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Önkormányzat

Polgármester naplója
Folyó ügyeink

Teljes körű csatornázás és tisztítóüzem bővítés – megszületett a
konzorciumi megállapodás

Kezdjük a jó hírrel! A második fontos
lépés is megtörtént Telki külső forrásokból történő teljes körű
csatornázása és a tisztítóüzem
bővítése irányába. Aláírtam a
Nemzeti Fejlesztési Programirodával
azt a konzorciumi keretszerződést,
mely lehetővé teszi, hogy megvalósuljon Telkiben a valamivel több,
mint egymilliárd forint nagyságrendű
fejlesztési program. Ez lesz Telki történetének legnagyobb külső
forrásbevonása, ha megvalósul. Lássuk a részleteket!
Sokan talán nem is gondolnák, de Telki közel egy hatoda mai napig
csatornázatlan. 2016-ban, Budapest közelében, sokak által a
„leggazdagabbnak” vélt településen ez megdöbbentő adat. Mi áll
az elmaradás hátterében?

Telki a rendszerváltás után robbanásszerűen megnőtt. A földeket
parcellázták és eladták, a telkeken pedig elkezdődtek az építkezések, majd a beköltözések. Újabb és újabb lakóövezetek nyíltak meg,
de az infrastruktúra nem követte a fejlődést. Mai napig feszítő
ellentét jellemzi Telkit: ahogy a településfejlesztési koncepció egyik
megalkotója, Varga-Ötvös Béla általánosítva írta: Telkiben gazdagok
a polgárok, de szegény az önkormányzat. Így történhetett, hogy
2003-2004 között botrányos állapotok alakultak ki. A Budajenői
patak elszennyeződött, Budajenő és Telki között komoly feszültség jött létre, velünk volt tele a korabeli sajtó és tévé, a helyzet
tarthatatlanná lett. Végül nagy nehezen megépült a szennyvíztisztítónk.

A helyzet sokkal jobb lett, mint korábban volt, de mai napig elmarad
az ideálistól. Az új tisztítóüzem egy korszerű – Organica technológiával szerelt – műszaki megoldás, ahol biológiai szennyvíztisztítás
történik. Ez az úgynevezett élőgépes technológián alapszik, ahol
nemcsak baktériumokat alkalmaznak a tisztítás során, hanem
növényeket is. Az előremutató környezettudatos technológia
választása Telki számára környezeti terhelés szempontjából
feltétlenül jó.
Utóbb visszatekintve maga a beruházás azonban nem a Telki
számára legelőnyösebb konstrukcióban valósult meg. Európai
Uniós tagságunk 2004-ben jött létre, abban az időben még nem
léteztek a most ismert uniós pályázatok, de létezett állami támogatási rendszer, ami az ilyen beruházások esetében 70%-os támogatást nyújtott és 2004-2006 között a strukturális alapokból a kohéziós program keretében lehetett forrásokhoz jutni. Egyes adatok
szerint maga az Organica például pályázott és nyert is, ez azonban
nem jelentkezett a mi beruházásunkban. Telki sajnos ezzel a
lehetőséggel nem élt, vagy nem tudott élni, és a 226 millió forint
építési költséggel járó beruházást piaci, banki hitelből valósította
meg.

Ennek a terheit nyögte Telki egészen 2013-ig, amikor az állam konszolidálta a felvett kölcsönöket. A hitel magyarázta a magas csatlakozási díjakat és részben ez akadályozta magának a csatornahálózatnak a fejlesztését is. Hitelünk ma már nincs, a csatlakozási
díjat azóta csökkentettük.
További terheket jelentett a számunkra kevéssé előnyös megállapodás az üzemeltetéssel kapcsolatban, melyet szintén sikerült
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újratárgyalni és előnyösebb megállapodást kötni. Mivel az eddigi
üzemeltető, az önkormányzat tulajdonában álló Telki-Víz Kft. a
víziközmű-szolgáltatás folyamatos, hosszú távú nyújtásához az új
törvényi szabályozásban (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény) megfogalmazott, szükséges pénzügyi, gazdasági,
technikai, környezetvédelmi feltételeket nem tudja teljesíteni, ezért
az üzemeltetést új alapokra kellett helyezni.

A testület emiatt a meglévő szerződést 2012. augusztus 1-jei
hatállyal felbontotta, majd a tulajdonában lévő Telki szennyvíztisztító telep és vezetékes szennyvízcsatorna hálózat
üzemeltetésére, működtetésére, a szolgáltatói tevékenység gyakorlására üzemeltetési szerződést kötött a településünkön vezetékes
ivóvíz szolgáltatóként is tevékenykedő Északdunántúli Vízmű
Zrt.-vel. Ezzel egyidejűleg a csatorna- és vízszolgáltatási
szerződéseket is összehangoltuk és megkezdtük a feleslegessé
vált Telki-Víz Kft. megszüntetését.

Az önkormányzat módosította megörökölt szerződését az Organica Környezettechnológiák Zrt.-vel is. A törvényből eredő új helyzet
új részmegállapodásokkal járt, melyek Telki számára már
előnyösebbek, mint az eredeti, 20 évre szóló konstrukció. Az új
megállapodás garanciát nyújt arra, hogy a szennyvíztisztítás a
jövőben is a megszokott környezetbarát technológiával folyik.
Sajnos történt még egy hiba a múltban. Az időközben megnyíló
EU-s pályázatokon azért nem tudtunk indulni hálózatfejlesztés és
tisztítóüzem-bővítés területén, mert Telkit teljes körűen csatornázott
településként tartották nyilván. A szükséges nyilvántartási
módosítás körülményes és időigényes volt, de nem is fogott hozzá
senki. Lemaradtunk hát a pályázatokról. Nem mintha túl sok esélyünk lett volna, hisz a Közép-Magyarországi régióra ebben a
témakörben talán csak kétszer jelent meg pályázati lehetőség…
Azóta ezt korrigáltuk, az első lehetséges pályázaton indultunk és
nyertünk is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató a 2011. február
10-én meghirdetett „Derogációs vízi közmű projektek előkészítése”
című pályázati kiírására beérkezett „Telki szennyvízhálózatának
bővítése, szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése”
című KEOP-7.1.0/11-2014-0049 azonosító számú pályázatot elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette. A támogatás tárgya a
projekt adatlapban és annak mellékleteiben rögzített elszámolható
költségeknek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában
történő finanszírozása - ez szerepel az akkor aláírt Támogatói
Okiratban.

A 2014-es pályázat a fejlesztés tervezését, hatástanulmányok,
engedélyek beszerzését támogatta 100%-ban. Ezt azonban a források folyósítása előtt visszavonták, és az illetékesek új, komplex
programot dolgoztak ki, mely egy ütemben valósítja meg a fejlesztés
összes szakaszát a tervtől az építésig.
Néha érdemes elővenni a választási ígéreteket. Most saját programomból idézek: „Célom megvalósítani a teljes csatornázottságot,
szennyvíztisztító üzem fejlesztéssel egybeöltve, a derogációs
pályázat keretei között jelentős, minimum 85%, maximum 100%-os
támogatás mellett. A korábbi, ingatlanonkénti, közel másfél milliós
csatornázási költségek helyett így az egyes ingatlanokra csak a rácsatlakozás díja jut, mely szintén csökkent az elmúlt időszakban a
szennyvíztisztítóra korábban felvett, de állam által átvállalt hitel egy
ingatlanra eső hányadával.” (…)
„Bár korábban jobbára el voltunk zárva a fejlesztési forrásoktól, az új
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ciklusban a nagy, országos feladatokra: csatornázás, intézményfejlesztés, infrastruktúra-fejlesztés, részterületenként, nagy kormányzati programok jönnek létre. A mi lehetőségünk e jelentősen,
75-100%-ban támogatott programokban való részvétel. E programok keretein belül az EU korábbi korlátozásai nem, vagy kevésbé
élnek. Így fejleszthetjük - várhatóan két ütemben - az iskolánkat, így
indulhat el a csatornázás és megkezdtem a tárgyalásokat
közlekedési infrastruktúra fejlesztésekről és az új óvoda második
üteméről is.” (…)

„Mi kell ahhoz, hogy sikeresek lehessünk ezekben a programokban? Kiforrott, részletes koncepciók és tervek, valamint a megvalósítás pillanatában a szükséges beruházási önrész.

