


Terjedelmi okokból rövid cím-
szavakban számolok be né-
hány érdekes, fontos kérdésről.
A csatornázási projekt folyik, a
konzorciumi megállapodást
módosítottuk, megszülettek a
csoportos közbeszerzést elő-
készítő csoportosztások. Mi
jellemzően észak-magyaror-
szági településekkel kerültünk
egy csoportba, mert térsé-
günkből egyedül Telki került be
a programba. Hamarosan meg-
kezdődik a tervezés.

Befejeződött a zöldterületek fejlesztése. Véglegesen elkészült
az új körforgalom és környezete, megújult a régi körforgalom
és az összes többi területen is befejeződtek a munkák.
Megkaptuk a jó adatszolgáltató önkormányzat elismerő
minősítést. 3200 önkormányzat közül csak néhány tucat felelt
meg a szigorú elvárásoknak. Gratulálok az önkormányzat dol-
gozóinak és köszönöm munkájukat!
Megkezdődött az iskola átadása. Megkaptuk az első adat-
szolgáltatási igényeket és elindult az átadás-átvétel procedúrá-
ja. Novemberig tisztázódnia kell a bizonytalan részleteknek, a
bérleti szerződések, függőben lévő folyamatok és pályáza-
tok kérdésének. Arra törekszünk, hogy a tőlünk telhető
legjobb állapotban adjuk át iskolánkat a tankerületnek, így
megpróbáljuk a belső világítást a szűk időn belül jobbra
cserélni, és néhány további kisebb-nagyobb beavatkozással
javítani gyermekeink jövőbeli körülményeit.
A NIF Zrt., mint az illetékes minisztérium által a projekt
menedzselésével megbízott szervezet és a tervező, tájékoz-

tatta a budakörnyéki polgármestereket az R11-es elkerülő út
jelenlegi státuszáról. Egyelőre csak a keleti nyomvonal van
megtervezve, erre készültek hatástanulmányok. Ha a nyugati
nyomvonallal kapcsolatban a megbízott szervezet tervezői
utasítást kap, akkor megkezdi a munkát. A miniszterelnökséget
vezető miniszter sajtótájékoztatóján elhangzottakkal kapcso-
latban a megbízott szervezetnek a tájékoztatás idején nem volt
semmiféle hivatalos információja. A szakértők és a civilek
eltérő állásponton vannak. Telki számára a megépülő bár-
mely út jelentéktelen előnyökkel jár. Forgalmi terhelés tekin-
tetében bármely változat esetén csekély forgalomnövekedést
jósolnak a szakértők. Számunkra a legkisebb növekedéssel
az a változat járna, ha egyáltalán nem épülne meg az út. A
keleti nyomvonal esetén az új út forgalma Telki számára szá-
mottevő, érzékelhető hatással nem járna a távolság miatt, a
medence egészére azonban hatással lenne. A tervezett úttal
összefüggésben megemlítendő, hogy az M0 bezárásának
kérdése a következő 15 évben még terv szinten sincs beállít-
va. Az M0 egyébként fele olyan távolságban lenne, mint a ter-
vezett elkerülő út a legközelebbi nyomvonal esetén, de abban
az irányban, amerre jellemzően közlekedünk, így a várható
beépüléssel (ipari parkok, logisztika, stb.) az M0 nagyságren-
dekkel nagyobb negatív hatást gyakorolna környezetünkre.
Szervezeti változások lesznek a hulladékszállítás terén.
Szerződött szolgáltatónk várhatóan egyike lesz azoknak a
regionális szolgáltatóknak, akik egy-egy összefüggő terület
ellátásával lesznek megbízva. Mivel sok településnek, első-
sorban nagyobb városoknak van olyan önkormányzati vál-
lalkozása, ami hulladékszállítási feladatokat is ellát, illetve
zavarosak az ellátáshoz kapcsolódó ingatlan-, jog- és tulajdon-
viszonyok, a szaktárca rövid határidővel rendezi a helyzetet.
Telkit az átszervezés csak közvetve érinti, mi már évekkel
korábban rendeztük szerződéses viszonyainkat.

Deltai Károly
polgármester
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Dióhéjban

Kedves Focisták és a fiatal focisták kedves Szülei!

A Telki FC nemrég kiküldött felhívása, amely adakozásra hívta
fel a népes telki labdarúgó társadalmat, némi értetlenséget vál-
tott ki. Ezen nem csodálkozom, mert sajnos elmaradt a hozzá
tartozó tájékoztatás. Ezen szeretnék most segíteni, az érintet-
teket adakozásra ösztönözni, a nem érintetteket pedig infor-
málni arról, hogy Telkiben megint létrejött valami, aminek örül-
ni lehet.
A történet röviden a következő. Még februárban összeült négy
ember, akik a műfüves pálya teljes felújításának megszer-
vezésére szövetkeztek. Célunkat elértük, bár az érdem sajnos
nagyrészt nem a miénk, hanem az önkormányzaté és a 
Magyar Labdarúgó Szövetségé.
Tavasszal megvalósult a háló cseréje, teljesen önkormányzati
pénzből, jelentős önkéntes munka révén. Ez sikertörténet,
mert jól ment a mozgósítás és a végeredmény is tökéletes lett.
A nagyobb falat a borítás cseréje volt. Kértünk árajánlatokat,

amiből egyből kiderült, hogy ezt 10 millió alatt nem lehet
megúszni. Eszünkbe jutott a régi kabarétréfa poénja, hogy „Mi
kerül ebben a fotelben 10 ezer forintba”, amin most csak
kínunkban tudtunk nevetni.
A megvalósítást nagyrészt Tao-pénzek felhasználásával ter-
veztük. Ennek az a sajátossága, hogy ezt a forrást csak a
beruházás teljes bekerülési értéke 70%-áig lehet felhasználni,
30% saját erőt nekünk kell biztosítani hozzá. Mentünk az
önkormányzathoz, ahol már a kezdetek kezdetén megígértük,
hogy egy adakozási akciót fogunk szervezni. Természetesen
nem tettünk konkrét vállalást, de magunkban mindig is abban
bíztunk, hogy 1 - 1,5 millió forint összejöhet és így az önkor-
mányzatnak ezt a részt csak átmenetileg kell finanszíroznia.
Ehhez jó támpontot jelentett a műfüves megépítésekor
szerzett tapasztalat, amikor is több, mint 6 millió forint gyűlt
össze. Most persze tudtuk, hogy nehezebb lesz, mert egy új
létrehozására mindig könnyebb gyűjteni, mint egy szimpla
felújításra.

Gyűjtés a pályánkért
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2016. szeptember 19.
Ad hoc bizottság létrehozása
Telki község képviselő-testülete úgy határozott, hogy ad hoc
bizottságot hoz létre az újonnan megvalósítandó orvosi rendelő
fejlesztési irányainak meghatározása céljából.

Tájékoztató a hivatal munkájáról
A képviselők elfogadták a Telki Község Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről szóló beszámolót.

Tájékoztató a közterület-felügyelő
munkájáról
A testület elfogadta a közterület-felügyelő munkájáról szóló
beszámolót.

Tájékoztató a gazdálkodásról
A képviselő-testület megismerte, valamint tudomásul vette a
Telki Önkormányzat és intézményeinek 2016. I. félévi költségve-
tési gazdálkodása tárgyában készült tájékoztatóban foglaltakat.

Fogorvosi ügyelet
A testület úgy határozott, hogy a fogorvosi ügyelet ellátására
határozatlan időre szóló szerződést köt a Baumann Dental és
Marketing Kft-vel, amely a szolgáltatást a Biatorbágy, Szabad-
ság út 8. szám alatti rendelőben biztosítja.

