


Nem először kérdezzük meg
egy-egy terület lakóit, ingat-
lantulajdonosait, hogy mi a
véleményük egy lehetséges
fejlesztésről, és nem először
tájékoztatjuk őket a lehet-
séges fejlesztés feltételrend-
szeréről, költségvonzatairól.

Így tettünk például a Hosszúhát
csatornázása vagy a Boszor-
kányvölgy közvilágítás fej-
lesztése kapcsán. A polgárok
pedig meghányták-vetették a
lehetőségeket, ellenőrizték a

tényeket, ajánlatokat, javaslatokat tettek és végül döntöttek.
Volt, amikor a fejlesztés elhalasztása és volt, amikor a meg-
valósítása mellett. Ez a visszacsatolásra, nyílt megbeszélésre
és közösségi döntésre épülő forma a helyi demokrácia
gyakorlásának egyik bázisa.

Nemrég ismét megkérdeztük a lakókat, ezúttal a Boszor-
kányvölgy útburkolat építésének és csapadékvíz elveze-
tésének témájában. A tájékoztató iránt, más fórumokhoz
képest, jelentős volt az érdeklődés, bár az ingatlantulaj-
donosoknak még így is csak körülbelül a fele jelent meg. Ezért
egy összefoglalót és egy szavazóívet minden címre külön

eljuttatunk. Értelemszerűen, akik a tájékoztatón megkapták a
válaszadó ívet, azok a második, kiküldött ívet tekintsék
feleslegesnek.

Három lehetséges válasz közül lehet dönteni: 1. valósítsuk
meg a fejlesztést és ennek költségét vállalják a lakók, 2. ne
valósítsuk meg a fejlesztést, 3. csak abban az esetben
vágjunk bele, ha sikerül külső, pályázati forrásokkal csökken-
teni az egy ingatlanra eső költségeket.

Az egyeztetés a fejlesztéssel kapcsolatos első megbeszélés
volt, természetesen, ha a körülményekben változás történik,
vagy bármilyen fejlemény ezt indokolja, újabb egyeztetéseket
hívunk össze.

Kérjük, hogy a kitöltött íveket postai úton juttassák el az önkor-
mányzat címére (2089, Telki, Petőfi u. 1.) vagy hozzák be a
polgármesteri hivatalba!

A fejlesztéshez kapcsolódóan folyamatban van egy pályázat
is, amelynek eredményéről tájékoztatjuk az érintetteket,
ahogy a beérkezett szavazatok arányairól is.

A Boszorkányvölgy közvilágításának sikeres fejlesztése jó
alapot ad arra, hogy a hasonló, közös megvalósítású
beruházási lehetőségekről a jövőben is egyeztessünk az
érintettekkel és kikérjük a polgárok véleményét.

Deltai Károly
polgármester
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2016. január 27.

Egészségház tervpályázat

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egészségház
koncepciójának tervpályáztatásától eláll, és Varga Béla
főépítész irányítása mellett - szükség esetén egy orvostech-
nológus bevonásával - készítenek egy programot.

Költségvetési rendelet

A testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
előterjesztést továbbtárgyalásra alkalmasnak találta. A
képviselők továbbá úgy határoztak, hogy az idei büdzsében
a beruházási költségek között kerüljön feltüntetésre a
közösségi ház tervezésének költsége.

Munkaterv és rendezvényterv

A képviselő-testület elfogadta 2017. évi munkatervét,
valamint a település idei rendezvénytervét.

A Völgyrét gázellátása

A testület úgy határozott, hogy támogatja a Völgyrét területét
érintően a gázellátás önkormányzati beruházásban történő
kiépítését. A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy
folytasson további tárgyalásokat a TIGÁZ illetékes igaz-
gatóságával a fejlesztés megvalósításának lehetőségéről.

SzMSz elfogadása és rendelet módosítása

A testület elfogadta a Telki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát, valamint módosította a Telki Községi
Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló, 17/2014. (X.20.) számú, Ö.
rendeletet.

Igazgatási szünet

A testület megalkotta a 2017. évi igazgatási szünet elren-
deléséről szóló, 4/2017. (I.26.) számú, Ö. rendeletét.

szb

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.
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Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!

Tájékoztatjuk, hogy a 2016. évről szóló helyi iparűzési adó
bevallásához nyomtatványt nem küldünk! A bevallási
nyomtatvány honlapunkról tölthető le (www.telki.hu /
Nyomtatványok / adó nyomtatványok / Iparűzési adó bevallás
2016. évről). Mivel a bevallási nyomtatvány országosan
egységes, bármely önkormányzat nyomtatványán benyújtott
bevallás elfogadható.
A helyi iparűzési adó bevallásának és befizetésének
határideje: 2017. május 31.
A helyi iparűzési adó mértéke Telkiben 2016. évre az adóalap
1,8%-a (önkormányzati mentesség, adókedvezmény nincs). 