Az első kérdésben jól állunk, ennek köszönhetjük, hogy az elsők
között kerültünk be az iskolafejlesztési programba. De természetesen még sok feladat van hátra. A cél, hogy a következő tíz év minden elképzelhető, reális fejlesztése magas előkészítettségi szinten álljon készen arra, hogy egy-egy újabb program megnyíljon. Az
önrész előteremtéséhez pedig szigorú és takarékos gazdálkodás
kell.”
Eddig az idézet. Azóta az iskolafejlesztés a fent leírt módon megvalósult - sőt végül az önrészünket is átvállalta az állam -, jelenleg
épül a körforgalom és most belevágunk a csatornázásba is. Lépésről lépésre haladunk.
Elérkeztünk a jelenhez. Mivel kezdeményezésünkre a 25/2002. (II.
27.) Korm. rendelet módosításában (Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program) Telkiről már a
valóságnak megfelelő adatok szerepelnek, lehetőségünk nyílott
arra, hogy ismét pályázhassunk a fejlesztésre.

A lehetőség azonban nem hagyományos pályázatnak tekinthető,
hisz a teljes körű csatornázottság megvalósítása kötelező. Az EU
tagságból fakadóan a vonatkozó európai uniós irányelvek és
törvények ránk megvalósítási kötelezettséget írnak elő, a megvalósításra azonban könnyítést és haladékot kapott Magyarország,
így úgynevezett derogáció vonatkozik ránk, aminek a véghatárideje
most jár le. Ezért számunkra létfontosságú volt, hogy kijavíthassuk
a korábbi hibákat és utolsó pillanatban visszakerülhessünk a programba. Több esélyünk erre valószínűleg nem lesz, a beruházást
pedig önerőből szintén nem tudjuk megvalósítani. Versenyfutás
volt tehát az idővel.

A Kormány a derogációs kötelezettség alá eső települések hasonló fejlesztéseinek korábbi tapasztalatai és nehézségei miatt az uniós
források lehívása és a projektek koordinálása céljából létrehozta a
Nemzeti Fejlesztési Programirodát. A teljes projektet a Programiroda koordinálja majd a tervezéstől a közbeszerzésen át a
kivitelezésig. A program indulásakor startra készen álltunk és minden szükséges anyagot le tudtunk adni.

A Magyar Közlöny 2016. évi 26. számában megjelent a Kormány
1084/2016. (II.29.) Korm. határozata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének a megállapításáról. A határozat KEHOP-2.2.2. felhívás azonosító jelű kiemelt
prioritású pályázatai között szerepel Telki község szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése. A projekt indikatív támogatási kerete nettó 0,78 milliárd forint. Szakmai elvárások: A
beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést
meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesüljenek, annak
érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség
megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

A projekthez 10% önerőt, nettó 90 millió forintot kell biztosítanunk.
Megtakarításainkból, melyeket fejlesztési céltartalékként épp hason-

ló célra halmoztunk fel. Ez az összeg rendelkezésre áll, bár más
szükséges fejlesztések is sorban állnak a forrásért. Szerencsére
lehetőségünk van arra, hogy pályázzunk Magyarország központi
költségvetéséből a megtéríthető indikatív önerőre. Arra törekszünk, hogy az önerőt részben vagy egészben kiváltsuk és ezzel
lehetőség nyíljon más fejlesztések megindítására.

Április elején megtörtént a második lépés a program megvalósítása
felé, aláírtam a Nemzeti Fejlesztési Programirodával azt a konzorciumi keretszerződést, amely az együttműködés jogi kereteit szabályozza.
A tervezet szerint a teljes körű csatornázás és tisztítóüzem bővítés
2017 végére megvalósul. A fejlesztés valamilyen mértékben mindenkit érint. Elsősorban azt a 263 ingatlant, ahol egyáltalán nincs
csatorna. Az ellátatlan területen élő családoknak ez nagy
előrelépés és életminőség-javítás lesz. Számolunk további 327 új
bekötéssel a már közművesített területeken. A pályázat 5% erejéig
más kisebb járulékos beruházásokat is engedélyez, szeretnénk
például e lehetőség keretein belül öntöző kutakat létesíteni.

Mindenkit érint a tisztítóüzem bővítése. Nálunk könnyű belecsöppenni egy olyan vitába, ami arról szól, hogy falu-e Telki. A falu nem
közigazgatási kategória, Telki jogilag község. A falu kifejezés az
életvitelre vonatkozik. Ezzel kapcsolatban pedig nem annyira a hangos kisebbség szava számít, mint inkább a tények. Ezek alapján
pedig Telki kibocsájtott szennyvize nem falusias, hanem a Budapest
belvárosában élők szennyvizéhez hasonló töménységű. Ipari
létesítmények nélkül ez az adat magáért beszél. Tisztítóüzemünk
már most kihívásokkal küzd, mert annyira tömény, vegyszeres,
városias a szennyvizünk. Bár a megtisztítandó szennyvíz átfolyó
köbméterei alapján az üzem képességei még megfelelőek, a
töménység alapján közel a pont, amikor már nem lesz képes megbirkózni a feladattal. Ezért feltétlenül szükséges a bővítés, akkor is,
ha az új területek nem lennének rákapcsolva a rendszerre. Ha a
távolabbi jövőben nem lesz új lakóterület-bővítés és parcellázás,
akkor az üzem jelenlegi bővítése Telki teljes beépítése után is
elégséges lesz. Ha viszont lesz parcellázás, akkor az csak azonnali
tisztítóüzem-bővítés mellett képzelhető el.
Az előző ciklus elején megvizsgáltuk, hogy a jelenlegi fejlesztéssel érintett Hosszúhát ingatlanjait milyen módon és milyen áron
lehetne csatornázni. Az akkori számok és lehetőségek alapján az
egyes ingatlantulajdonosoknak a csatornázás mintegy 1,2 millió
forintba került volna ingatlanonként. Megszavaztattuk a kérdést és
az lett az eredmény, amire számítottam: a lakosság túlnyomó része
ilyen feltételek mellett nem képes megoldani a csatornázást.
Sok függ az egyéni adottságoktól, de a derogációs pályázat keretein
belüli feltételek nagyságrendileg ingatlanonként egymillió forinttal
csökkentik a terheket. Azt hiszem, ehhez nem kell sokat hozzáfűzni.

Jó hírrel kezdtem, de a végére azért sajnos egy rossz hírt is közölnöm kell. Berkecz Balázs, az Együtt politikusa saját állítása szerint
feljelentést tett az Európai Csalás Elleni Hivatalnál (OLAF) a néhány
hete megjelent felhívással kapcsolatban, mely összesen 420 milliárd forintnyi szennyvízberuházásról írt ki tendert. Sajtóhírek szerint
az Európai Bizottság máris a közbeszerzési eljárás leállítását kérte.
Ez az a program, amely 48 hónap alatt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. organizációjában az ország hat régiójában
valósítaná meg a hiányzó közműfejlesztéseket több mint 200, hozzánk hasonló helyzetben lévő településen. Brüsszel a lebonyolításhoz választott központosított keretmegállapodást nem tartja
megfelelőnek. Más módszer viszont nincs, mert nem fér bele az
időbe. Úgy fest tehát, hogy csatornázásunk ügye Brüsszelben dől
el, és a szokásos politikai és gazdasági erővonalak harca határozza meg, hogy a Hosszúháton és faluszerte meddig járnak még a
szippantó autók és mi folyik a patakban víz helyett.
Deltai Károly - polgármester
www.telki.hu
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból

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

2016. március 21.
2015. évi költségvetés módosítása

A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi költségvetés
módosítását.