Ivóvíz ellátásának kiépítése
A testület döntött arról, hogy az ÉDV beruházásában elkészí-
tendő ivóvíz-hálózat kiépítésének költségéhez szükséges
fedezet biztosítására a 2015-2016. évi ivóvíz és szenny-
vízágazati amortizáció összegét számolja el.

Gördülő fejlesztési terv
A képviselő-testület elfogadta a víziközművek Gördülő
Fejlesztési Tervét.

Csatorna-fejlesztés
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a csatorna-
fejlesztéssel kapcsolatos konzorciumi szerződés aláírására.

Bursa Hungarica
A testület döntött arról, hogy csatlakozik a 2017. évi Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez.

Az állattartási rendelet módosítása
A testület módosította a helyi állattartási rendeletét.

Könyvtár létrehozásának kérdése
A képviselő-testület levette a napirendről a könyvtár létre-
hozásának kérdését.

Szociális célú tűzifa
A képviselő-testület úgy határozott, hogy 26 erdei köbméter
mennyiségű tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó, kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.)
BM rendelet alapján, és az ehhez szükséges, 26 ezer forint
összegű saját forrást a 2016. évi költségvetés szociális kerete
terhére biztosítja.

Szeptember 28.
Pályázat benyújtása
A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16 kódszámú és a Csatlakozási konstrukció az önkormányzati

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.

Az önkormányzat megtette, amit vállalt, kifizette a 30%-ot,
azaz kb. 3 millió forintot. Most rajtunk a világ szeme, legalábbis
az önkormányzaté.
Közben váratlan, de nagyon örömteli fordulattal bejelentkezett
az MLSZ és egy komoly ajánlatot tett: nem kell nekünk Tao-
pénzek után kuncsorognunk, azt beteszi ő a nagy Tao-pénzes
kalapjából. Vajon mitől ilyen jó fej az MLSZ? Nem kell túlgon-
dolni a dolgot, a labdarúgó szövetség, valamint Telki jó kapcso-
lata fontos nekik és nekünk is. Most például nem tudjuk télen
használni a benti egész pályát, csak a felét. Mondjuk, hogy ez
valamiféle kompenzáció, bár nincs a kettő között direkt
árukapcsolás.
Az MLSZ egyébként egy nagyobb beruházást vállalt volna, de
mi ennek egy részét nem kértük. Alapvetően ez két tétel volt,
nem kértünk új hálót, mert az már volt, és nem kértünk
palánkot, mert szerintünk az nem jó dolog. Az MLSZ hozott vál-
lalkozót és garantálta a felhasznált anyagok magas
minőségét is (UEFA-minősítés, bizony!). Összességében ez

így olcsóbb volt, és jobb is lett, mint ahogy azt mi magunk meg
tudtuk volna valósítani.
Mondjuk annyi zavaró tényező volt, hogy a vállalkozó elég
hirtelen jelentkezett be, hogy akkor ő most kezdené a munkát.
Nem akartuk elküldeni, de ennek az lett a következménye,
hogy a fél szeptember ráment, plusz nem tudtuk időben
megkezdeni az adakozási akciónkat. Amikor meg elkezdtük, a
munkák befejeztével, az meg elég vérszegényre sikeredett.
Pedig fontos dologról van szó!
Ez a pálya tényleg a miénk. Ha akár egy csekély összeggel is
hozzájárulunk a megépítéséhez, akkor még inkább annak
érezhetjük. Az adományokat továbbra is a Telki FC gyűjti. A
csapatvezetőket arra kérem, hogy támogassák ezt az ügyet
és segítsék a gyűjtést.
Bármilyen kérdés esetén forduljon mindenki hozzám, Kamo-
csai Zsuzsához, Módos Balázshoz vagy Danóczy Balázshoz!

Takács Zoltán
alpolgármester
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A népszavazás helyi 
eredménye

Tájékoztató adatok a 2016. október 2-án
megtartott népszavazás eredményéről
A Helyi Választási Irodák (HVI-k) az orszá-
gos népszavazás eredményét tartalmazó
tájékoztató adatokat a szavazás lezárását

követően nyilvánosságra hozzák. Ennek értelmében a Telki
HVI az alábbi adatokat közli:

I. A szavazásra jogosult, névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma Telkiben: 2791

II. A szavazáson 1440 fő jelent meg
III. Szavazatok megoszlása:

-  Igen szavazatok száma: 32
-  Nem szavazatok száma: 1182
- Érvénytelen szavazatok száma: 225

IV. A megjelentek aránya Telkiben: 51,59 %
Szavazókörönkénti eredmények:
http://www.valasztas.hu/hu/ref2016/1154/1154_0_index.html

dr. Lack Mónika sk.
a HVI vezetője

Bármilyen zsákban kitehető a
lombhulladék

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása
alapján 2016. november 28-án és decem-
ber 12-én a megfelelő módon és időben
kitett lombhulladékot bármilyen átlátszó
zsákban elszállítják ingatlanunk elől, Tel-

kiben. (Az akció kizárólag a lombhulladékra vonatkozik. Egyéb
zöldhulladékot az erre a célra szolgáló, megvásárolható zöld-
hulladékos zsákban szállítják el.)

Adventi készülődés és
Mikulásváró Telkiben

A szokásos adventi délelőtt gyerekprogramokkal, színházi
előadással és a Mikulás érkezésével idén december 3-án,
szombaton délelőtt lesz az iskola ebédlőjében.

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázati felhívás-
ra az önkormányzat pályázatot nyújtson be, és pozitív elbírálás
esetén támogatja a fejlesztés megvalósítását.

Energetikai fejlesztés
A képviselő-testület módosította a 108/2016. (IX.19.) Ö.
határozatot, amely a Telki Óvoda fűtéskorszerűsítéséről, és a
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
ESCO finanszírozási konstrukcióban történő világításkorszerű-
sítéséről szól. A beruházásokat előbbi esetén 120 havi
futamidőre szóló finanszírozásban, míg utóbbinál a meglévő
lámpatestek LED-es fényforrásra történő cseréjével, 81 havi
finanszírozási konstrukcióban kívánják megvalósítani.

Október 12.
Pályázat benyújtása
A testület a pályázat előkészülete során felmerült hiánypótlás
alapján módosította döntését, amely az előző ülésen jóvá-

hagyott - a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú és a Csat-
lakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez című - pályázati felhívásra való csatlakozásra
vonatkozik.

Térítésmentes átruházás
Korábban, a 90/2016. (VIII.29.) számú határozatban döntés
született arról, hogy a Telki, 1105-ös hrsz-ú ingatlanokban lévő,
a tulajdonosok által az önkormányzat részére felajánlott
területrészeket átveszi az önkormányzat. Két ingatlan esetében
a telekhányadok tévesen lettek feltüntetve, ezért vált szük-
ségessé a határozat módosítása.