A helyi iparűzési adó számlaszáma: 
11742348-15441881-03540000
Az adó megfizetését 100,- Ft-ra kerekítetten kell teljesíteni.
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!

Az iparűzési adó bevallása

Meghívó

Kedves Telkiek!

Az önkormányzat szeretettel hív és vár mindenkit az 1848-
as forradalom évfordulójának megünneplésére

2017. március 14-én, kedden este.

Program:

Fáklyás felvonulás a Pajtától az Iskoláig, a Petőfi u. - Rákóczi
u. - Erdő u. - Akácos u. útvonalon.
Gyülekező a Pajtánál 17.45-kor, indulás 18.00-kor. A fák-
lyákat az önkormányzat biztosítja.
18.30-tól iskolánk tanulóinak műsora, Szigeti Antal képviselő
köszöntője és megemlékezés az iskola aulájában.
Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére tűzze fel
a kokárdát és lobogózza fel házát nemzeti zászlónkkal!

Zászlórendelés

Tisztelt Telki Polgárok!

A korábbi években sikerrel lezajlott akció után az önkor-
mányzat ezúton kínálja fel ismét azt a lehetőséget, hogy a
helybéli lakosoknak kedvezményes áron beszerez nemzeti
zászlókat.

Móczár Gábor alpolgármester

Nemzeti zászló nyomott címerrel:
60 x 40 cm: 1.715 Ft
90 x 60 cm: 2.794 Ft

Nemzeti zászló címer nélkül:
60 x 40 cm: 1.080 Ft
90 x 60 cm: 1.778 Ft

A zászlók 2017. március 9-ig megrendelhetők a Telki Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán, a 06-26-920-801-es telefon-
számon vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.

Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük megküldeni:

Megrendelek ..... db …… méretű nemzeti zászlót
címerrel/címer nélkül (aláhúzandó)

…………………………………..........................................…..
az igénylő neve

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

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

telefonszáma: ……...............................................................
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Február 4-e, szombat. Telkiben a hagyományos falusi disz-
nóvágás zajlott, volt nagy eszem-iszom, dínom-dánom. Sült a
tarja, a kolbász és a hurkák, készült a toros káposzta. A ren-
dezvényre ellátogatók jóízűen fogyasztották a finomságokat.
Volt még zsíros kenyér, forralt bor, a gyerekeket pedig tea
várta.

Fa Nándor ezen a napon még az Atlanti-óceán közepén járt, a
Vendée Globe még néhány napnyi versenyzést tartogatott
számára. Az óriási testi és lelki igénybevételt jelentő viadalt
aztán 8-án sikeresen be is fejezte, nyolcadikként érve célba.
Hajójával, a Spirit of Hungary-vel 93 napig szelte a habokat,
megkerülve a Földet.

S hogy ez a kettő hogyan kapcsolódik össze? A Faludiszna-
ja délutánjának programjában keresendő a megoldás. Tele
bendővel ugyanis egy érdekes előadásra lehetett beülni a
Polgármesteri Hivatal tárgyalójába. Ruják István sport-
újságíró, olimpikon mesélt a földkerülő vitorlásversenyről, a
hajókról, indulókról, köztük természetesen hazánkfiáról, Fa
Nándorról. Aki – ahogy említettük – ekkor már közeledett a
célhoz és az Atlanti-óceánon haladt.

A Vendée Globe-ot az indulók egyedül, külső segítség és
kikötés nélkül kell, hogy teljesítsék. Ennek tükrében érdekes
volt olyan információkat is megtudni, hogyan alszanak a
versenyzők menet közben, miként tudnak ilyen körülmények
között tisztálkodni, enni vagy éppen hajót szerelni. A technikai
háttérről is rengeteget hallhattunk és természetesen kérdezni
is lehetett.

Köszönjük a Faludisznaja szervezőinek és a finomságok
készítőinek ezt a napot, Ruják Istvánnak pedig a rendkívüli
Kapcsolatok előadást!

szb

Földön, s vízen…



6

2017 február

Program

Idén is lesz szervezett erdélyi buszos kirándulás Pünkösd-
kor: a cél Gyimesbükk, Csíksomlyó és Erdély gyönyörű
vidékei!

Kedves Telkiek!