2016. évi Közbeszerzési Terv

A testület elfogadta a 2016. évi közbeszerzési tervét.

Együttműködési megállapodás

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Fő, Muskátli és
Budajenői utca csomópontjának körforgalmú csomóponttá
történő átépítése projekt megvalósításának műszaki ellenőri
és projektmenedzseri feladatai ellátására együttműködési
megállapodást ír alá a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. A projektmenedzseri feladatok ellátásával a Rexagon Bt-t bízták
meg.

Kitüntető címek adományozása

A képviselő-testület döntött arról, hogy 2016-ban az alábbi
személyek, illetve szervezet részére ítéli oda a Telkiért
Érdemérmet és Telki Ifjúsági Díjat.

Telkiért Érdeméremmel díjazza a KOKUKK Egyesület
munkáját, illetve megosztott Érdemérmet ítélt oda Zimonyi
Adrienne és Márton Ildikó részére, akik munkájukkal jelentős
szerepet töltöttek be a település művészeti életében.

Telki Ifjúsági Díjat ítélt oda a testület Illéssy Lenke részére, aki
kimagasló művészeti teljesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett, ezzel példaértékű mintát adva kortársai számára.
(A díjazottakról további részleteket előző számunkban
olvashattak.)

(A körforgalomról részletek külön cikkünkben olvashatók.)

Március 29.

Bérlakások bérleti joga

Konzorciumi együttműködési
megállapodás

A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú bérlakások
bérlőjéül Vass Imréné óvodapedagógust, Czelvikker Máté
körzeti megbízottat és Farkasné Gaál Gabriella védőnőt
jelölte ki.

Környezetvédelmi Alap

A testület a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználására
pályázatot írt ki.

Ingatlan értékesítése

A képviselő-testület a Telki, Őszapó utca 1429-es helyrajzi
számú, 1870 négyzetméter területű ingatlant korábban
értékesítésre jelölte ki, eladási árát bruttó 24 millió 500 ezer
forint összegben határozta meg. A konkrét beérkező vételi
ajánlat kapcsán a képviselők úgy határoztak, hogy az ingatlan vételárának csökkentését nem támogatják, de hozzájárulnak a halasztott, két részletben történő megfizetéshez.

Közbeszerzés kiírása takarítás kapcsán

A testület úgy határozott, hogy a 2016. augusztus 14-től
2018. február 14-ig tartó időszakra, az önkormányzat
intézményei (Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, Telki Óvoda, Telki Polgármesteri Hivatal,
orvosi rendelő, Pajta) épületének napi takarítási, valamint
nagytakarítási munkálatainak elvégzésére közbeszerzési
eljárást ír ki.

2016 április

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki szennyvízelvezetési és -tisztítási, program megvalósítása érdekében
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
(További részletek külön cikkünkben olvashatók.)

A műfüves sportpálya felújítása

A testület úgy határozott, hogy a műfüves sportpályát körbevevő háló, valamint a sportpálya bejárati kapujának
javítására a 2016. évi költségvetési tartalékkeret terhére 1 millió forint összegű fedezetet biztosít.

Támogatás felhasználása

Telki község képviselő-testülete és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló, 1/2016. (II.25.) számú rendelete 7 millió
665 ezer forint összegű keret-előirányzatot tartalmaz az önkormányzat által biztosított támogatások céljára. Ezen felül
további 945 ezer forintot biztosítottak a költségvetés tartalékkeretének terhére.
szb

Közérdekű
Oktatás

Szoros együttműködés az óvoda
fejlesztéséért
A Telki Óvoda két épületének fejlesztéséről, új csoportszoba és tornatermek kialakításáról, kertrendezésről,
udvari játszószerek beszerzéséről, KRESZ-pálya
átadásáról esett többek között szó 2016. április 13-án, a
szülői szervezet rendhagyó gyűlésén.

A Telki Óvodában megrendezett találkozón ezúttal nemcsak az
óvodai csoportok képviselői és Petrovszkiné Krizsán Adrienn
igazgatónő vettek részt, hanem Deltai Károly, Telki Község
polgármestere, és az Óvoda-Iskola Telkiben Út Európába
Alapítvány képviseletében Koltai Piroska kuratóriumi elnök, és
Páva Hajnalka önkéntes munkatárs is.
A gyűlés kezdetén Maróti Viktória, a szülői szervezet elnöke
köszöntötte a megjelenteket, és ismertette a megtárgyalandó
kérdéseket, problémákat.

Deltai Károly beszámolt róla, hogy az önkormányzat a
közeljövőben indulni kíván a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program fejlesztési pályázatán, amelynek
keretein belül pályázhat a Tengelice utcai óvoda második
ütemének - csoportszoba és tornaszoba építés, eszközbeszerzés - megvalósítására. A pályázat részleteinek kidolgozása
folyamatban van, jelenleg még nem tisztázott az igényelhető
forrás mennyisége. A tervek és az engedélyek rendelkezésre
állnak. A támogatás mértéke 100%-os, de csak egy korlát
eléréséig. A járulékos költségek ennek függvényében 6-25%
mértékűek lehetnek, amit az önkormányzatnak kell biztosítania.
A teljes beruházás az előzetes becslések alapján 80 millió
forint körüli. A pályázat elbírálása előreláthatóan 4-6 hónap
múlva várható, a megvalósításra maximum 24 hónap áll rendelkezésre.
Sikeres pályázás esetén több, jelenleg fennálló probléma is
megoldhatóvá válik. A tervek szerint a pályázaton nyert
pénzből az önkormányzat a Tengelice utcai óvodaépületben
egy csoportszobát és egy tornaszobát építtetne. A Harangvirág
utcai épületben így felszabadulna az egyik csoportszoba, amit
tornaszobává alakítanának át. A pénz fennmaradó részét a
fenntartó udvari játékszerek vásárlására, kertrendezésre és a
Tengelice utcai épület árnyékolására fordítaná.

Pozitív hír, hogy a Harangvirág utcai épületben a fenntartó
nyáron kicseréli az elhasználódott padlót a közös terekben. A
fűtés gazdaságosabbá tétele, valamint a kellemes hőérzet
érdekében termosztátokat és ventillátorokat szereltet fel a csoportszobákba. Az óvodaépület kertjének rendezése tekintetében Deltai Károly elmondta, hogy az önkormányzat a
közeljövőben gondoskodik a kerítés melletti szakaszok
növényesítéséről és a pázsit frissítéséről. A szülői szervezet
részéről felvetődött, hogy az udvari betonjárdák állapota igen
leromlott, ami balesetveszélyt is okozhat. Az óvoda vezetése
az év elején jelezte a fenntartónak a problémát, de az idei költségvetésben nem szerepel a járda javítása.

Az óvoda fűtése kapcsán a polgármester arról számolt be, hogy
az önkormányzat rendszeresen indul energetikai pályázatokon
is és idén nagyobb esélyt lát a sikeres pályázásra a korábbiaknál. A tervek szerint a fenntartó a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretein belül pályázna, az
iskola és a Harangvirág utcai óvoda épületének korszerűsítésére. Napelemek, kazáncsere, részleges szigetelés és
nyílászáró cserék szerepelnek a tervben. Ebben az esetben az
elbírálási szakasz rövidebb, 2-4 hónap és a megvalósításra 12
hónap áll rendelkezésre. A támogatás intenzitása a pályázatban elszámolható összegek 100%-a, az önkormányzatnak a
járulékos költségeket kell állnia. A pályázat előkészítés alatt
van, az ideális programcsomag mérete még nem ismert. A
pályázat 50 és 250 millió forint közötti programokat támogat.