Támogatás kifizetése
A képviselők úgy határoztak, hogy a Budavidék Zöldút Szövet-
ség részére a Szekérút feltárása céljából 2013-ban odaítélt, de
ki nem fizetett, 250 ezer forint összegű támogatás a 2016. évi
Környezetvédelmi Alap előirányzata terhére kifizethető.

szb
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Kellemes hangulatban zajlott az idei Falukáposztája október
15-én a Pajtában. A szombati munkanap és a nem túlzottan
csábító időjárás ellenére is népszerű volt az esemény, ame-
lyen természetesen szokás szerint a káposztás finomságok
játszották a főszerepet.
Bartos György szorgos főzőcsapatának hála mennyei töltött
káposztát, Bánó Attila jóvoltából pedig fenséges káposztás
slambucot ízlelhettek meg az éhségüket csillapítani vágyók.
Mindkettő igencsak kelendő volt, és jutott belőlük bőven a
csömöszölőknek, valamint az ide látogatóknak egyaránt.
A kisebbekre a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában kézműves
foglalkozás és interaktív előadás várt, míg a táncos lábúakra
a savanyítást követően egy fantasztikus, immáron szintén
hagyományosnak számító délszláv táncház, a pécsi Vizin
zenekar alapító tagjainak jóvoltából, Dávid Anna és a
KOKUKK Egyesület szervezésében.

szb

A káposzta bűvöletében
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2016 nyarán vezetőváltás történt a Pipacsvirág Általános
Iskolában. A leköszönő Sarlós Erzsébet megüresedő
helyét - pályázat útján, a telki képviselő-testület, a
szülők, a DÖK és a tankerület támogatása mellett - az
államtitkár úr megbízásából Dudits Krisztina Katalin tölti
be egy éves időtartamra. Az intézmény új igazgatónőjé-
vel másfél hónappal a tanévkezdést követően,
közvetlenül a Falukáposztája előtt beszélgettünk.
„Amennyire lehet, próbálok részt venni Telki életében” –
mondta az igazgatónő kérdésünk kapcsán, és az interjút
követően meg is tapasztalhatta, milyen a szokásos őszi,
közös káposztasavanyítás községünkben, a Pajta-
Faluházban. „Nem volt kapcsolatom a településsel, így ilyen
rendezvényen még nem vettem részt” – árulta el, hozzátéve,
hogy bár győri származású, 1994 óta a szomszédos
Budakeszin lakik.

A sors keze is benne lehetett
„Telki nekem egy nagy álom volt” – emelte ki kinevezése kap-
csán. „Amikor a ma már 20 éves fiam óvodáskorba lépett, a
település intézményébe szerettem volna beíratni, ami
budakeszi lakosként sajnos nem volt lehetséges. Egy év
múlva a lányomnál ezt már meg sem próbáltam. Ezután, az
iskola felépülésekor egy volt kollégám is pályázott. Kíváncsi
szülőként és pedagógusként, mint sokan mások, én is itt
voltam az akkori jelöltek nyilvános pályázati anyagainak
bemutatásán” – mesélt el egy érdekes részletet korábbról. Az
élet azonban úgy hozta, hogy idén immáron igazgatónőként
ő került ide, ami nagy örömmel tölti el.
„2001 óta sok idő telt el, közben más irányban haladt az
életem. Szerencsésnek mondhatom magam, mert
pályakezdőként bekerülhettem a Zsolnai tanár úr által
vezetett kísérleti iskolába, ahol megtanulhattam az innovatív
gondolkodást, mint taneszköz-fejlesztő, a differenciált tanu-
lásszervezést, és a legfontosabb dolgot, hogy mindenki és
minden a tanulási folyamat szervezésében a gyermekért van.
Egy osztályban több kolléga is tanított, így minden hónapban
tartottunk team értekezletet, amelyen mindenki elmondta
tapasztalatait, sikereit, vagy az esetleges problémáit, amit
megélt az osztályban.”
2006-tól aztán gyógypedagógusként is dolgozott. „Az egyéni
bánásmód, az integráció 2007-től van jelen a többségi
iskolákban. Akkor megtanultam, hogy a feladatom egy másfaj-
ta szemlélet megismertetése, az elfogadás előkészítése az
osztályban, az iskolában, a kollégák, a gyermekek és a
szülők segítése, egy holisztikus szemlélethez tartozó mód-
szertani kultúra alkalmazásával” – osztotta meg velünk.
Kifejtette: „Azt is szerencsémnek tartom, hogy részt vehetek
szakértőként pedagógusok minősítésében, tanfelü-
gyeletében. Sok kolléga munkáját ismerhettem meg és tanul-
hattam tőlük az óralátogatások alkalmával. Akkor még nem is
gondoltam, hogy egyszer napi kapcsolatba kerülhetek a telki
iskola pedagógusaival, akiknél »vendégeskedhettem«.
Érdekes most látni a gyerekek fizikai és szellemi fejlődését,
az elmúlt két tanévben történő változásokat” - mesélte,

megemlítve, hogy tavaly, amikor a Budakeszi Általános
Iskolában helyettes intézményvezetőként dolgozott, felmerült
náluk a sakkoktatás kérdése. Ekkor részt vett egy itteni nyílt
szakmai napon és közelebbről is megismerkedett a Telkiben
folyó sakk-logika tanítással. „Ez rettenetesen megtetszett
nekem, és rögtön jelentkeztem a képzésre, amit azóta el is
végeztem” – mondta lelkesen. Az ominózus kurzust Sarlós
Erzsébet tartotta - vele a minősítési eljárások kapcsán
ismerték már egymást - aki megemlítette, hogy a Pipacsvirág-
ban kiírták az igazgatói pályázatot. „Amikor ott ültem a tan-
folyamon, és hallottam Erzsébet szavait, úgy gondoltam, ezt
szállította nekem a sors.”
Egyelőre egy esztendőre bízták meg az iskola vezetésével,
azonban jövőre szándékozik indulni a következő pályáza-
ton, bízva abban, hogy további öt évig részt vehet az
intézmény fejlesztésében.

„Jó az a közeg, amiben a fiatalok vannak,
és ez nagy értéke a településnek.”
„Nekem nagyon fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat
az iskolában” – mondta, kiemelve, számára lényeges, hogy a
nebulók boldogok legyenek, miközben fejlődnek. „Ha ez tel-
jesül, nagy valószínűséggel a szülő is elégedett” – tette
hozzá, kiegészítve azzal, hogy mindehhez ideális esetben az
is társul, hogy a gyermekeknek sikerül ott továbbtanulniuk,
ahol tervezték. Ehhez pedig az is fontos, hogy kollégái
szívesen végezzék munkájukat, együtt alkossanak egy szak-
mai közösséget, csapatot.
„Napjainkban az oktatás mellett a nevelés is nagy hangsúlyt
kap az iskolában” – világította meg, megemlítve, hogy a
pedagógus életpályamodell 2013-as bevezetése óta a
tanároknak sokkal jobban oda kell figyelniük saját maguk
menedzselésére is, ami a fiatalabb generáció számára már
természetes. „A tudásmegosztás fontos a tantestületben. A
pályájuk elején járók az informatikai tudásukat adhatják a
közösbe, míg mi, az öregek a tapasztalatainkat. Így a modern
kihívásoknak mindenki meg tud felelni. Nekem intézmény-
vezetőként az a feladatom, hogy segítsem, támogassam a
kollégáimat a minősítés vagy tanfelügyelet folyamatában”-
emelte ki, hozzátéve, hogy ebben a tanévben is lesz az
iskolában minősítési eljárás.

A legjobbak közé kerülne az iskola
Interjú az új igazgatónővel
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„Telkiben szembetűnő és nagyon pozitív, hogy az egész
közösség, a gyerekek és a szülők egy nagy egységet alkot-
nak” – mesélte eddigi tapasztalatait. „Jó az a közeg, amiben a
fiatalok vannak, és ez nagy értéke a településnek. A szülők
mindent megtesznek, hogy gyermekeik minél több ismerethez
jussanak” – vázolta, kiemelve a partneri kapcsolat fontosságát
a szülőkkel. „Sok különórára járnak a gyerekek, és lényeges,
hogy szánnak időt a sportra is.”
Kérdésünkre azt is kifejtette, hogy család- és egyénfüggőnek
tartja, hogy a negyedik, hatodik vagy esetleg a nyolcadik után
érdemes-e a fiataloknak középiskolába menniük. „Van olyan
gyermek, aki alkalmas arra, hogy korán, akár már 10 éves
korában kikerüljön ebből a szeretetteljes közösségből,
ingázva, bejárva egy másik iskolába, és van, aki nem. Nekünk
segítenünk kell abban, hogy amikor a szülő úgy gondolja, vál-
tana, gyermeke meg tudjon írni egy felvételit, és ennek akár a
pozitív, akár a negatív eredményét is fel tudja dolgozni a
család.”