Egy év kihagyást követően ismét egy nagyobb csoporttal
utazunk Gyimesbükkre Pünkösdkor, hogy minél többen
megismerhessék Telkiből is nemcsak a gyönyörű erdélyi
tájakat, hanem Gyimesbükk csodálatos értékeit és hagyo-
mányait, a „régiek”, akik már voltak korábban pedig újabb
szépségeket és értékeket ismerhessenek meg.

A tervezett program:

2017. június 1-jén, csütörtökön hajnalban indulunk busszal, és
néhány rövid megálló (Szováta, Korond) után este érkezünk
Gyimesbükkre. Szállás a plébánia turistaszállásán és csalá-
doknál.

Másnap, pénteken egész napos kirándulás:
a. a csoport egy részének busszal a Csíki és/vagy Kászoni-
medence vidékén (a pontos útitervet a résztvevők kívánságai
alapján rögzítjük majd, a csoport összetételének és
igényeinek megfelelően)
b. a túrázni vágyóknak a Gyimesek völgyének legszebb
helyein

Szombaton a fő program a csíksomlyói zarándoklat, majd
délután a csángók történelmét bemutató program Gyimes-
bükkön.

Pünkösd vasárnap következik az immár hagyományos
gyimesbükki rendezvény, a Csíksomlyó Express – Székely
Gyors vonat megérkezése az ezeréves határra, ünnepi isten-
tisztelet és műsor a vesztegzári (kontumáci) kápolnánál és a
néhány éve felújított vasúti őrháznál. Délután kirándulás a
környező csodálatos hegyekben vagy közösségi program
Gyimesbükkön.

Pünkösd hétfőn, június 5-én hajnalban hazaindulás, az
útvonalat a csoporttal egyeztetjük, tervezünk megállásokat a
forgalomtól és időjárástól függően további szép és ismert
erdélyi helyeken.

A költségek:

A busz költsége fejenként várhatóan 20.000 Ft (az önkor-
mányzat a testvértelepülési kapcsolatok fejlődése érdekében
a busz költségeinek egy részére támogatást nyújt). A kinti
szállás és ellátás költségeit azoknak, akik a plébánia turis-
taszállásán vagy családoknál laknak, várhatóan kb. 20.000 Ft,
akik panzióban szeretnének lakni, azoknak természetesen
több (ebben is szívesen segítünk, de ahhoz, hogy a buszos
csoportot egyben tudjuk tartani és mozgatni, nem igazán
szerencsés – vannak egyébként a plébánián nagyobb
függetlenséget adó szállások is).

Jelentkezés:

Előzetesen jelentkezni egyénileg vagy családosan (lehet
nem telkieket is hívni, budajenőiekre kifejezett örömmel
számítunk!), az alábbi linken lehet, 2017. április 30-ig. Utána
pontosítjuk a részleteket.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqi_VPlPK494xv
u4hwJ0kOXuCX5ZiojNVaRrSOTuVxVJIew/viewform

Akinek kérdése van, kérem, írjon a kultura@telki.hu e-mail
címre!

A korábbi évek pünkösdi gyimesbükki programjairól további
információ és képek a Budakeszi Kultúra Alapítvány hon-
lapján: www.budakeszikultura.hu -> Gyimesbükk

Móczár Gábor
Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány

Kirándulás Telkiből Gyimesbükkre
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Márciusban folytatódik a decemberben útjára indult új progra-
munk, amelynek első állomása az adventi csoki készítés volt.
Akik ott voltak a rendezvényen Korsós Gabriella vezetése
mellett, megismerhették a házi desszertek titkos receptjét,
kitalálhatták és elkészíthették saját édességeiket.
2017-ben a tematikus alkalmak során lehetőség lesz együtt
elkészíteni, és büntetlenül megkóstolni az egészséges és
finom ételeket, italokat. Közben körbejárjuk a különböző
étkezési szokásokat, diétákat és recepteket cserélünk. Min-
den glutén-, tej- szója- és cukormentesen készül. Gyerekek
segítségére is számítunk!
A diétás klub vezetője: Korsós Gabriella vendéglátó szak-
tanár, diétás gyakorlati oktató
A program célja megmutatni azt, hogy az egészséges étel is
lehet finom.

A márciusi téma: 
a tejmentes élet
A következő alkalommal megtudhatjuk, hogy
mi a különbség a tejcukor érzékenység és a

tejfehérje allergia között. Növényi „tejeket”, „tejszínt”, „joghur-

tot”, „túrót” készítünk, illetve olyan falatkákat, amelyek alapja
hagyományosan tejtermék. A felnőtt lakosság 10%-a laktóz
érzékeny. Tehát sokan érintettek vagyunk.

