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Önkormányzat
Polgármester naplója

Iskolatáska, szép, napos délelőtt
Itt a nyár, vakációval, kánikulával,
és néhány, mindennapi életünket érintő fejleménnyel.

Befejeződött néhány fejlesztés
az iskolában, kiépült a teljes wifihálózat, légkondicionálás az
informatika teremben, és folytatódik az informatikai fejlesztési program. Köszönet az
Alapítványnak és mindenkinek,
aki részt vett az eddigi
munkában. Az önkormányzat
továbbra is vállalja a program
költségeit.

Elballagtak a nyolcadikosok, és megvolt az évzáró is, kitört a
vakáció. Jó pihenést a diákoknak és persze leginkább a pedagógusoknak! Köszönet az egész éves gondos munkáért!

Megbízott iskolaigazgatónk egy éves mandátuma lejárt. A pozíció betöltésére pályázatot írt ki az érdi tankerület. Lapzártánkig
nem derült ki az eredmény. A pályázók eltérő minőségű és tartalmú programokkal indultak és eltérő támogatottságot is
szereztek a véleményezők körében. A pályázatok véleményezésére joga van a tantestületnek, a szülőknek, diákoknak és az
önkormányzatnak is. A döntést azonban az illetékes miniszter
hozza meg, a tankerület javaslatát figyelembe véve. Az önkormányzat, mióta az oktatás ügye elkerült tőlünk, mint tulajdonos,
elsősorban az épület üzemeltetési feladatait végzi. A helyi
oktatás kérdésköre azonban továbbra is fontos közügy, ezért
igyekszünk felelősen gondolkodva javaslatot tenni.
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Idevág az iskolával kapcsolatos legfontosabb örömhír. Több év
kitartó lobbizásának eredményeként az iskola bővítésének
második üteme is megkezdődhet.

Mint ismeretes, a bővítési programot két ütemre terveztük, és az
első ütem, az emeletráépítés, tanterem és kiszolgálóhelyiségek
építése formájában már megvalósult az NSK, mint közreműködő
szervezet kezelésében, teljes egészében pályázati forrásból.
Időközben azonban jogszabályváltozás következtében az önkormányzatoktól elkerült az oktatás ügye és így a megkezdett
fejlesztés második üteme is bizonytalanná vált.
Az elmúlt időszakban azonban kitartóan felszínen tartottuk a
fejlesztés ügyét, és végül megszületett a kormánydöntés a
második ütem finanszírozásáról, ami már kihirdetésre is került a
Magyar Közlönyben. A megközelítőleg kettőszáz millióra becsült fejlesztés a központi udvar lefedésével bővíti az iskola
épületét. A program menedzselésének, ütemezésének kérdései
még nyitottak. Bárki is lesz az új igazgató, első feladatai között a
fejlesztés és az oktatás összehangolása is ott lesz.

Köszönjük a program támogatását minden résztvevőnek, támogatónak, országgyűlési képviselőnknek, államtitkároknak,
helyettes államtitkároknak, iskolaigazgató asszonynak, a KLIK és
a tankerület vezetőinek! Telkiben minden oktatásfejlesztésre
szánt forintnak jó helye van.

Szép nyarat kívánok mindenkinek, és jó pihenést azoknak, akik
megtehetik, hogy kiszakadjanak családjukkal a vakáció idejére a
mindennapok taposómalmából!

Deltai Károly
polgármester

Oktatás

Ismét bővülhet az iskola
A Magyar Közlöny júniusi 2-i számából kiderül, hogy a
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében összesen 65 településen
épül tanuszoda vagy tornaterem az országban, illetve
történik tanterem-fejlesztés.

Jó hír, hogy Telki is érintett a programban. A
Pipacsvirág Magyar - Angol Általános Iskola bővítésének második ütemeként tanterem-fejlesztést tartalmaz a kormányhatározat.
Ennek kapcsán megkerestük Csenger-Zalán Zsoltot, a
térség országgyűlési képviselőjét, hogy a beruházás
hátteréről érdeklődjünk.

- Amikor a bővítés első üteme befejeződött, az átadáson itt járt Telkiben, és elmondta, mindent megtesznek majd a falu vezetésével
együtt, hogy a tervezett következő lépcsőfok is megvalósuljon.
Most ehhez igen közel kerültünk. Milyen háttérmunkára volt szükség mindehhez?

- Már a Telki Általános Iskola iskolafejlesztési beruházás 2015.
szeptemberi átadásakor is ismert volt a további fejlesztési igény,
amit Telki demográfiai adatai indokolnak. Polgármester úr a
rendszeresen tartott konzultációinkon folyamatosan jelezte az
iskolabővítés szükségességét, és jómagam is minden lehetséges
eszközzel és helyen szorgalmaztam, hogy a beruházás mielőbb
„zöld utat”kapjon. Ennek eredménye a június 2-án közzétett kormányhatározatban realizálódott.
- Egy ideig csend volt a bővítés témája körül, most pedig úgy tűnik,
felgyorsultak az események. Minek, illetve kinek köszönhető ez?

- A kormány a fiatalok ügyét Magyarország nemzeti ügyének
tekinti, ezért a kormányprogram kiemelt célja a jövő
nemzedékének megfelelő, XXI. századi színvonalú oktatási
körülmények biztosítása. A kormány a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Program keretében fogalmazta meg a fiatalok
neveléséhez szükséges infrastrukturális fejlesztéseket, amelynek
célja olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák építése, amelyek hosszú távon szolgálják a fiatalok
köznevelési feladatainak ellátását. Ebbe a Programba került
most bele a Telki Pipacsvirág Általános Iskola tanterem-bővítési
projektje.
- Lehet már tudni, hogy mikorra várható a beruházás
munkálatainak megkezdése? Esetleg már a nyáron vagy majd a
következő tanév során?