Koltai Piroska, az Óvoda-Iskola Telkiben Út Európába
Alapítvány képviseletében bejelentette, hogy április 18-án, hétfőn átadásra kerül az óvodában a KRESZ-pálya. Az
Alapítvány közel 185.000 Ft értékben vásárolt mobil KRESZtáblákat, amelyek bizonyos elemei a téli időszakban, beltérben fejlesztő eszközként is használhatóak. A táblákból az
óvoda mindkét részlege részesül. Ezzel az Alapítvány elmúlt
időszakban megfogalmazott, három kiemelt célkitűzése közül
az egyik teljesült. Koltai Piroska hangsúlyozta, hogy a KRESZpálya létrehozásának hátterében nagy szülői összefogás áll.
Az Alapítvány minden évben 5-600 ezer forinttal járul hozzá az
óvoda karácsonyi játékvásárlásához, támogatja a Madarász
ovi és a Zöld Óvoda programot.
Wilcsek Médea
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Hulladékszállítási időpontok
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása
szerint Telkiben az esedékes szelektív
(műanyag, papír) hulladékgyűjtés május 12én, csütörtökön lesz. A zöldhulladékot
legközelebb május 14-én viszi el a szolgáltató.

A 2016. évi további szelektív hulladék elszállítási napok a
következők:
Műanyag, papír: május 12., 26., június 9., 23., július 7., 21.,
augusztus 4., 18., szeptember 1., 15., 29., október 13., 27.,
november 10., 24., december 8., 22. (műanyag bármilyen
áttetsző zsákban, papír kötegelve)

Zöldhulladék: május 14., 30., június 13., 27., július 11., 25.,
augusztus 8., 22., szeptember 5., 19., október 3., 17., 29.,
november 14., 28., december 12. (előre megvásárolt, cégfeliratos, zöldhulladékos zsákban)
Évente egyszer, maximum 3 m3 hulladék szállíttatható el.
Időpont a Zöld Bicske ügyfélszolgálatán kérhető, lehetőleg
e-mailben (info@zoldbicske.hu).

Lomtalanítás:

A települési vegyes (kommunális) hulladék gyűjtése a
megszokott módon és időpontban, szerdánként zajlik.

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

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

A szűrés 1.700 Ft-ba kerül (befizetéshez a helyszínen biztosítanak csekket) a 40 év alattiaknak, illetve azoknak, akiknek
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági
orvosi vizsgálatra és véleményezésre van szükségük. Az alkalmassági vizsgálat keretében végzett szűrésről néhány
napon belül szakorvosi leletet adnak ki.
A tüdőszűrés helye: Telki Általános Iskola, Tornacsarnok,
előtér
Ideje:
2016. május
2016. május
2016. május
2016. május

17.
18.
19.
20.

(kedd) 8.00 - 14.00
(szerda) 12.00 - 18.00
(csütörtök) 8.00 - 14.00
(péntek) 8.00 - 14.00

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

Telki Önkormányzat

Az iparűzési adó bevallása
Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!

Tájékoztatjuk, hogy a 2015. évről szóló helyi iparűzési adó
bevallásához nyomtatványt nem küldünk! A bevallási
nyomtatvány honlapunkról tölthető le (www.telki.hu /
Nyomtatványok / adó nyomtatványok / Iparűzési adó bevallás
2015. évről). Mivel a bevallási nyomtatvány országosan
egységes, bármely önkormányzat nyomtatványán benyújtott
bevallás elfogadható.
A helyi iparűzési adó bevallásának és befizetésének
határideje: 2016. május 31.
A helyi iparűzési adó mértéke Telkiben 2015. évre az adóalap
1,6 %-a (önkormányzati mentesség, adókedvezmény nincs).
A helyi iparűzési adó számlaszáma: 11742348-1544188103540000
Az adó megfizetését 100,- Ft-ra kerekítetten kell teljesíteni.

Segédlet a bevallás kitöltéséhez

Adóelőleg fizetési időszak: 2016.07.01. - 2017.06.30.
Telki Község képviselő-testülete 14/2015. (XII.1.) sz. Ö. rendeletével a helyi iparűzési adó mértékét 2016. január 1-től
1,8 %-ra módosította.
2016 április

Ezért az adóelőleg számítás módja a következő:
2016. 09. 15-i előleg = 2015. évi önkormányzati (települési
szintű) adóalap 1,8%-a, mínusz a 2015. március 15-én
esedékes (előző évi bevallás szerinti) előleg
2017. 03. 16-i előleg = 2015. évi önkormányzati (települési
szintű) adóalap 1,8%-ának a fele.

A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallási nyomtatvány
lapjaiból csak azokat a lapokat kérjük beküldeni (aláírva!),
amely adatot tartalmaz! A bevallás feldolgozásáról csak abban
az esetben küldünk értesítést, ha abban az adózás rendjéről
szóló (Art.) 2003. évi XCII. törvény 34. §-a szerinti javítás
történt.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hibásan, vagy
késedelmesen benyújtott bevallás esetében az Art. 172. § (1)
bekezdése szerint magánszemély adózó 200 ezer forintig,
más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal
sújtható!
A KATA-s vállalkozások közül NEM kell bevallást benyújtani
azon vállalkozásoknak, akik a vállalkozás megkezdését
követő 15 napon belül, vagy 2016. február 15-ig bejelentették, hogy a tételes (2,5 M Ft adóalap szerinti) adózást választották!

Önkormányzat
Kultúra

Épül a körforgalom
Megkezdődik a Muskátli utcai komplex forgalmi csomópont körforgalom - kivitelezése, közel 135 millió forint külső forrásbevonással. Ennek folyományaként várható a CBA áruház
munkálatainak indulása is.

A képviselő-testület a projekt megvalósításának műszaki
ellenőri és projektmenedzseri feladatai ellátására
együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. A projektmenedzseri feladatokkal pedig a
Rexagon Bt-t bízták meg.

A kivitelezőnek 110 napja áll rendelkezésre a körforgalom
kiépítésére. Bár igyekeznek a munkálatokat úgy végezni,
hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a közúti forgalmat, időszakosan hol kisebb, hol nagyobb forgalomkorlátozásra lehet számítani. Útzár a kivitelezés vége felé várható.
(Ezzel kapcsolatban a Telki Portálon várható aktuális tájékoztatás.)
szb

A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen április elején aláírták a szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Útkorona Kft-vel. Ezt követően április második hetében
megtörtént a munkaterület átadása-átvétele, így mire lapunk
megjelenik, már megkezdődik a munkavégzés is.

Kapcsolatok
Májusi vendégünk Uzsalyné Pécsi Rita oktatással foglalkozó
szakember lesz, aki többször járt már Telkiben. Megismerhettük az érzelmi intelligenciáról, és a serdülőkor feladatairól,
szépségéről, nehézségeiről, a szabadság határairól és a
fegyelmezés lehetőségeiről tartott előadásai kapcsán. Most
a haragról és annak kezeléséről hallhatjuk őt.

Pécsi Rita a nevelés minden területén otthonosan mozog,
nemcsak elméleti, de gyakorlati tapasztalatokkal is bőségesen rendelkezik. Óvodát, iskolát alapított és vezet, általános
módszertant tanít leendő tanároknak, tankönyveket ír. A teljes képhez hozzátartozik, hogy 4 gyerekes édesanya is, így
rengeteg tapasztalattal bír, mind a szülői, mind az oktatási
szakterületről, ezért a család és az intézmény szerepét, feladatait, lehetőségeit reálisan látja, és tapasztalatait szívesen
osztja meg velünk.