Időpont: 2017. március 24., 16.00 – 19:00
Helyszín: Pajta

További tervezett témák
2017-ben:
Gyorsan elkészíthető vitaminbombák (június),
Egészséges uzsonnák (szeptember),
Gasztroajándékok (december)
Az előadások pontos időpontjáról, helyszínéről, valamint az
egyéb tudnivalókról a helyi sajtóban és az interneten adunk
tájékoztatást.
Várunk szeretettel minden egészséges ételre/életre vágyó
érdeklődőt!

Halász Terézia

„Kodolányinak az emberalakító erő és általában a mozgás
élő megrögzítése és érzékeltetése a legremekebb írói tulaj-
donsága. […] Isteni képesség ez, három szóval talpra tudni
állítani egy figurát, emberek puszta beszéltetésével biztos
vizuális élményt adni az arcukról, testi viselkedésükről.
Kodolányi alakjainak egy-egy mondatában, néha egész
életeken lehet végiglátni. Életközelség ez, anélkül, hogy távol-
ságot jelentene a szellemtől. […] Ahogy Kodolányinál egy
macska beóvakodik a szobába, ahogy kint a szánkó zaját him-
bálja a havas, éji szél, ahogy egy ember kifordul a bundából,
vagy ahogy a bűntudatos férfi nem beszél arról, amiről már
nagyon kéne, és ahogyan végül mégis beszél, miközben érzi,
hogy egész másképen kéne róla beszélni, - nem, ez nem
fényképezés, nem stenografálás, hanem a szöveggel együtt
folyó, változó, tapintható élet az olvasó lelkében.”
(Szabó Lőrinc: Kodolányi János új könyvéről és naturaliz-
musáról. Nyugat, 1933)

Közös koszorúzás
Hagyományainkhoz híven, rövid megemlékezés keretében
koszorúzzuk meg falunk neves szülötte, Kodolányi János
(1899-1969) író szülőházán elhelyezett emléktábláját.
A koszorúzás az író születésnapja alkalmából 2017. március
10-én, 17 óra 30 perckor kezdődik a Telki, Fő út 31. előtt.
Szeretettel várunk minden irodalomszerető érdeklődőt, fel-
nőttet és gyermeket egyaránt, aki tudja: nemcsak pipacs ter-
mett errefelé!

KOKUKK - Kodolányi János Kulturális és 
Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

A tejmentes életről

Meghívó koszorúzásra
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Ebben az évben a Költészet napja a Húsvét előtti nagyhét
keddjére esik, így előző pénteken, 2017. április 7-én rendez-
zük meg a hagyományos irodalmi délutánt.
A Költészet napját ünnepelve évek óta egy kortárs költőt
hívunk meg, hogy közelebbről ismerkedjünk meg alkotá-
saival és az alkotóval a felolvasással egybekötött alkalmon.
Idei vendégünk az 1975-ben született, számos díjjal elismert
költő, író, műfordító, Acsai Roland, aki különös hangulatú ver-
seivel új hangszínt hozott a magyar költészetbe.
Hosszabb méltatás helyett két szép versével szeretnénk ked-
vet ébreszteni költészetéhez, és a Hold Otthonban április 7-
én, pénteken kora este, fél 6-kor kezdődő találkozóhoz.

Mint a lapp aranymosók

Mielőtt az eső utáni erdőben
Elindulok a patakhoz,
Megérintem
Feleségem hasát,
És a testében dobogó
Két szívre
Gondolok.
A mozdulat:
Napjaim arany osztóvonala.
A tornác, a lépcső,
A tobozokkal kikövezett
Ösvény.
Árnyékok sötét brokátja
Pókfonál ezüstjével átszőve.
Átvágok a csöpögő orrú
Mocsáron;
Lépteim alatt szipogó
Mohadombok.
Aztán elérem a gyorssodrású,
Tiszta patakot és leülök mellé
Tűrve a szúnyogok
Kitartó támadását,
Mint a lapp aranymosók.

Az erdő látomása
A tó az erdő látomása. Szalonka-sírás
Kettőzi az estét, mint az ablak
Dupla üvege, vagy a víztükör,
Melyre ezüst-hártya lopakodik.
Rénszarvasok lehelnek csillagködöt.
Hat éves voltál, és levelet írtál
A Mikulásnak ide, a Sarkkörre.
Hat éves voltál és valaki körbemutatott:
Azok a csillagok, ez az este,
És a Mikulás messze lakik, északon.

Hat éves voltál, és tudtál mindent.
A nyarat képzeletben itt töltötted
Nils Holgerson vadludaival.
Most augusztus van. Csillagoknak
Nyoma sincs. S az este, mint
Gyermekkorodban, mégis: egy.