Fontos a hagyományok megtartása, de
tudni kell fejlődni is
A közeljövővel kapcsolatban elhangzott, szeretné az iskola
hagyományait megőrizni. „Fantasztikusnak tartom, hogy van
egy Gyuri bácsink (Pregitzer György), aki tehetséget gondoz,
és mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy sakkozni tanul-
jon. Jó dolognak tartom azt is, hogy a logika, a logikus gon-
dolkodás bekerült az iskola programjába.” Örülne, ha ezek
továbbra is működnének, azonban mellettük szeretné tágítani
a kört, és szakkörként, napközis foglalkozás keretében más
képességfejlesztő játékokkal szintén megismerkedtetné a
gyerekeket.
Hangsúlyozta, hogy az angoltanítás mindenkit érint, érdekel
Telkiben, így ennek megtartását, át- és továbbgondolását
szintúgy fontosnak tartja. Az igazgatónőtől megtudhattuk,
hogy helyetteseivel és a munkaközösségi vezetőkkel együtt
már a következő tanévet készítik elő.

Szükség lenne a bővítésre
„Az iskola nagyon szép épületben van” – jegyezte meg. „Fan-
tasztikus az a hatalmas park, ami körülötte van, és amit mi is
használunk élettérként” – tette hozzá. „Minden nap, amikor
reggel ügyeletesként ott állok az aulában, eltölt egy nagyon jó
érzés” – utalt a tágas és szép belső térre, ami az iskolába
érkezőket fogadja.
„A mi házunk - merthogy én így nevezem - 458 tanulóval (460
a maximális létszám) majdnem teljes létszámmal működik. Van
olyan osztályterem, ahol elég szűkös a hely. Sajnos nincsenek
szaktantermeink, a fizikai és a kémiai kísérletezésre például
nincs lehetőség és a tornaterem megosztva is mindig tele
van” – árulta el a nehézségeket. Reményét fejezte ki abban a
tekintetben, hogy rövid határidőn belül sor kerülhet az
intézmény bővítésének második ütemére. „Szükségünk
lenne rá” – hangsúlyozta.
„Minden nap boldogan jövök dolgozni! Már korán reggel a
gondnokkal, Jánossal járjuk az intézményt és este gyakran a
takarítók munkája után látom a tiszta épületet” – mondta, kife-
jezve, mekkora élmény számára, hogy ezt csinálhatja, és

élvezi, hogy a közösséget szolgálhatja. „Egy iskolát vezetni
nem csak lehetőség, mindennapi kihívás is. Nagyon fontos
számomra, hogy a kollégáim is örömmel dolgozzanak. Jó látni
őket tanítás közben! Az elmúlt hónapban minden osztályt
meglátogattam, folyamatosan megyek és ismerkedem a gyer-
mekekkel” - osztotta meg velünk, mivel lényegesnek tartja,
hogy egy vezető tudja, kik járnak az intézménybe.

Nyitottak a javaslatokra, ám fontos a 
szakmai szűrő
Fia a BME-én (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem), lánya Angliában tanul, így az otthont, a családot
szerencsére könnyen össze tudja egyeztetni munkájával.
Egyedül Bichon Bolognese kutyája néz rá kissé neheztelően,
mikor esténként hazatér.

Az intézményre visszatérve kiemelte, hogy a szülő a legkom-
petensebb fia vagy lánya ismeretében, akinek az iskolában
egy másik oldala mutatkozik meg. Ez a kettő együtt a gyer-
mek érdekeit kell, hogy szolgálja.
Az iskola nagyon szívesen veszi a szülői javaslatokat, szak-
mai szempontok alapján elgondolkodnak rajtuk, majd a
lehetőségek ismeretében, a tágabb vezetés bevonásával - a
helyettesekkel és munkaközösségi vezetőkkel együtt -, a tan-
testület véleményét is kikérve döntenek arról, milyen úton ha-
ladjanak tovább.
„A kollégák közül nagyon sokan egyetértettek azzal a
javaslatommal, hogy a POK-ból (Pedagógiai Oktatási
Központ) tantárgyi szaktanácsadást kérjünk. Úgy gondolom,
ez szorosan illeszkedik az elképzelésemhez, hogy
intézményfejlesztő szaktanácsadó team segítse előkészí-
teni a szakmai ellenőrzést, ami ebben a tanévben előirány-
zott. Azért dolgozunk, hogy a Pipacsvirágot a Zsámbéki-
medence legjobb iskolái között tartsák számon” – zárta
beszélgetésünket az igazgatónő.

Szilágyi Balázs
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Sokszínű, érdekes és hasznos programokkal várta az idei
Egészségnap a telkieket.
A három helyszínen zajló rendezvény sokak érdeklődésére
számot tartott. A Pajta és környéke az immáron ötéves piac
finomságai mellett a gyermekek számára kínált érdekes-
ségeket, a Telki Hold Otthonban a különféle szolgáltatásokat
ismerhették meg az érdeklődők, míg az iskola és környéke
szűrővizsgálatokat, sportolási és - az Óvoda-Iskola Alapítvány
jóvoltából - rendkívül ötletes ügyességi játéklehetőségeket
nyújtott. A nap csúcspontjának a kültéri pingpongasztalok
átadása számított, amelyet nagy örömmel vehettek birtokba
kicsik és nagyok egyaránt.
Úgy tűnik, az Egészségnap most is elérte a célját, és sokakat
megmozgató, a figyelmet az egészségtudatos életmódra fel-
hívó rendezvényként szolgálja falunk közösségi életét!
Köszönet illeti ezért minden szervezőt, segítőt és részt-
vevőt egyaránt!
A folytatás jövőre következik, ám addig is mindenki mozogjon
sokat és figyeljen oda egészségére!

szb

Izgalmas és mozgalmas nap az
egészség jegyében
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Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány csapata nagy izga-
lommal várta a 2016. évi Egészségnapot, hiszen ezen
belül került átadásra a pingpongasztal, az alapítvány
első, igazi közösségi célokat szolgáló projektje, amely
egyszerre szól kicsiknek és nagyoknak is.

A történet viszonylag rövid: a tavaszi Sportnap előtt néhány
nappal Benke Gabi, az alapítvány régi, elkötelezett támogató-
ja megemlítette, hogy milyen hasznos lenne egy köztéri ping-
pongasztal. Szó szót követett, és így született meg az ötlet,
hogy a sportnapi Limonádé standon célzott adománygyűjtést
folytassunk ennek javára.

Aki ott volt a tavaszi rendezvényünkön, bizonyára emlékszik,
hogy a nagy melegben, a sportok kipróbálása közötti
szünetekben mindannyiunknak nagyon jól esett egy-egy korty
hagyományos és „felnőtt” limonádé. A célzott adománygyűjtés
olyannyira sikeres volt, hogy ott helyben összegyűlt 253 ezer
800 forint, amit az alapítvány kiegészített, így a 334 ezer 770
forint értékű pingpongasztalt gyorsan meg is rendeltük.

Igaz, hogy a telepítéssel várni kellett a körforgalom befe-
jezéséig, azonban a helyszín pontos kiválasztása és engedé-
lyezése közben az önkormányzat úgy döntött, hogy egy továb-
bi asztalt is megrendel, így településünkön idén ősztől két
helyen is lehet egy jót pingpongozni. A „lenti” asztal a műfüves
focipálya mellett, a „fenti” a Becco telep játszóterén került
telepítésre.

Az átadás napját az alapítvány önkénteseivel együtt, nagy
izgalommal vártuk, és úgy gondoljuk, hogy egy olyan önfeledt,
játékos délelőttöt sikerült szervezni, ahol a gyerekek,
valamint a gyermek-lelkű felnőttek is jól érezték magukat.