A harag kezelése
Érted haragszom! – nem mindegy,
hogyan!
A harag
tanítható!

kezelése:

tanulható,

Praktikus fogások, edzési terv a
harag kezeléséhez – saját
magunknak és továbbadásra.

Az előadás kivételesen hétfői napon, 2016. május 23-án,
este 19 órakor kezdődik a Telki Iskola ebédlőjében.
A Kapcsolatok előadások gyakorlata szerint most is lesz
lehetőség, hogy kérdéseket tegyünk fel az előadónak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Halász Terézia
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Háromból egy, pipa! – Köszönjük!
Másfél évvel ezelőtt
érkezett a kérés az
Alapítványhoz, hogy az
óvodákban szükség lenne
KRESZ-pályák
kialakítására.

Az Alapítvány örömmel
vállalta a feladatot, hiszen olyan projekt mellé állt, amely tanulás, játék és sport egyben. Ezen keresztül a gyermekek megtanulják a közlekedés alapvető szabályait, az egymáshoz
való alkalmazkodást, miközben futóbicikliken és rollereken
róják az óvodák ösvényein a köröket.

Az Alapítvány csapata ez év februárjában nekilátott a feladat
megvalósításának. Tervezett, gyűjtött, egyeztetett, kért, alkudott, majd az óvodai és iskolai szülők segítségével takarított,
festett, rakosgatott. A rengeteg felajánlás így változott óvodai
KRESZ-pályává, vagy ahogy a Harangvirág utcai óvodát jól
ismerők mondják: KROSZ-pályává.
Egy tavaszi hétfő délután közösen ünnepeltek gyerekek, óvó
nénik, szülők, az Alapítvány önkéntesei, a szolgálatra kész
rendőrök és a kedves érdeklődők. Nagyon megható volt a
Maci csoport kedves versmondása! Külön köszönet JordánTóth Andreának és csapatának a nagy közösségi összefogással készült, lenyűgöző KRESZ-pálya alakú tortáért!
Az udvaron kialakított pályát és a további tartozékokat rövid
ünnepélyes beszéd keretében Koltai Piroska, a kuratórium
elnöke, és Páva Hajnalka, az Alapítvány lelkes önkéntese
adta át. Ezután a gyermekek nagy fegyelemmel figyelték a
telki és budajenői körzeti megbízott rendőrök bemutatóját,
örömmel vették fel a golyóálló mellényt, kipróbálták, hányan
tudnak beülni egyszerre a rendőrautóba, tesztelték a sziréna
teherbírását. Jó volt látni a lelkes gyermekeket, amint
élményekkel telve, az Alapítvány ajándék kifestőjével és az
Önkormányzat fényvisszaverő jelvényével távoztak.

Mindent összegezve, saját erőből sikerült megvalósítani az
Alapítvány három kiemelt célja közül az elsőt, összegszerűen
224 ezer 700 forint értékben. Külön szeretnénk kiemelni, hogy
nemcsak anyagi felajánlás érkezett. Adomány volt a festék,
amit külön köszönünk a KORAX Műgyantagyártó Kft-nek!

2016 április

Közösség
Program
Adomány és rengeteg munka volt a rendőr-dobogó, és a benzinkút, köszönjük Szabó Mártonnak! Kedvezményes áron
nyomtatta ki a kifestőket a DigiPrint, köszönjük! A takarításban és a festésben fel sem tudjuk sorolni, hányan jöttek
segíteni, mindent összegezve itt derült ki igazán, hogy milyen
rejtett tartalék és lelkesedés van a szülőkben, külön-külön
köszönet érte!

Ez még csak a kezdet. Az ünnepség egy állomás
munkánkban, jöhetnek a következő célok. Az Alapítvány
felvállalta, hogy a gyerekek a lenti óvodában a poros focipályát öntöttgumi burkolattal bevonva használhassák, a Tengelice utcai óvodában pedig égető szükség van kültéri játéktárolóra. Reményeink szerint a közeli jövőben átadjuk az
erdei futópályát, és a falubeli futópálya is jó úton van ahhoz,
hogy belátható időn belül elkészülhessen. Az Önkormányzat
pozitív szándéka mellé az anyagi felajánlása is megérkezett.
Indul a kivitelezési és megvalósítási terv elkészítése. A pontos
összegek és lehetőségek ismeretében jöhet az újabb telki
összefogás.
Kérjük, keressenek minket, várjuk véleményüket, javaslataikat
a folytatáshoz, munkánkhoz! Találkozunk május 7-én, a Telki
Fesztiválon, és május 28-án, a Sportnapon!
Még egyszer nagyon köszönjük minden társunknak, támogatónknak a segítséget, a támogatásokat! Számítunk Önökre
a továbbiakban is!
Koltai Piroska, Oprics Judit
Óvoda-Iskola Alapítány

Megemlékezés a kitelepítésről
Telki német ajkú lakosságát 70 éve telepítették ki, amelynek
kapcsán 2016. április 1-jén megemlékező koszorúzásra
került sor a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett Emléktáblánál.
A megemlékezésen beszédet mondott Deltai Károly polgármester, majd a kitelepített Lack Mihály Hazám című versét
Bognár Tamás, a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 8.a osztályos tanulója mondta el.

Az Emléktáblánál koszorút helyezett el Füredi Róbert és Portik Ferenc, valamint Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési
képviselő és Deltai Károly.
A megkoszorúzott Emléktáblát Harkai Gábor atya megszentelte, majd a megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével
ért véget.
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Telki fiatalok a Templeton
programban
Hárman is bekerültek falunkból a legjobbak közé

A Magyar Templeton Program a világon egyedülálló, kísérleti
tehetségazonosító és tehetséggazdagító program, amelynek
célja, hogy megtalálja és 2016 márciusától egy éven át
személyre szabott tehetséggondozó programban részesítse a
beválogatott 315 Junior Templeton Fellow-t.

A Fellow-k 10 és 29 év közötti, kivételes magyar kognitív
tehetségek, olyan fiatalok, akiknek a gondolkodási és megismerési képességei átütőek. A teljes programot magyar szakemberek dolgozták ki egy új módszertan mentén, amelynek
lényege, hogy a nemzeti tehetséghálózat bevonásával 20
ezer tehetséges jelentkezőből komplex, többkörös beválogatási rendszer segítségével találják meg azokat a fiatal
reménységeket, akiknek a kibontakozását személyre szabott
programokkal támogatják.
A program fontos célkitűzése, hogy a tehetségek személyes
sikereinek elérése mellett abban is segítse őket, hogy a
tevékenységük pozitív hatással legyen a szűkebb és a tágabb
környezetükre, az emberiség sorsára.

Óriási elismerésként a 20 ezer jelentkezőből kiválasztott
315 Junior Templeton Fellow közé három telki fiatal is bekerült. Érdekességképpen ketten ebből testvérek, a 18 éves
Földvári-Nagy Csenge, és 14 éves húga, Csepke, míg a harmadik fiatal falunkból Persányi Barnabás, aki bár még mindig
csupán 11 éves, azonban sakksikerei országos hírűek.

Földvári-Nagy Csenge azért jelentkezett a programba, mert
megtetszett neki, hogy segítenek kibontakoztatni a benne
rejlő tehetséget, és hasonló érdeklődésű emberekkel van
lehetősége találkozni. A következő egy évben szeretné lerakni a nemzetközi érettségit és felkészülni az egyetemre.
Nyelvtudása tökéletesítése mellett új idegen nyelvet tanulna,
és célja, hogy nemzetközi konferencián mutathassa be kutatásait. Húsz év múlva boldog házasságban, anyukaként élné a
napjait családjával, és a legjobb egyetemek egyikén szerzett
diplomával jogi doktorként segítene a rászorulókon és/vagy a
Földnek.