(Acsai Roland: Két ég satujában (2008) című kötetéből)

Mindenkit várunk szeretettel!

Kokukk Egyesület, Molnár Krisztina Rita

Költészet Napja Acsai Rolanddal
- a Kokukk Egyesület szervezésében
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Az év legnagyobb társasági eseményeként számon tartott
Alapítványi Bálra minden évben február-március környékén
kerül sor. Korábban az iskola épülete adott neki otthont, azon-
ban napjainkban a Globall Hotel jelenti helyszínét. Az Óvoda-
Iskola Telkiben Alapítvány szervezésében zajló bál összehoz-
za az iskolához és az óvodához köthető szülőket, támo-
gatókat, valamint az oktatókat és a nevelőket.
A finom vacsora, hangulatos zene, tánc és társalgás mellett a
szülői tánc, valamint a tombola jelenti az est egyik csúcspont-
ját. A bál jótékonysági célt szolgál. A belépők, támogatói
jegyek és a tombola révén minden évben jelentős összeg
gyűlik össze, amelyet az alapítvány az iskola és az óvoda
támogatására, elsősorban az intézményekhez köthető
fejlesztési célokra tud felhasználni.

A hónap rendezvénye: Alapítványi Bál
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Meghívó: Vizuális Varázslat

Zöld óvodánkba keresünk főiskolát végzett, gyermeksze-
rető, együttműködő, környezeti nevelést kedvelő, lelkes,
kreatív, a szakma iránt elhivatott óvodapedagógusokat, akik
azonosulni tudnak a környezeti nevelésen, környezetvédel-
men alapuló Pedagógiai Programunkkal.

Munkaviszony: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.

Bérezés: Nkt-pedagógus bértábla+cafetéria

Szeretettel várjuk pályakezdők jelentkezését is!

Fényképes önéletrajzokat motivációs levéllel az óvoda e-mail
címére kérjük elküldeni: ovoda@telki.hu.

Óvodapedagógusokat keresünk

A tavaszi Telki Fesztivál alkalmából a Pipacs Galéria nagy
meglepetéssel készül kedves látogatóinak: két kiemelkedő

tehetségű, sztár festő alkotásait mutatja be, Vizuális Varázslat
címmel.

A galéria szeretettel vár minden érdeklődőt májusban!
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Ideálisak itt a feltételek a tanuláshoz
- interjú
Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában dolgozó tanárokat szeretnénk megszólítani, és
közelebb hozni őket, valamint az intézményt
olvasóinkhoz. Ezúttal Bineyen Brown Adeosun-nal, azaz
Ade bácsival beszélgettünk, aki anyanyelvi
angoltanárként dolgozik nálunk.
Mióta tanít Telkiben?
Ez a hatodik évem itt.
Honnan érkezett hozzánk?
Nyugat-Afrikából, Nigériából jöttem Magyarországra a bátyám
invitálására, aki akkoriban itt élt. Először egy ürömi óvodában
dolgoztam, majd a 2011-12-es tanévben kezdtem a telki
iskolában.
Mennyire értik meg a tanulók?
Úgy gondolom, egy anyanyelvi tanárnak alapvető feladata,
hogy elérje, mindig megértsék. A gesztikulációk, mozdulatok
plusz segítséget jelentenek, az alapszavakat, utasításokat -
mint például, hogy „első feladat” vagy „nyissátok ki a könyvet”
- pedig minden angolul tanulónak ismernie kell.

Milyennek tartja Telkit és az iskolát?
Ez egy nagyon szép iskola és a körülvevő táj is gyönyörű.
Ideálisak itt a feltételek a tanuláshoz és a tanításhoz.
A környezet hatással van az itt élő emberekre. A gyerekek
normális családokban élnek, amelyekben megteremtik szá-
mukra a lehetőséget, hogy tapasztaljanak, világot lássanak.
Ebben a légkörben olyan diákok nőnek fel, akik érdek-
lődőek és rendkívül tapasztaltak.
Szeret Magyarországon élni? Mik a további tervei?
Tíz éve élek itt, és azt hiszen, ha nem érezném jól magam,
már rég elmentem volna. Sosem volt komoly problémám, és
elégedett vagyok, hiszen mindenem megvan, amire vágytam.
A fő célom, hogy folytassam, amit eddig építettem, és
hasznosítsam a tanulmányaim során megszerzett tudást,
azaz gyakoroljam a hivatásom.
Azt tapasztaltam eddig, hogy ez egy nagyon békés ország. A
magyarok amúgy rendkívül toleránsak azokkal a külföldiekkel
szemben, akik valamilyen küldetéssel érkeznek ide és értéket
tudnak adni a közösség számára.