A vicces játékokban a főszerep a pingponglabdáké volt. A
„Szabadulás a pókhálóból” kesze-kusza szalagjaiból igen
kreatívan jutottak ki a gyerekek, a „Mandiner kicsit másképp”
tojástartói jó kis meglepetéseket tartogattak. A „Céllövölde
pingpong módra” vödreire biztosan sokan fognak emlékezni, a
„Kapura ütés” játékban pedig megtapasztalhattuk, hogy egy
labda mindig a hálóba való, ha nem pingpongasztalon ját-
szunk vele.

A játékokban bárki részt vehetett, az egyes állomások tel-
jesítéséért kapott gesztenyéket pedig az alapítvány asztalánál
lehetett apró ajándékokra váltani.

Külön kiemeljük a „Pingponglabda szépségversenyt”, amelyre
ott helyben lehetett pályaműveket készíteni. Az iskolából 15, az
óvodából pedig 6 versenyző indult, összesen 22 alkotással. A
díszes pingponglabdákat az iskolában kiállítottuk, és a
következő héten rájuk leadott szavazataikkal a gyerekek
választották ki a díjnyertest. Összesen 120 érvényes szavazat
érkezett, amelyből a legtöbben „Miss London”-ra, Középesy
Panka szépséges pingponglabdájára szavaztak. Érdemes
megemlíteni néhány további pályamű nevét is, mert viccesnél
viccesebbek születtek, így a versenyben részt vett Angel Boy,
Sir Rodrigez, Miss Poppy, Dühös Angyalka, Lady Funny, Lili,
Bubifej, Molly Bohóc, Dóri, Pong Madár, Kis Virág, Vámpír,
Demona, Pinky Pók, Gyöngyvirág, Szonja, Muffin és Indián
Lili. A díjakat a boldog nyertesek az iskola igazgatónőjétől a
Népmese napján vehették át.

Kavalkád a pingpongasztal körül
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A pingpongasztal hivatalos átadására szombaton 11 óra 11 perc-
kor került sor. Beszédében Deltai Károly polgármester elmondta,
az önkormányzat határozott szándéka, hogy a Harangvirág utcai
óvoda alatti részen további közösségi tér kerüljön kialakításra,
ennek első lépése volt a pingpongasztal helyének
meghatározása. Benke Gabi köszöntőjében a közösségi
összefogásban rejlő erőt hangsúlyozta, és buzdított mind-
annyiunkat arra, hogy további ötleteinkből sok hasonló célt
valósítsunk meg közösen. Koltai Piroska az alapítvány részéről
megköszönte az adományozók nagylelkűségét, és a rengeteg
önkéntes munkát, amivel ez a projekt megvalósulhatott.
Örülünk, hogy nagyon sokan akarnak érdemben tenni a
közösségért és tereink is fejlődnek. Most mi lephettük meg
támogatóinkat egy remek délelőtti játék-kavalkáddal és a
Benke családnak köszönhetően vendégeink voltak egy pohár
limonádéra is. A munkatársak Pápes Piroska vezetésével, az
alapítvány sátrában alig győzték merni a poharakba a fris-
sítő italt és osztogatni az apró ajándékokat – hálás köszönet
érte! A szombati rendezvény szervezéséért külön köszönet jár
Csiszár Katának és Mosonyi Dettinek, akik a nap igazi moz-
gatórugói voltak.
Mindenkinek köszönjük a részvételt!

Koltai Piroska és Oprics Judit
telkigyerekalapitvany.hu
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Szeptember 24-én, a Telki Egészségnap keretében ünne-
pelte fennállásának ötéves évfordulóját a Telki Vásár.
Amikor több mint öt évvel ezelőtt néhány lelkes Kokukk-tag
elhatározta, hogy családjaik asztalára szeretnének egész-
ségesebb élelmiszereket tenni, és a környékbeli termelőket is
segíteni, talán még ők sem remélték, hogy egyszer majd sor
kerül egy jubileumi születésnapra.
Még a piacos csapat is meglepődött, amikor Halász Teri fela-
jánlotta, hogy az Egészségnap keretében a születésnapot
megünnepelhetnénk. Hiszen az elsőt még lelkesen tartottuk,
aztán a szervezők közül a kismamaság után többen ismét
munkába álltak, és nem volt már annyi szabadidejük a vásár
szervezésére, de a piac „ment magától”. Árusok változtak,
egyesek „befutott” termelők lettek, és már nem a helyi piacon,
hanem boltokban és nagyobb vásárokban értékesítik ter-
mékeiket, de szerencsére újak is jöttek a helyükre.
A Vásár-nap időközben beépült a telki köztudatba, a lakosok
megkedvelték a piacot, kialakult a törzsvásárlók köre, akik
kéthetente rendszeresen jönnek, hogy feltölthessék kamrapol-
caikat. Az árusok és vásárlók között sok esetben személyes
kapcsolat létesült. Sokan előre leadják a rendeléseiket a ter-
melőknek, hogy ne maradjanak szilvás pite vagy kacsacomb
nélkül, és az sem ritka, hogy otthonukban keresik fel a ter-
melőket, vagy akár egy házi disznóvágáson is részt vesznek
a falusi vendégasztal keretében.
Ünnepi ötletekből nem volt hiány, hiszen már többször
szerettük volna a Vásár-napot valamilyen előadással,
foglalkozással egybekötni, hogy ne csak vásárlásról szóljon a
szombat délelőtt, hanem találkozási hely legyen a piac, való-
di közösségformáló erővel.
A születésnap, ha kicsit hűvösen is, de ragyogó napsütéssel
indult. Már korán reggel nagy volt a sürgés-forgás, a kertek
még ontották őszi zöldségeiket, gyümölcseiket, gyönyörű asz-
talok várták az érdeklődőket. Aztán fél tíz körül elkezdtek
szállingózni a gyerekes családok, a kicsik lelkesen készítették
Kokukk-madaras textil szatyraikat Szalai Heni segítségével,
hogy legyen miben hazavinni a finomságokat. A gyerekeket a

Figurina Animációs Kisszínpad tárgyjátéka szórakoztatta, akik
szokatlan, de nagyon mókás módon, a gyerekek fantáziáját
felébresztve mulattatták a közönséget. A mesék szerep-
lőiként gyümölcsök, zöldségek és háztartási eszközök keltek
életre.
A Szamóca kiskertész tanoda egyik alapítója, Thalmeiner
Tünde is ellátogatott a piacra, a gyerekeknek kincskereséssel,
herbárium és Zsázsahajú Tóbiás készítéssel tartott kihelyezett
növénytanórát. Az üres tojáshéjakra szemeket ragasztottak a
gyerekek, mosolygós szájat rajzoltak nekik, majd zsázsa-
magokból kelt ki néhány nap múlva otthon a Tóbiások haja,
amit természetesen rá lehetett szórni a vajas kenyérre.
A születésnapról az ünnepi torta sem maradhatott el. Áru-
sainknak ezzel köszöntük meg, hogy kitartanak a telki vásár-
lók mellett, és kéthetente ízletes, friss, egészséges ter-
mékekkel látnak el bennünket. Szintén köszönet illeti a
szervezők, Jánosi Csilla és Krassó Adrienn folyamatos,
önzetlen munkáját, a technikai és adminisztratív háttér biz-
tosítását pedig Chapó Ákosnak, valamint a Varga és Ham-
buch Bt-nek.

Kokukk Egyesület
Fotó: Jánosi István

Ötéves a Telki Vásár-nap
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Fogorvosi ügyelet

Telki Önkormányzata csatlakozott a fogászati ügyeleti
ellátáshoz.