Földvári-Nagy Csenge

Földvári-Nagy Csepke

Földvári-Nagy Csepke a programtól azt várja, hogy segít
számára elérni nagyratörő álmait, amikkel másoknak, vagy
akár az egész emberiségnek segíthetne. Az egy év során
kutatna, bővítené, vagy pont szűkítené érdeklődési körét.
Szeretne megismerkedni hasonló emberekkel, esetleg meglátogatni kutatóintézeteket, csillagvizsgálókat és más
érdekességeket. Két évtizeddel később egy sokat elért,
boldog, kétgyermekes családanya lenne. Reméli, hogy
környezetkímélő találmányaival hozzájárulhat az emberiség
tudományos fejlődéséhez, közben óvja a természetet a
további pusztításoktól.
Persányi Barnabás jelentkezésének oka, hogy mentora, illetve
csoportja segítségével a versenysakkal és általában a
versenysporttal kapcsolatos élményeket, gondolatokat és
tapasztalatokat ismerje meg és egy kiváló közösség tagja
legyen. A következő egy évben szeretne hazai és nemzetközi
versenyeken minél jobb eredményt elérni és tudását továbbfejleszteni. Húsz év múlva olyan területen tevékenykedne,
amely ötvözi a sakkot, a logikát és a matematikát.

Hatalmas páros siker a TUDOK-on
Földvári-Nagy Csenge és Csepke közel két éve végeznek
kutatómunkát szociológiai és egészségtudományi témakörben.

Egészségtudományi kutatásukban a tinédzserek higiéniai
szokásait vizsgálták és hasonlították össze 12 országban.
Szociológiai kutatásuk témája a tinédzserkori párkapcsolati
szokások összehasonlítása magyar viszonylatban, négy generációban, és nemzetközi kitekintésben, a 16-20 évesek
körében.
A generációk párkapcsolati szokásairól szóló eredményeket
nemzetközi folyóiratban már publikálták, míg a kitekintő
elemzések megjelentetése folyamatban van.
2016 április

2016. április 1-jén és 2-án mindkét kutatásukkal indultak a
Szolnokon megrendezett TUDOK-on, a Tudományos
Diákkörök Országos Konferenciáján, amelynek végső fordulójában, a Kárpát-medencei döntőben nem csak a hazai,
hanem erdélyi, vajdasági és felvidéki kutató diákokkal mérték
össze tudásukat és kutatásukat a magasan kvalifikált szakmai
zsűri előtt.

Mindkét szekciót megnyerték, amivel 60-60 felvételi
pluszponttal gyarapodtak, és a 2017-es OTDK-ra (Országos
Tudományos Diákköri Konferencia) is meghívást kaptak, ahol
egyetemistákkal fognak versenyezni.

Közösség
Program

Telki Fesztivál
Mélyen Tisztelt Telki Közönség!
Idén immár XIV. alkalommal színesíti tavaszunkat a Telki Fesztivál, a korai Pünkösd miatt a szokásosnál kicsit korábban,
május 5-től, csütörtöktől 7-ig, szombat késő estig.

Új helyszínként kapcsolódik be a Telki Hold Otthon (a volt
Magánkórház helyén), ahol a Pipacs Galéria kiállításának megnyitója után csütörtök este filmvetítés lesz felnőtteknek, majd
péntek este gyerekeknek is. A péntek délutánt az elmaradhatatlan gyermekszínházi előadás fémjelzi az iskola tornatermében,
majd 5 órától a fesztivál szokásosan legnagyobb produkciója, a
Telki Gyermek Táncszínház „Pöttöm Panna” előadása
következik. A fesztivál hivatalos megnyitója és az idei telki díjak
átadása a Báder-Magyar házban lesz péntek este 7-kor, majd a
Pajtában várja komoly program az irodalom és a blues, illetve a
rock and roll szerelmeseit. A fiatalok bulija egy fergeteges fellépővel és utána DJ által szolgáltatott mai könnyűzenével idén
nem a tornateremben, hanem a Pajtában lesz.

Szombat délelőtt, majd egész nap ismét számos gyerekprogram, kirakodóvásár, játszóházak, kézműves foglalkozások,
minőségi büfé, kürtőskalács, kiállítások és művészeti programok várják az érdeklődőket a Petőfi utcában, a Pajtában és
a Jung-ház kertjében álló nagyszínpadon. 14 órakor ismét
bemutatkoznak gyermekcsoportjaink énekes, táncos,
mozgáskultúra programokkal, majd az első Telki Falusütije
verseny eredményhirdetése következik. A délután hátralévő
részében Telkiben először fellép a Khamoro cigányzenei
együttes fergeteges énekes, hangszeres és táncbemutatóval,
sőt, egy további meglepetés is lesz! 18 órakor a templomban
idén a Tutti Cantabile Énekegyüttes egyházzenei koncertjét hallhatják. Este 8-kor az idei iskolabál szülői műsora vezeti fel a fő
programot, majd a Soulbreakers zúzós koncertjére tombolhat a
közönség a nagyszínpadon. Késő este ismét csak a Limuzs
Zenekar húzza a táncos kedvűek számára a talpalávalót!
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, Telkin innen és
túl!

Javítások a focipályán
Az iskola előtti közpark egyik fontos eleme a 2007 novemberében - igencsak jelentős összefogás eredményeként átadott műfüves sportpálya, amely iskolai testnevelés óráknak,
gyermekedzéseknek, valamint felnőtt focinak is rendszeresen helyet ad.

A lassan 10 éves használat azonban itt-ott nyomokat hagyott
a létesítményen, amelynek egyes elemei így felújításra szorulnak. Ezért Telki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nemrégiben a sportpályát körbevevő háló, valamint
a bejárati kapu javítására 1 millió forint összegű fedezetet biztosított.

www.telki.hu
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Különdíj a Tehetségnapon
Iskolánk különdíjban, Persányi Barnabás tanulónk
„Felfedezettjeink 2016” ösztöndíjban részesült a Nemzeti
Tehetségnapon.

Március 19-én a köztársasági elnök úr felesége, Herczegh
Anita védnökségével tartották a Nemzeti Tehetségnapot, ahol
iskolánk rangos elismerésben részesült. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 25 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges fiatalok bemutatását célzó pályázati kiírására
intézményünk Persányi Barnabás tanulónk eredményeit
bemutató pályázatot nyújtott be, amely különdíjat nyert, Barnabás pedig ösztöndíjban részesült. A Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola magas színvonalú tehetséggondozó programjának elismerése, hogy az
országosan kitüntetett 9 tanuló egyike, és egyben legfiatalabbja iskolánk tanulója.

A Nemzeti Tehetségnapra Barnabást Sarlós Erzsébet igazgatónő és Molnár Krisztina tehetséggondozó matematika
tanárnő kísérte el.

10 éves a Pipacs Galéria
Az idén 10. születésnapját ünneplő
Pipacs Galéria 2006. november 11én nyitotta meg kapuját Telkiben, a
Pipacs u. 8. szám alatt.

A családi galéria tulajdonosa Márton
Ildikó
festőművész.
A
művésznő eleinte saját képeit tervezte bemutatni állandó kiállítás
keretében az érdeklődőknek, de
hamarosan átengedte a teret
művésztársainak.

Eleinte egyedül szervezte a kiállításokat, majd 2008 óta társa is akadt
Zimonyi Adrienne személyében, akinek segítségével sikerült
bekapcsolni a galériát Telki kulturális vérkeringésébe. Kiállításaik tavasszal a Telki Fesztivál 0. napján, és ősszel, októberben a Festészet Napján várják a látogatókat.
10 év alatt számtalan kiállítója volt a Pipacs Galériának. A csoportos tárlatok alkalmával számos Magyarországon és
2016 április

külföldön is ismert és elismert, tehetséges művész mutatta be
alkotásait az ország minden pontjáról. Az évek során művészkörökben a galéria neve egyre ismertebb lett és a művészek
örömmel fogadják el a szervezők felkérését.