Szilágyi Balázs

Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Régen nem írtam már az újság hasábjain, amiért néhány
nyugdíjas társam neheztel, mondván, hogy nem tudnak a 
programokról. Klubunk több éve működik, aki szeretne
eseményeinken részt venni, módjában áll. Még ha nem is írok
havonta, nálam mindig lehet érdeklődni a részletekről.
A programok időnként változhatnak az előzetesen ter-
vezetthez képest, hiszen például az időjárás is befolyással
lehet rájuk. A Pajtában csak jó időben tudunk összejönni. A
Hold Otthonban néhányszor ugyan találkoztunk, ám vissza
sem szeretnénk élni a meghívásukkal.
Februárban 22-én tartottuk volna klubnapunk, azonban az
erős influenza járvány miatt inkább majd csak márciusban
találkozunk. Általában szerdai napon találkozunk, azonban ha
változás van, időben szólni szoktam (ez azt jelenti, hogy
egyenként telefonálok körülbelül 70 főnek).
Májusban szeretnénk kirándulni. Kérem, hogy akinek van
ötlete, merre menjünk, jelezze nekem telefonon!
Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó egészséget és szép
napokat!

Schaffer Márta
Telefon: 06-26-372-456

A Nyugdíjas klub 2017-es 
programterve

Március 22. (szerda), klubnap a Pajtában (ha az időjárás
engedi) vagy a Hold Otthonban
Április 19. (szerda), klubnap a Pajtában
Májusban kirándulni megyünk – a pontos időpontról
értesítem az érdeklődőket
Június 14. (szerda), klubnap a Pajtában
Júliusban és augusztusban, ha nem megyünk kirándulni,
akkor szünet lesz
Szeptemberben, ha nem kirándulunk, akkor a Pajtában lesz
valamikor klubnap
Október 18. (szerda), klubnap a Pajtában
Novemberben és decemberben a Hold Otthonban lesznek a
klubnapok – később pontosítjuk az időpontokat

A Nyugdíjas klub hírei
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Február 4-e és 18-a között ismét Aszód adott otthont a Pest
megyei Sakk Diákolimpiának, ahol iskolánk tanulói fan-
tasztikusan helytálltak mind az egyéni, mind a csapatverseny
küzdelmeiben.
Négy aranyéremmel, három ezüstéremmel és egy bronzérem-
mel, valamint számos értékes helyezéssel gazdagodtunk a
versenyeken, ezzel messze a legeredményesebb iskola lett a
Telki Pipacsvirág Általános Iskola. Íme, az eredmények!
Egyéni versenyek:

II. korcsoport (3-4. osztályosok) amatőr lányok 
1. helyezett: Juhász Anna

III. korcsoport (5-6. osztályosok) versenyző fiúk 
1. helyezett: Persányi Barnabás

II. korcsoport (3-4. osztályosok) versenyző fiúk 
2. helyezett: Móczár Sebestyén

IV. korcsoport (7-8. osztályosok) amatőr fiúk 
2. helyezett: Szabolcsi László

III. korcsoport (5-6. osztályosok) amatőr lányok 
3. helyezett: Kajzinger Panna

Csapatversenyek:
A felsős fiúknál 1. helyen végzett a Persányi Barnabás,
Kajzinger Panna, Szabolcsi László, Danics Simon és Barta
Péter összeállítású csapatunk.
A legnépesebb mezőnyben, az alsós fiúknál szintén 1. lett a
Móczár Sebestyén, Szondy Péter, Persányi Bálint és Szabol-
csi Márk összeállítású csapat.
Az alsós lányoknál 2. helyen végzett a Juhász Anna, Császi
Réka és Csizmadia Hanna összeállítású csapatunk.
A fenti három csapat, valamint az egyéni versenyek 1. és 2.
helyezettjei továbbjutottak a Szombathelyen és Miskolcon
megrendezésre kerülő országos döntőkbe.
Jól szerepelt még az alsós lányoknál a Telki 2. számú csapa-
tunk, amely az 5. helyen zárta a versenyt, és az alsós fiúknál
a Telki 2. számú csapatunk, amely a 4. helyen, valamint 3.
számú csapatunk, amely az 5. helyen végzett.