Minden bejelentett telki lakcímmel és érvényes TAJ-számmal
rendelkező lakos a munkaszüneti és ünnepnapokon
ingyenes sürgősségi ellátást vehet igénybe.
Az ellátó orvos 8-tól 14 óráig a helyszínen tartózkodik, ezen túl
pedig az ügyeleti telefonszámon elérhető.

Az ellátás helyszíne: Biatorbágy, Szabadság út 8.

Telefon: 06-20-562-7593 (az ügyelet munkanapokon nem
elérhető!)

A sürgősségi ellátás esetei megtalálhatók az ügyelet hon-
lapján: www.fogakvilaga.hu

Fogadóóra Telkiben

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat (Páty, Csilla von Boese-
lager u.3.) munkatársa, Sulyok Andrea szerdánként 13-tól 15
óráig fogadóórát tart Telkiben, a Polgármesteri Hivatalban.

Elérhetősége munkaidőben: 06-30-694-5776

Települési ügysegéd

A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala által
biztosított települési ügysegéd kéthetente, minden páros
héten csütörtökön, 13-tól 16 óráig várja a lakosokat a Telki
Polgármesteri Hivatalban, az első épületben.

Email cím: jarasihivatal@budakeszi.pmkh.gov.hu

Főbb ügytípusok:
- aktív korúak ellátásának megállapítása
- ápolási díj
- családtámogatási kérelem befogadása
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
- egyéb igazgatási ügyek
- egyéni vállalkozások ellenőrzése
- időskorúak járadéka
- közgyógyászati ellátás megállapítása
- okmányirodai tájékoztatás
- tájékoztatás és dokumentumok átvétele

Vezessenek óvatosan!

A téli időszakban a közlekedésben a legtöbb problémát a
csúszós utak és a romló látási viszonyok jelentik. Lényeges,
hogy mindenki alkalmazkodjon ezekhez a körülményekhez,
ugyanis a közúti balesetek jellemző oka, hogy a jár-
művezetők nem az időjárási, látási és útviszonyoknak
megfelelően vesznek részt a forgalomban – hívjuk fel a
figyelmet minden évben.

A köd, a szitáló eső, a nedves, csúszós utak az elkövetkező
időszakban mindennapossá válnak. Főleg éjszaka, de
nagyon gyakran a nappali órákban is jellemző lesz a fagypont
alatti hőmérséklet. A száraz és nedves útszakaszok hirtelen
válthatják egymást, ami fokozott óvatosságot és figyelmet
kíván a sofőröktől. A téli útviszonyok között nagyobb
követési távolságot kell tartani, figyelemmel kell lenni a meg-
nőtt fékútra, a megváltozott manőverezési képességre, a
gumiabroncsok csökkent tapadására! Rossz manőverezés
esetén így a hibák könnyebben korrigálhatóak.
Havas, latyakos időben, amikor a járda mellett áll vagy folyik
a víz, nehéz az úttesten átkelni. A gyalogos ilyenkor
jellemzően arra figyel, hogy ne lépjen a tócsába. Az autósnak
számítania kell arra, hogy a járda szélén leszegett fejjel álló
személy a következő pillanatban az úttestre, a jármű elé
kerülhet. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk
az úttest mellett haladó gyalogosokra, kiemelten a kijelölt
átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén!
Mindig a megváltozott időjárási viszonyoknak megfelelően,
fokozott figyelemmel és körültekintően közlekedjenek,
különösen figyeljenek a gyalogosokra, kerékpárosokra!

Mi is segíthetjük a hókotró munkáját

A havas napokon a településünket járó hókotró meghatározott
útvonalterv alapján végzi munkáját, elsőként a gyűjtőutakat,
valamint az intézményeket szabadítva ki a hó fogságából,
utána pedig a tervet követve halad a kisebb utcák felé.
Ha nem lassítják, akadályozzák úttesten parkoló járművek,
hamarabb végez a település utcáinak síkosság-mentesítésé-
vel, fontos tehát, hogy autónkkal mi se nehezítsük munkáját!

szb
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Október 8-án, szombaton a Telki Óvoda és a Kokukk
Egyesület közös szervezésében Családi napot tartottunk a
Harangvirág utcai épület udvarán. A program az Erdők
Hetéhez és az Állatok Világnapjához kapcsolódóan került
megrendezésre.
Az időjárás nagyon jól alakult, a kissé hűvös reggel után
ragyogó napsütéses időben volt részünk. A programok között
voltak mozgásos ügyességi feladatok, környezeti játékok,
kézműveskedés, erdei lekvárokból, szörpökből készült italok
kóstolója, valamint solymász bemutató. Átadásra kerültek a
Kokukk Egyesület által meghirdetett madáretető-készítő
pályázat nyereményei is. Ezúton is gratulálunk a
győzteseknek, akik könyvjutalomban részesültek.
A rendezvény remekül sikerült, sokan látogattak el a Családi
napra, kicsik és nagyok egyaránt egy tartalmas, vidám szom-
bat délelőttöt tölthettek el.

A Telki Óvoda dolgozói, Kokukk Egyesület

Családi nap az óvodában
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Szeptember 23-án ünnepeltük
meg Budajenővel közösen az
Anyatejes Világnapot a Ját-
szóházban. Ez a nap minden
évben arról szól, hogy felhívja a
figyelmet az anyatejes táplálás
fontosságára.

„Az Anyatejes Világhét idei
témája, hogy a szoptatás a 
fenntartható fejlődés egyik
alapköve. Az ENSZ 70. köz-
gyűlése 2015 szeptemberében
fogadta el azt a 17 Fenntartható
Fejlődési Célt, amelyek a

következő 15 évre meghatározzák, hogyan is kezeljük a
globális problémákat és melyek ebben a fő prioritások. A
szoptatás támogatása kulcsfontosságú ezeknek a céloknak a
megvalósításában, hiszen a szoptatás a fajunkra jellemző
normális, biológiai szempontból tökéletesen egyénre szabott
táplálási és gondoskodási forma, amely egyedülálló módon
biztosítja a gyermek immunológiai védelmét, alkalmazkodását
a változó környezeti kihívásokhoz, megnyugtatja, és
megalapozza biztonságérzetét. A brit orvosi szaklap, a Lancet
egyik idei cikkében közzétett tények azt bizonyítják, hogy az
optimális szoptatási gyakorlat évente 823 ezer gyermek életét
mentheti meg, valamint évi 302 milliárd USA dollárral járulhat
hozzá a világgazdasághoz. A szoptatás megalapozza a gyer-
mekek egészségét mind rövid, mind hosszú távon, sőt az
anyák egészségére is kedvezően hat. Az anyatej tökéletes,
biztonságos és olcsó tápanyagforrás a csecsemők és kis-
gyermekek számára akkor is, ha a család anyagi forrásai
szűkösek. Ezzel szemben a mesterséges táplálás súlyos ter-
het ró a családokra nemcsak a tápszerek, etető és sterilező
eszközök magas ára révén, hanem a gyakrabban beteg gyer-
mekek orvosi ellátásának költségei és a szülők munkaidő
kiesése miatt is.