A galéria szoros kapcsolatot ápol a Telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával és a Kiss Zenede
Alapfokú Művészeti Iskolával is. A két intézmény diákjai rendszeres fellépői a kiállítás-megnyitóknak, de a Telkiben élő
prózai és zenei művészek is szívesen vesznek részt e jeles
alkalmakon.
A kiállításokon szereplő művészek többsége emlékül egy-egy
alkotást hagy a galériában, így amikor a fő tárlat bezárul, egy
másik, vegyes tárlat nyitja meg kapuit. Ekkor a házigazda képei
mellett az elmúlt időszakban a galériában kiállított művészek
alkotásai köszönnek vissza a falakról.

A galéria törekvése, hogy évről-évre új művészeket, művészeti
ágakat, technikákat mutasson be a nagyérdeműnek.
ZA
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Ismét kiállításra készül a Pipacs
Galéria
Idén ünnepli 10. születésnapját a Pipacs Galéria. Egy
emlékezetes születésnapi tárlatra és megnyitóra várjuk az
érdeklődőket a Telki Fesztivál 0. napján, május 5-én
18.30-as kezdettel.
Kiállító művészeink nagyszerű kortárs tájképfestők, alkotásaikból válogattuk össze a „Tájak, vágyak, emlékek” című kiállítás anyagát.

Király Nikoletta

A fiatal művésznő, Király Nikoletta 1978-ban, Debrecenben
született, majd 12 éves korában családjával a Balatonfelvidékre költözött.

Tanulmányait Keszthelyen végzi, ahol gimnáziumi évei alatt
Dókus Eörsnél kezd ismerkedni a festészettel. Első csoportos kiállítása is ebben a festői szépségű Balaton-parti
városkában kerül megrendezésre, olajfestményei bemutatásával.
A művész 20 éves korára a táj, a természet - köztük előkelő
helyen a Balaton és környéke - iránti szeretet, tisztelet,
rajongás mélyen és olthatatlanul a lelkébe ivódik.

Több mint 15 éve alkot önállóan. Naturalista, impresszionista,
illetve posztimpresszionista, sok napfénnyel átitatott festményein lelkesen örökít meg utcarészleteket is, valamint
örömmel merít mediterrán utazásai emlékeiből.

Jelenleg Hévízen él, s e város egyik galériájában állandó kiállítása van, amely egész évben megtekinthető.

kell. Csak így tudjuk megjeleníteni, lefesteni, képbe önteni azt
a belülről fakadó érzést, amely tulajdonképpen a festő
lelke.” Így szól a hitvallása Bóna Jenő festőművésznek, aki
az alföldi ember, az ősi magyar táj egyik ma élő legnevesebb, kiskőrösi festője.

A Kiskőrösön élő művész képeit nézve fel sem merül a látogatóban az a gondolat, hogy autodidakta és tapasztalati
módon, nem pedig művészeti iskolákban tanult festeni. De a
szakértő szemek felfedezik az őstehetséget műveiben, a
gyűjtők keresik képeit határainkon belül és azon túl is. Több
éve Japánban is felfigyeltek a művészre. Rendszeresek a kiállításai a felkelő nap országában.
Gyermekkori vágyát a festészet iránt csak felnőtt korában
kezdte megélni. Eleinte rajzolt, majd megismerkedett az olajfestéssel. Útkeresése során sokféle technikát kipróbált, de a
grafika, az akvarell és a pasztell idegen maradt számára.
Leginkább az olaj határozott színeivel azonosul, ezzel tudja
érzéseit a legjobban kifejezni.

Hosszú évekig a biztos, civil állása mellett festett, majd teret
engedett belső indíttatásának és fő tevékenységként
kezdett el foglalkozni a művészettel.

A hangulatától és a témától függ, hogy mit visz a vászonra.
Szereti a könnyedebb színvilágú virág-, és asztalcsendéleteket, a markánsabb portrékat, de az életképeket is.
A megnyitón ismét színes műsorral kedveskedünk látogatóinknak: fellép Bognár Tamás versmondó, hallhatjuk a Kiss
Zenede Alapfokú Művészeti Iskola fúvós tanszakának
növendékeit, valamint bemutatkozik Telkiben a neves énekeselőadóművész, Poór Péter tanítványa, az operaénekes Herczeg Gergely.
A kiállítás május 12-ig látogatható, a belépés ingyenes.
Szeretettel várjuk látogatóinkat!

ZA

Bóna Jenő

„Akármennyit tanulhatunk, ha valaki nem született tehetségesnek, abból sohasem lesz jó festő. A tehetség azonban
önmagában kevés ahhoz, hogy az utókor számára
maradandót alkossunk, kitartás, szorgalom és elhivatottság is

Köszönjük támogatóinknak a segítséget:

Telki Község Önkormányzata, Solong Press Kft.
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Magánnyomozás Imre Flórával
Az új helyszín, a Hold Café szinte teljesen megtelt érdeklődőkkel 2016. április 8-án, a Kokukk Egyesület szervezte
költészet napi irodalmi esten, amelynek vendége Imre Flóra
volt. Az eseményen a jelenlévők egy különleges magánnyomozáson vehettek részt a házigazda Molnár Krisztina Ritával
(Kokukk), valamint a József Attila-díjas költőnővel együtt.

Imre Flóra műfordítóként elsősorban római költők
szerzeményeivel foglalkozik, latinosként ugyanis ez a szakmája és szenvedélye is egyben. „Horatius a legizgalmasabb
számomra, 30 körüli verset fordítottam tőle” – tette hozzá, és
azt is megtudhattuk, a korabeli művek olykor saját verseket is
ihletnek.

A latin-magyar szakos tanárként és tankönyvíróként is dolgozó költőnő többször is felolvasott az este folyamán versesköteteiből, s játékra hívta a hallgatóságot, akik ily módon
kinyomozhatták, honnan és kiktől származnak a művekben
szereplő, Imre Flóra által kiemelt részletek.

Az est végén a vers és a dal kapcsolatáról is megosztotta
véleményét. Idézte költői pályája egyik nagy, mítikus figuráját,
Vass Istvánt, aki szerint minden vers annyit ér, amennyi dal
felcsillan mögüle. „A dal ott bujkál minden versben, s ez teszi
igazán költészetté”- emelte ki, kiegészítve azzal, hogy a zenei
élmények belejátszanak a szövegek születésébe is. Ezt alátámasztandó, a költészet vokalitásának illusztrálása érdekében
a végén két hangulatos zeneszámot is meghallgathatott a
nagyérdemű.

Megtudhattuk ugyanis, hogy Imre Flóra „imád lopni”, azaz
gyakran alkalmazza az intertextualitás, a szövegköziség
eszközét. Mielőtt azonban bárki tárcsázni kezdené a
nyomozóhatóság telefonszámát, eláruljuk, esetében ártatlan
„bűntény”-ről van szó. Be-beemel ugyanis más íróktól,
költőktől részleteket műveibe, azonban teszi ezt anélkül,
hogy megsértené bárkinek a (szerzői) jogait. Ezek kapcsán
egyébként megjegyezte, a szerzőség a reneszánsz előtt
még nem volt olyan fontos, mint napjainkban.

A költőnő elmondta: „a lopott részek magukkal hozzák a
sajátos ízét, hangulatát annak a környezetnek, ahonnan származnak”. Hozzátette, hogy viccesebben fogalmazva, konyhai
hasonlattal élve ez azt jelenti, hogy azért szeret lopni, mert ez
olyan, mint amikor az ember kalácsot süt, vesz jó sok mazsolát, amelyeket aztán leönt rummal, és csak utána tesz a
süteménybe.