Szintén az első hatban végeztek még az alábbi egyéni
versenyzők is:
Kocsis Donát - I. korcsoport, amatőr fiúk, 6. helyezett
Császi Réka - II. korcsoport, amatőr lányok, 5. helyezett
Persányi Bálint - II. korcsoport, amatőr fiúk, 5. helyezett
Szabolcsi Márk - II. korcsoport, amatőr fiúk, 6. helyezett
Danics Simon - IV. korcsoport, amatőr fiúk, 5. helyezett
Barta Péter - IV. korcsoport, amatőr fiúk, 6. helyezett

Gratulálunk a helyezetteknek, továbbjutóknak és a
versenyzőknek, valamint Pregitzer György tanár úrnak, aki a
gyerekeket szívvel-lélekkel és rendkívül eredményesen
készítette fel erre a megmérettetésre is!

Éremeső a Pest megyei Sakk
Diákolimpián
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A közelmúltban történt változások miatt az alábbiakban adunk
tájékoztatást a járási hivatal ügyfélfogadási rendjéről.

Foglalkoztatási Osztály
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3.
2092 Budakeszi, Fő u. 103.

Hétfő: 8:30-15:00
Kedd: 8:30-15:00
Szerda: 8:30-15:00
Csütörtök: 8:30-12:00 (időpontra hívottak részére)
Péntek: 8:30-13:00

Földhivatali Osztály
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.

Hétfő: 08:30 – 12:00 és 13:00-16:00
Kedd: 08:30 – 12:00 és 13:00-16:00
Szerda: 08:30 – 12:00 és 13:00-16:00
Csütörtök: 08:30 – 12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 08:30 - 12:00

Gyámügyi Osztály
Székhely - Budakeszi, Fő u. 179.

Hétfő: 08:00-12:00 és 12:30-18:00
Szerda: 08:00-12:00 és 12:30-16:00
Péntek: 08:00-12:00

Budaörsi Kirendeltség - 2040 Budaörs,
Uzsoki köz 56.

Hétfő: 13:00-16:00
Szerda: 08:00-12:00 és 12:30-18:00
Péntek: 08:00-12:00

Hatósági Osztály
Székhely - 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30-18:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30-16:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálati ügyfélfogadás 
- 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30-18:00
Kedd: 08:00 – 12:00 és 12:30-16:30
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30-16:30
Csütörtök: 08:00 – 12:00 és 12:30-16:00
Péntek: 08:00 - 12:00 és 12:30-13:00

Biatorbágyi Kirendeltség - Polgármesteri
Hivatal

Hétfő: 13:00-18:00
Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00
A munkaközi szünet (ebédidő): 30 perc, amely az ügyfélfo-
gadást nem zavarhatja.

Budaörsi Kirendeltség - 2040 Budaörs,
Uzsoki köz 56.

Hétfő: 13:00-16:00
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30-18:00
Péntek: 08:00-12:00

Nagykovácsi Kirendeltség, Polgármesteri
Hivatal

Hétfő: 13:00-16:00
Péntek: 08:00-11:00

Zsámbéki Kirendeltség - 2072 Zsámbék,
Szent István tér 3.

Hétfő: 13:00-16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30-18:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügysegédi ügyfélfogadás
Telki - Polgármesteri Hivatal: 

Páros héten csütörtök 13:00-16:00

Kormányablak Osztály 1.
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Hétfő: 07.00 – 17.00
Kedd: 08.00 – 18.00
Szerda: 08.00 – 20.00
Csütörtök: 08.00 – 18.00
Péntek: 08.00 – 16.00

Kormányablak Osztály 2.

2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.

Hétfő: 07.00 – 17.00
Kedd: 08.00 – 18.00
Szerda: 08.00 – 20.00
Csütörtök: 08.00 – 18.00
Péntek: 08.00 – 16.00
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A Budakeszi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje
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Verseskönyv dedikálás

Kis óvodásainkat igyekszünk a természet szeretetére nevelni,
aminek a természetjáráson túl az is része, hogy rengeteg ter-
mészettel foglalkozó verset, mesét hallgatunk. Nagyon
örültünk, hogy Kocsis Zsuzsa tavaly év végén megjelent,
„Madár a kézben” című verseskötetét február 16-án
óvodánkban dedikálta a költőnő. Ahogy már megszokhattuk
tőle, meglepetéssel is készült az alkalomra. Zsuzsa már 10
éve vezeti óvodánkban a Madarászovi foglalkozásokat. Ver-
seskönyve kicsiknek és nagyoknak egyaránt szól, igazi
szívbéli üzenet.