A szoptatás elősegíti a gyermek optimális fejlődését, pozití-
van hat az idegrendszer és a látás fejlődésére, az értelmi és
érzelmi fejlődésre, a kötődés kialakulására. Mindez a
későbbiekben előnyösen hat a tanulási képességre, ami fel-
nőttkorban magasabb társadalmi státusz és jobb fizetés
elérését teszi lehetővé. Az anyatej természetes, megújuló
élelmiszer, környezetbarát, hulladékmentes, mert előállítása,
szállítása és csomagolása nem szennyezi a környezetet.
Ezzel szemben a tápszergyártás és -fogyasztás fokozza az
üvegházhatást, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez.
Szennyező és mérgező anyagokat juttat a környezetbe a
termelt hulladék megsemmisítése által. Évi 720 450 tonna táp-
szert adnak el egyedül a hat ázsiai országban, ezzel 2,9 millió
tonna üvegházhatást okozó gázt bocsájtanak ki. Ez 16 milliárd
km autóút megtétele, vagy 1,03 millió tonna hulladék tárolása
során kibocsájtott mennyiséggel egyenlő. Becslések szerint
1 kg tápszer termeléséhez 4000 liter víz szükséges. Magyar-
országon évente 1725 tonna a receptre kiváltott tápszerek
mennyisége, ami közel 3 millió dobozba csomagolva kerül a
fogyasztókhoz. Erre a tápszermennyiségre csaknem 7 milliárd

forintot költünk: az összeg nagyjából a felét a fogyasztók, felét
pedig az OEP állja. Arról, hogy ezen felül mennyi pénz megy
el a boltokban teljes áron megvett tápszerekre és
babaitalokra, nincs információ (2014-es adatok).

Mindez rámutat, hogy a szoptatás jelentősen hozzájárul a
szegénység és éhezés csökkentéséhez, az egészséghez és
jólléthez, a minőségi oktatás eléréséhez, az egyenlőtlen-
ségek csökkentéséhez, a tiszta vízhez és energiához való
hozzáféréshez, a felelős fogyasztás és termelés meg-
valósításához, továbbá a környezetvédelemhez és a klímavál-
tozás leküzdéséhez. A fentieken túl a fenntartható fejlődés
célkitűzései közé tartozik a nemek egyenlősége, a megfelelő
munkalehetőség és gazdasági növekedés, illetve az ipari
megújulás is. A szoptatásnak ezekben is alapvető szerepe
van.” (www.szoptatasportal.hu)

Mi, védőnők azt tapasztaljuk, hogy a Telkiben és Buda-
jenőn lakó édesanyák számára természetes, hogy a lehető
legjobbat akarják adni kisbabájuknak. A tavalyi eredmények is
azt mutatják, hogy a 4, illetve 6 hónapos korig kizárólagosan
szoptatott kisbabák aránya országos átlag feletti. Sajnos az
anyaság egy küzdelmes dolog, előfordulnak problémák, és
van, hogy az édesanya legjobb szándéka ellenére is tápszert
kell adni a babának, ilyenkor is azt kell szem előtt tartanunk,
hogy mindent megtett gyermekéért.

Ezúton is szeretnénk megköszönni előadóinknak, Erdősi
Juditnak, Kamlah Szilviának, valamint Dr. Lengyel Mária
nőgyógyász doktornőnek, hogy elfogadták a felkérést, és
szívesen válaszoltak az elhangzott kérdésekre, amelyekből
volt bőven.

Köszönjük Telki és Budajenő Önkormányzatának anyagi hoz-
zájárulását, a Topi Sárkány Játszóháznak, hogy ingyenesen
biztosította számunkra a helyszínt, illetve mindenkinek, aki
étellel-itallal támogatott minket, hogy a résztvevő gyerkőcök
és felnőttek nem maradtak korgó hassal, sőt, még otthonra
is juthatott egy kis ajándék.

V é d ő n ő k

„Nem félek, de azért
sírni akarok,
szállok én is mint a füst,
mert könnyű vagyok…

Ki emel, ki emel
ringat engemet?
kinyitnám még a szemem,
de már nem lehet…

Elolvadt a világ,
de a közepén
anya ül és ott ülök
az ölében én.”

/Zelk Zoltán/

Anyatejes világnap Telkiben
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Hagyományosan idén ősszel is
megrendezésre került a Pipacs
Galériában a Festészet napi kiállítás.
Ezúttal, szakítva az eddigi szokással,
nem új művészekkel, illetve alkotá-
saikkal ismerkedhettek meg látogatóink.
A galéria 10 év alatt megrendezett kiál-
lításain szereplő neves művészek
közül láthattuk viszont a telki illetőségű
Jakab Mária Ilonát, aki ezúttal egy

válogatással lepte meg a közönséget. Korábbi és jelenlegi
munkái voltak láthatóak. Alkotásai között volt grafika és olajfest-
mény is. A legújabbak nagy sikert arattak a nézők körében.

Két évvel ezelőtt már láthattuk Soós Zsuzsanna munkáit a
galériában. Akkor, mint tanítvány mutatta be alkotásait. Most
önálló művészként köszönthettük újra Telkiben. Napjainkban
saját útját keresve, és megtalálva próbál ki, alkalmaz külön-
böző technikákat. Széles a művészi palettája. Festményei
között találhatunk nonfiguratív alkotásokat, csak úgy, mint
érdekes és újszerű, az eddigi színvilágot messze maga mögött
hagyó, színes, vidám alkotásokat.
Máté Sándor is két éve volt a galéria vendége. Ő akkor
pasztell képeivel nyűgözte le a látogatókat. Most megmutatta
másik művészi oldalát is, és kiderült, hogy olajfestményei
ugyanolyan figyelemre méltóak, mint a pasztell alkotások.

Idén egy messziről jött művészt is köszönthettünk a
galériában. Bezerédy Melinda magyar származású, de már
hosszú ideje Németországban élő grafikus volt a vendégünk.
A művésznő rajzain a saját maga által kifejlesztett techniká-
val, az úgynevezett egylendületes rajzolással készült alkotá-
sokat tekinthették meg az érdeklődők.
A művésznő elmondása szerint hirtelen, gyors húzásokkal,
lendületekkel, a kréta forgatásával alakítja ki a rajzot, amelynek
legfeljebb kettő, három vagy négy lendülettel sikerülnie kell,
mert nem szabad javítani, radírozni, a papírnak tisztának kell
maradnia. Ennek köszönhető a kéz lendületét, a pillanatnyi
benyomást őrző munkáinak frissessége. A kompozíciókat
gyakran a rétegek egymás fölé helyezésével is gazdagítja.
A megnyitó műsora ezúttal is színes és érdekes volt. Először
köszönthettük galériánkban S. Baranyák Ágnest, aki saját ver-
seit mutatta be. Meglepetéssel is készült az idén 10. születés-
napját ünneplő galériának, ebből a jeles alkalomból a galéria
is kapott egy szép verset.

A Pipacs Galéria születésnapjára
Éppen tízszer kerülte meg
már a vén Föld a Napot,
és váltották rendre egymást
hangtalan az évszakok.
Igaz lett egy kósza álom,
oly apró föld született,
hol termő magot hintett
az emberkéznyi műremek.
Egy szobányi ékszerdoboz,
amelynek titkos éke
nem hamis, látszatvilágunk
álságos, talmi fénye.
A festészet kápolnája
lett e sóhajnyi világ,
freskói szépségből kötnek
a szívünkre pántlikát.
Művészet nyugalma árad
mindarra, ki itt belép,
szín-szólam ihlette kotta
ad hozzá kísérő zenét.
Sokáig álljon e házfal,
szórja a szép igazát,
őrizze örökre, méltón
a festészet tiszta szavát.

Kiállításon jártunk a Pipacs Galériában
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Négyállomásos TEDx beszélgető-sorozat első alkalmára
került sor 2016. szeptember 23-án este a Telki Hold Otthon-
ban, Arató Árpád szervezésében. Középpontjában az szere-
pelt, hogyan változtatta meg életünket a digitális közösségi
kommunikáció.
A kötetlen hangulatú beszélgetés során természetesen
többféle állásponton helyezkedtek el a jelenlévők. Volt, aki
például a „social media” világától tudatosan marad távol, és
olyan is, aki legszívesebben még autóvezetés közben is az
online térben mozogna, híreket böngészve. Az is kiderült,
hogy a legtöbben igyekeznek használni, mi több, kihasználni
a digitális közösségi kommunikációban rejlő lehetőségeket,
és leginkább a kapcsolatteremtés fő eszközének tartják.