2016 április

Vannak költők, akik csak egy bizonyos réteget céloznak meg,
saját bevallása szerint azonban ő igencsak kedveli a népszerűséget. „Olyan szövegeket szeretek csinálni, amelyeknek sok
lehetséges olvasója és sok lehetséges olvasata van” - fejtette
ki.

Szilágyi Balázs

Fotók: Szász-Szalai Henrietta
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Baleset-megelőzési felhívás
Kezdetét vette a motoros szezon
A napos, tavaszias idő beköszöntével egyre többen
előveszik - a hosszú téli pihenőt követően - a motorkerékpárokat. Ez azonban számos veszélyt rejt magában,
hiszen a motorosoknak vissza kell szokniuk a két kerékre, az
autósoknak pedig fel kell készülniük a motorkerékpárok újbóli
megjelenésére az utakon.

A tavalyi évben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
illetékességi területén 173 motorkerékpáros és 140 segédmotor-kerékpáros baleset történt, amelyből 9 halálos kimenetelű
volt. A balesetek megelőzése érdekében minden évben alaposan fel kell készülni és számítani kell a motorral
közlekedőkre, akikre - kevés kivétellel - ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az autóvezetőkre.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság motoros járőrei is
megkezdték a felkészülést a szezonra. Negyvenegy rendőrmotort a műszaki szakemberek 2016. március 30-án már alaposan átvizsgáltak. Ellenőrizték többek között a lengéscsillapítót, a fék- és biztonsági berendezést, a gumik profilmélységét és a világító berendezéseket is.

Most ingyen frissítheti fel KRESZ-tudását!
2016. június 15-ig elérhető az ingyenes, állami Kreszfelfrissítő Közlekedésbiztonsági program.
Az ingyenes program a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
kezdeményezésére, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által,
a Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretein belül valósul meg.
Célja, hogy a közúti közlekedésbiztonság javításának érdekében
a polgárok alanyi jogon frissíthessék fel országszerte a
közlekedési ismereteiket az általuk választott gépjárművezetői
kategóriákban („A”, „B”, „C”, „D” és/vagy kerékpáros).

A legkorszerűbb távoktatási (e-learning) technológia és módszertan segítségével a http://www.kreszfelfrissito.hu/ Közlekedésbiztonsági program felhívja a közlekedők figyelmét az elmúlt években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi (KRESZ) változásokra, a leggyakoribb, szabályismeret hiányára visszavezethető
baleseti okokra, és más hasznos, a biztonságos közlekedéssel
összefüggő kérdésekre. Az idei témák között újdonságként
szerepel a „Gépjárművek forgalomba helyezése és időszakos
műszaki vizsgálata” és a „Hivatásos gépjárművezetői ismeretek A közúti árufuvarozói tevékenység alapjai” digitális tananyag. A
program nagy hangsúlyt fektet a közlekedés további résztvevőire
vonatkozó ismeretek terjesztésére, s ennek keretében elérhető a
„Gyalogos közlekedés”, a „Biztonságos közlekedés kerekesszékkel”, valamint a polgárőrök szerepét bemutató „Polgárőri
alapismeretek - A baleset-megelőzés” digitális tananyag.
Annak érdekében, hogy a magánszemélyek még nagyobb
kedvvel, motivációval vegyenek részt a Közlekedésbiztonsági
programban, a képzést elvégzők közül 15 ezren ingyenesen
végezhetnek el egy e-learning alapú, hatóságilag akkreditált
(hivatalos) gépjárművezetői kategóriás („AM”, „A1”, „A2”, „A”, „B”,
„C”, „D”) elméleti képzést.

A Közlekedésbiztonsági programmal kapcsolatos további információk:

A program 2016. március 1-jétől június 15-ig érhető el mindenki
számára, díjmentesen.

A képzésben résztvevők http://www.kreszfelfrissito.hu/
weboldalakon tudnak – önkéntesen – regisztrálni, és a regisztrációt követően férnek hozzá a tananyagokhoz. A kötelező
tananyagrészek elvégzését követően a rendszer automatikusan
kiállít egy képzési igazolást. Ezen az igazoláson található egy
személyes e-kuponkód, amellyel a képzésben résztvevő személy jogosulttá válik arra, hogy díjmentesen iratkozzon be egy
hatóságilag akkreditált, gépjárművezetői kategóriás („AM”, „A1”,
„A2”, „A”, „B”, „C”, „D”) e-learning alapú, elméleti képzésre. Ennek
elvégzésével újabb kategóriában szerezhet vezetői engedélyt,
illetve ha már meglévő kategóriát választ, felfrissítheti korábban
szerzett ismereteit.
Nemzeti Közlekedési Hatóság
www.telki.hu
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Hirdetés
Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A melldaganat korai felismerésének eszköze a mammográfiás
szűrővizsgálat.

Azok a Telkiben lakó 45-65 éves nők, akiknek utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a Szent János
Kórházban (1125 Budapest, Diós árok 1., telefon: 06-1-4584509) vizsgálatra.
Időpont: 2016. május 9-13.

Vegyen részt Ön is a térítésmentes mammográfiás
szűrővizsgálaton! A lehetőség adott! Éljen vele!
További információk: Budapest Főváros Kormányhivatala,
Népegészségügyi Főosztály, telefon: 06-1-465-3823

Hirdessen a honlapon!
A Telki Portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat hivatalos honlapja.
Olvasói jellemzően a közel 5000 fős település és a több
tízezres lélekszámú környező régió lakosai, valamint a községre
költözni szándékozók, a Telki iránt érdeklődők.

Telki sajátos szociokulturális összetétele miatt országosan is a
legnagyobb internet penetrációval rendelkező település - gyakorlatilag minden háztartásban van egy vagy több internet hozzáférés, és a lakók aktívan használják is a világhálót a
tájékozódásra, valamint ügyeik intézésére. A kiemelkedő vásárlóerejű közösség első és egyetlen portál jellegű honlapja a
telki.hu, amely a helyi kommunikáció fő csatornája.

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

Érdeklődni lehet:
A hirdetések árairól és a jelentkezés további feltételeiről
érdeklődni hétköznaponként, munkaidőben a
- munkaugy@telki.hu email címen,
- a 06-26/920-806-as telefonszámon,
- személyesen a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki,
Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.
Ugyanitt érdeklődhet a Telki Napló hirdetési feltételeiről is!
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Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

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

Ne elégedjen meg a szokványos
sírkövekkel!
Mi megvalósítjuk egyedi
elképzeléseit!
Minőségi kivitelben,
rövid határidővel és reális áron!

Budapesti temetőkben is vállalunk síremlék készítést!

06 20/4 917-214
vagy

06 23 340-270
www.zsambeksirko.hu
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Nevezetességeink: közpark és szobor
A Pipacsvirág Iskola előtti füves területen 2008-ban épült
meg Telki legnagyobb közparkja. A park tervezése során az
volt a cél, hogy ne reprezentatív díszparkot hozzunk létre,
hanem egy olyan közösségi teret, amit a nap minden szakában élettel lehet megtölteni. A koncepció központi eleme a
műfüves sportpálya, amely délelőttönként az iskolai testnevelés óráknak ad helyet, délután a gyerekek edzései vonzzák
oda a gyerekeket és a szülőket is. Ezt követően a fiatalok és
felnőttek fociznak akár este 22 óráig.
A park kialakítása funkcionális, biztosítja a gyalogos
közlekedést az iskola és az óvoda irányába egyaránt. A
Muskátli utca felöli oldal találkozó pontként működik, az iskola
előtti rész pedig rendezvénytérként is szolgál.

2013 májusa óta a park jelenti otthonát Telki első köztéri
szobrának, a Mandulás kislánynak is. A bronzból készült,
meglehetősen barátságos alkotás talapzatán (mű)mandulák
hevernek a kislány előtt. Elhelyezésekor stílszerűen az iskola
előtti parkban, a szobor mögött elültettek egy mandulafát.
szb
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