Július borzasztóan meleg,
Erre én a parton a fagyimat eszem
Augusztusban a tűzijáték csak úgy robban,
Apa szülinapja meg a nyakunkban.
Szeptemberen nem csak az őszt kezdjük,
Mert a sulival is szembe kell néznünk.
Október csak egy egyszerű hónap,
Nem baj, majd írok róla holnap.
Novemberre nem jut eszembe semmi,
Szóval elégedjetek meg ezzel, ennyi.
Decemberben vége az évnek,
Kezdhetjük elölről az egészet…

Tamási Gerold 6. b osztályos tanuló
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola

www.telki.hu

15

16

Közérdekű
Természet

Mindennapi tudomány
Közelebb az ősrobbanáshoz
Rendkívül sokan voltak kíváncsiak a Telkiben élő Horváth
Dezső, a fizika tudományok doktorának előadására az
Általános Iskola ebédlőjében, 2016. március 17-én este.
Ezúttal a gravitációs hullámokról volt szó a Mindennapi
tudomány sorozat keretében.

A fizikusok nemrégiben a LIGO Tudományos Együttműködés
keretében bizonyítani tudták, hogy a téridő hullámszerű megnyúlásai és összehúzódásai valóban léteznek (ezt a LIGO
mindkét észlelőrendszere kimutatta). A Széchenyi-díjas professzor előadása által pedig a telkiek is közelebb kerültek
ahhoz, hogy megértsék, mik is valójában a gravitációs hullámok és miért számít hatalmas felfedezésnek mindez. Megtudhattuk, hogy az ősrobbanás utáni néhány másodperc
megértése szempontjából óriási jelentőségű ez a tudományos
előrelépés, mivel lehetőséget biztosít a „Nagy bumm”-ot
közvetlenül követő folyamatok tanulmányozására.
Horváth Dezső már többször bizonyította a nagyközönség
számára falunkban, hogy közérthetően, jó humorral és
egyszerűen is tálalhatók a laikusok számára elsőre rettentően bonyolultnak vélt tudományos eredmények, áttörések.
Köszönjük, hogy a professzor révén a telkiek is első kézből
szerezhetnek tudomást a legfontosabb fizikai felfedezésekről
és azok hátteréről!

A hanfordi LIGO detektor északi karja

2016 március

Fekete lyukak összeolvadása

Természet

Madárgyűrűzés
A változékony és hideg idő ellenére is sokan látogattak el a
Telki Öreg Tölgy tanösvénynél rendezett madárgyűrűzési
bemutatóra 2016. február 20-án.
A befogott és meggyűrűzött madarak főleg széncinegék,
kékcinegék voltak, de egy csuszka is került a hálóba.

Köszönjük Kocsis Zsuzsának a látványos bemutatót és a sok
érdekes tudnivalót a madarakról és gyűrűzésről!
Tüski Katalin

www.telki.hu
www.telki.hu

17

18

Közérdekű
Közösség

2016 március

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.

Álláspályázat

Telki Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
karbantartó-gépkocsivezető munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2089 Telki, Petőfi u. 1.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: A Telki Polgármesteri Hivatal és intézményei karbantartási,
javítási munkáinak elvégzése. A település közigazgatási területén található közterületek, közparkok területének, növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási,
intézmények téli síkosság-mentesítési feladatainak ellátása, gépkocsivezetői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: megegyezés alapján

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, valamint
büntetlen előélet
– legalább 8 általános iskolai végzettség
– „B” kategóriás jogosítvány
– egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
– büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 13.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Telki
Polgármesteri Hivatal részére címezve.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad: dr.
Lack Mónika jegyző a 06-26-572-003-as telefonszámon.

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született:

Horváth Tamás és Horváth-Czeglédy Boglárka második
gyermeke: Horváth Gergő Tamás
Kecskés Gábor és Szabó Renáta első gyermeke:
Kecskés Dániel

Kirják Gergő és Nagy Eszter második gyermeke: Kirják
Mira Szófia
Orbán Balázs és Lénárd Beáta első gyermeke: Orbán
Mira
Sok boldogságot kívánunk!

Párkányok, kerítésfedlapok,
kémény és támfal fedő kövek,
méretre gyártása.
Műkőből, Mészkőből,
Gránitból
Minőségi kivitelben,
rövid határidővel és reális
áron!

06 20/4 917-214
vagy

06 23 340-270

www.zsambeksirko.hu
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