Az interaktív, kiscsoportos, meghívásos rendezvény kellemes
hangulatban zajlott. A folytatás november 25-én lesz,
fókuszban azzal, mit jelent szülőnek lenni a XXI. században.

KoP és szb

TEDx beszélgetés Telkiben

S. Baranyák Ágnes több versét Bezerédy Melinda alkotásai
mellett olvashatták a látogatók. A két művésznő évek óta
barátságot ápol egymással, ennek köszönhető, hogy komp-
lex művészi élményt nyújt a grafika és a vers együttese.
Ezúttal is a Kiss Zenede fiatal művészei szórakoztatták közön-
ségünket. Először a fuvola tanszak két növendéke, Dura
Kinga és Szakáll Réka játékát hallgathattuk meg (felkészítő
tanáruk Varga Gabriella), majd Kovács Maya és Nickl Noémi
egy-egy énekszámmal színesítette a műsort (felkészítő
tanáruk Tóth András). Végül, de nem utolsósorban egy
testvérpár, Sieglinde de Pillecyn és Lidia de Pillecyn
hegedűjátékával zárult a műsort (felkészítő tanáruk Csévi
Flóra).

Idén a pátyi Bednár-Polgár Családi Pincészettől kaptuk a
finom borokat és a telki Fasor Delicatesse-től a pogácsákat.
A születésnapi torta sem maradhatott el! Bakos Éva telki lakos
felajánlása volt a csodálatos és nagyon finom, általa készített
lúdláb torta.
Minden támogatónknak köszönjük a segítségét!

Zimonyi Adrienne
kiállítás-szervező
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Református istentisztelet
Telkiben

Minden hónap első vasárnapján, délután 4 órakor Boros
Péter református lelkész istentiszteletet tart a Pajta-
Faluházban, Telkiben.
A következő időpontok idén: november 6. december 4. és
december 25. (karácsonyi istentisztelet).

Vigyázzunk a faárusokkal!

Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben megjelen-
hetnek a tűzifával házaló, portékájukat személyesen,
szórólapon vagy interneten keresztül hirdető árusok is, akik
minden évben több tucatnyi embert csapnak be.
A Budaörsi Rendőrkapitányság arra hívja fel a figyelmet,
hogy az alkalmi fakereskedők találékonysága kimeríthe-
tetlen. Olcsó árujukon különböző módszerekkel szeretnének
túladni, minél nagyobb haszonnal. A leggyakoribb trükk a tűzi-
fa beáztatása és a mérlegek elállítása. Gyakori módszer
továbbá, hogy a tároló alját nehezékkel rakják meg, és arra
pakolják rá az eladásra kínált fát, amely így jóval nehezebb-
nek tűnik, mint amilyen valójában. A gyanútlan vásárló csak a
tűzifa kipakolását követően eszmél rá, hogy átverték. További
veszélyforrás, hogy az árusok az értékesítés alkalmával -
különböző ürüggyel – bejutnak a vevő lakásába, elterelik a
sértett figyelmét és eközben értékeket tulajdonítanak el.
Ezért lehetőleg ne vásároljanak olyan faárustól, aki jóval a
kereskedelmi ár alatt kínálja a portékáját! Fontolják meg a
jónak tűnő ajánlatot!
Mindenki csak olyan tüzelőanyagot vásároljon, amelynek
ellenőrizhető a származása, a minősége és a szállító ren-
delkezik a megfelelő okmányokkal.
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává váltak, igye-
kezzenek minél jobban megfigyelni a tettest és az általa
használt jármű típusát, színét, jellemzőjét, esetleg a forgalmi
rendszámát. Ezeket a jellemzőket jegyezzék fel és értesítsék
a rendőrséget a 107 vagy 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén. A rendőrök kiérkezéséig lehetőség
szerint ne változtassák meg a helyszínt!

Adventi vasárnapok a
Pajtában

A tavalyi siker után idén is szeretettel hívjuk és várjuk
településünk lakóit Advent vasárnapjain a Pajtába!
November 27-én, december 4-én, december 11-én és decem-
ber 18-án 17 órakor várjuk az érdeklődőket a Pajtába. Fel-
lépőink óvodások, iskolások, cserkészek lesznek, valamint a
Telki Nőikar.
Akik ott voltak, tavaly is jól érezték magukat. Ha tetszett a
gyerekek vagy a fiatalok műsora, jöjjenek el idén is a Pajtába!
Ha kedvükre való volt az estek hangulata, akkor szóljanak a
családtagjaiknak, rokonaiknak, szomszédjaiknak, ismerő-
seiknek, és éljük át még többen együtt az adventi miliőt!
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Sokéves hagyomány, hogy karácsony előtt a Kokukk
Egyesület gyerekirodalmi délutánt szervez Telkiben. Idén újítá-
sokkal lepjük meg a kisebb és nagyobb olvasókat, valamint
szüleiket, nagyszüleiket.
Tavasszal új helyszínen jelentkeztünk, Imre Flórát már a Hold
Café barátságos falai közt hallgathatták az érdeklődők a
Költészet napján.
December 2-án, péntek délután 5 órától újra ide várjuk azokat,
akik szeretnének közelebbről megismerkedni néhány új
gyerekkönyvvel és szerzőikkel.
Vendégeinket pedig úgy hív-
tuk meg, hogy egyetlen
kiadó négy korosztálynak
szóló könyvei legyenek
képviselve. A Naphegy
Kiadó szerzői közül Tamás
Zsuzsát a bájos Kicsi Mimi
sorozat legutóbb megjelent
darabjáról, a Kicsi Mimi
nagytesó lesz című
könyvről faggatjuk majd.
Kertész Edina a már önál-
lóan olvasó kisiskolásoknak
ír, a Dodó nyomozó és az
idomított cápa könnyed,
humoros világáról beszél-
getünk majd vele. Mészöly
Ágnes új könyvében, az Ez
egy ilyen napban tizenkét

gyerek meséli el egy-egy hétköznapját. Ma, Magyarországon.
Nem ismerik egymást. És annyira másképp élnek, hogy van rá
esély, hogy soha ne is találkozzanak. Izgalmas könyv, izgalmas
kérdésfelvetésekkel, tíz éven felülieknek.
Végül a Telkiben élő szerző, Molnár Krisztina Rita, és a szin-
tén helybéli Simonyi Cecília Kréta-rajz című kötete is előkerül
majd az adventi alkalmon.
A beszélgetések után dedikálással, könyvvásárral, valamint
kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket és szüleiket.

Kokukk Egyesület

Adventi gyerekirodalmi délután
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

zelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.

Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés: 
06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov. f ő o .
2093 Budajenő, Szőlőhegy út  1.
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Cserépkályhák
építése, átrakása,

javítása
Kandallók, csempekan-

dallók, továbbá
Kemencék, kerti grillek

építése

biharikalyhamanufaktura
@gmail.com

Nagykovácsi 
+36 70 238 47 27

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született: 
Kovács Attila és Kovács-Papp Anita második gyermeke:
Kovács Milán

Sok boldogságot kívánunk!
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján,
pontosan 10 évvel ezelőtt avatták fel az Ófalu főterén talál-
ható 56-os emlékművet, amely esténként kifejezetten impozáns
látványt nyújt megvilágítva, így mutatós éke Telkinek.
Az emlékhely a Telki Polgári Egylet kezdeményezése nyomán,
közadakozásból, az önkormányzat támogatásából és egy helyi
vállalkozó kertépítő munkájának felajánlásából létesült.
A Kodolányi János szülőháza előtt lévő emlékmű ad otthont
minden évben a hagyományos helyi, október 23-i fáklyás
megemlékezéseknek.

Nevezetességeink: 56-os emlékmű