Farsang az óvodában

Farsang napján énekszóval, hangos zenebonával űztük el a
telet az óvoda udvarán. A hagyományok szerint ilyenkor a telet
jelképező kisze bábot a patakba dobták, vagy elégették, de itt
most csak jó messzire hajítottuk. Az óvoda kertjében a kibújó
hóvirágok is jelzik már, közeledik a tavasz! A farsangi idő-
szakra tekintettel február 16-án délután, élőzenés nép-
táncbemutató is volt az óvodában.
„Jer, jer kikelet,
Seprűzd ki a hideget,
Engedd be a meleget,
Dideregtünk eleget!”

Óvodai hírcsokor
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Tisztelt Kisgyermekes Szülők!

Telki Község jelenleg nem rendelkezik önkormányzat által
finanszírozott bölcsődével, mert 10 000 fő alatti település
nem köteles önkormányzati bölcsődét fenntartani.

Az új szabályozás szerint, ha a bölcsődei ellátásra az adott
településen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelent-
kezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma megha-
ladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskod-
ni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. Önkormányzatunknak
2019. január 1-től kell eleget tennie a fenti kötelezettségnek.

A bölcsődével kapcsolatos ellátási kötelezettség teljesítése
érdekében gyűjtünk adatokat leendő bölcsődéseinkről.

A kitöltött igényfelmérő lap leadható 2017. március 20-ig a
Telki Polgármesteri Hivatal Titkárságán személyesen, postán
beküldhető a Telki Polgármesteri Hivatal, 2089 Telki, 
Petőfi S. u. 1. címre vagy a válaszok megküldhetőek a
hivatal@telki.hu e-mail címre.

Az igénybejelentési minta:

Bölcsődei igényfelmérés

Alulírott ……………………................................… név
……………………………...................... szám alatti lakos
a 2018/2019-es nevelési évre (2018. szeptember 1. -
2019. augusztus 31. )

……………………………………………………………
nevű gyermekem vagy gyermekeim részére előre-
láthatólag bölcsődei ellátást szeretnék igénybe venni.

Kérjük, aláhúzással jelezze!
- Gyermekem betölti a 2,5 évet 2018. augusztus 31-ig:
igen / nem
- GYED-en lévő szülőként munkaviszonyt kívánok
létesíteni gyermekem 2. életévének betöltése előtt:
igen / nem
- GYES-en lévő szülőként kívánom gyermekem
részére a bölcsődei ellátást igénybe venni:
igen / nem

Telki, 2017. ...........................

Hirdessen nálunk!

A Telki Napló és Portál (telki.hu) a Telki Önkor-
mányzat hivatalos havilapja, illetve weboldala. Együtt
a helyi kommunikáció fő csatornáit jelentik. Olvasóik

jellemzően a közel 5000 fős település, és a több
tízezres lélekszámú környező régió lakosai, valamint

a községre költözni szándékozók, a Telki iránt 
érdeklődők.

A Napló az egész településen, minden háztartásba
ingyenesen eljut, míg a Portált rendszeresen figyelik

az itt élők a friss információk elérése érdekében.

Érdeklődjön a hirdetési 
lehetőségekről!

A hirdetések árairól, és a jelentkezés további
feltételeiről mindkét orgánum esetében érdeklődni

hétköznaponként, munkaidőben a
munkaugy@telki.hu email címen, a

06-26-920-806-os telefonszámon, vagy személyesen,
a Telki Polgármesteri Hivatal

(2089 Telki, Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.
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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.

GÓLYAHÍR

Kelemen Tamás és Kelemen Katalin 2. gyermeke:
Kelemen Simon

Horváth Ottó és Horváthné Dr. Marty Kinga 1.
gyermeke: Horváth Dániel

Sok boldogságot kívánunk!
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HŰVÖSVÖLGY
1012 BUDAPEST,

HŰVÖSVÖLGYI ÚT 138.
STOP-SHOP

BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
TEL: 06-1-630-1290

- SZŐNYEG
- PVC
- PADLÓSZŐNYEG
- LAMINÁLT PADLÓ
- LAKÁSTEXTIL
- TAPÉTA

Új Ingatlaniroda TÚj Ingatlaniroda Telkiben!elkiben!
Keresünk eladó ingatlanokat Telkiben és környékén

értékhatár nélkül! 
Külföldi ügyfélkörrel is rendelkezünk! 

10 éves szakmai tapasztalat! 
Balatoni ingatlanok széles választékával rendelkezünk!

B u d a p e s t - B a l a t o n  B e a c h  I n g a t l a n i r o d a
2 0 8 9  Te l k i ,  Ö r e g h e g y i  ú t  4 / b .

Te l e f o n : 0 6 - 7 0 / 7 7 3 - 7 9 3 5 .
w w w . b a l a t o n - b e a c h . h u

H é t v é g é n  i s  n y i t v a !