- Ahogy a kormányhatározatból is kiderül, a szükséges jogszabály-módosítások érdekében a beruházások fejlesztési koncepcióját a nemzeti fejlesztési miniszter és az emberi erőforrások
minisztere 2017. június 30-ig készíti elő. A kivitelezések
várhatóan 2018-ban kezdődhetnek majd el. A tanteremfejlesztésekre a kormány jövőre közel 3 milliárdot biztosít. A
beruházás - hasonlóan az iskolabővítés I. üteméhez - a Nemzeti
Sportközpontok koordinálásával valósul meg. A feladatok ütemezésére az önkormányzatok is bevonásra kerülnek, így pontos
és folyamatos információkkal rendelkeznek majd a beruházások
megvalósításáról.
szb

Az iskolabővítés első üteme
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Önkormányzat

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévőjegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2017. május 29.
Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

Egészségház tervezési kérdései

A testület úgy határozott, hogy apró észrevételekkel elfogadja a
Telki, 1301-es helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló
Egészségház - a Modulart Kft. által elkészített - alaprajzi terveit.

Víziközmű rendszer állami tulajdonba
adása

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat tulajdonában
lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a víziközmű fejlesztésre
fel nem használt források térítésmentes állami tulajdonba
adásáról szóló megállapodásokat.

Ingatlanvásárlási ügyek

A testület az előterjesztés megtárgyalását követően úgy határozott, hogy nem kíván élni a 169-es hrsz-ú ingatlanra (Fő utca 20.
- Báder-Magyar ház) vonatkozó elővásárlási jogával.

Egyidejűleg döntött arról, hogy a Petőfi utca 4. szám alatti (85-ös
hrsz-ú) ingatlant 45 millió forint összegű vételáron megvásárolja.

Völgyrét gázellátása

A testület úgy határozott, hogy támogatja a Völgyrét gázellátásának önkormányzati beruházásban történő kiépítését.
Ennek költségét a csatlakozási szerződés alapján 8,9 millió forint
plusz áfa összegben határozták meg.

Gyámügy, gyermekjólét, gyermekvédelem

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a jegyzői
hatáskörbe tartozó 2016. évi gyámügyi feladatokról, és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolókat.

Mentőállomás támogatási kérelme

A testület úgy határozott, hogy 2017-ben 50 ezer forinttal kívánja támogatni az Országos Mentőszolgálat Zsámbéki Mentőállomását, az Országos Mentőszolgálat Alapítványon keresztül.
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Közbeszerzési eljárások összegzése

A képviselő-testület tudomásul vette az önkormányzat 2016. évi
közbeszerzéseinek statisztikai összegzéséről szóló kimutatást.

Határozat visszavonása

A testület úgy határozott, hogy a Telki Óvoda energetikai
fejlesztése tárgyú KEHOP pályázat benyújtásáról szóló 42/2017.
(III. 29.) számú határozatát visszavonja.

Június 1.
A 2016. évi költségvetés végrehajtása

A testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
szb

Közérdekű
Igazgatási szünet

Elköltözött az ügyelet

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Telki Polgármesteri Hivatal 2017. július
17-e és augusztus 4-e között igazgatási
szünetet tart. Ennek időtartama alatt a
hivatal ügyeleti rendben tart nyitva,
hétköznapokon 8-tól 12 óráig.
Az igazgatási szünet ideje alatt érdemi
ügyintézésre nem kerül sor, de valamenynyi tárgykörben kérelem továbbra is
folyamatosan benyújtható.
dr. Lack Mónika
jegyző

Változott a háziorvos
elérhetősége

A budakeszi orvosi ügyelet 2017. június 6-tól a Budakeszi, Fő
utca 43-45. szám alatt található épületbe (Átrium üzletház)
költözött. Telefonszám: +36-23-451-731.

Az orvosi ügyelet ideiglenes elköltöztetésére azért volt szükség,
mert az otthonául szolgáló épületet (amely a Budakeszi Polgármesteri Hivatal mögött található) felújítják.

Megnyílt a Príma
Május végén megnyitotta kapuit Telkiben a Príma, így falunk egy
vasárnap is nyitva tartó élelmiszerüzlettel gazdagodott. A
Muskátli utcai körforgalomnál lévő áruházat így az előzetesen
napvilágot látott információknak megfelelően, 2017 tavaszán
átadták, jelentősen növelve ezzel településünk ellátás-biztonságát.

Értesítjük a telkieket, hogy Dr. Kiss-Leizer Márta háziorvos mobiltelefonszáma megváltozott. Új elérhetősége: 06-31-784-1086
Az orvosi rendelő további elérhetőségei változatlanok.

Háziorvos - Dr. Kiss-Leizer Márta: 06-26-920-821, 06-31-784-1086
Gyermekorvos - Dr. Asztalos Mária: 06-26-920-822, 06-70-3129341

Védőnők: 06-26-920-823, Farkasné Gaál Gabriella 06-70-4281836, Felkai Adrienn védőnő 06-30-425-1261
Orvosi ügyelet (Budakeszi): 06-23-451-731

Hőségben vezetni nem csak
kellemetlen, de veszélyes is lehet!
A hőségben való autóvezetés egyesekből stresszt válthat ki, a
szív gyorsabban verhet, az izzadás és az idegesség fokozódhat.
Emiatt a sofőrök feszültebbek lehetnek, így fokozódhat a balesetveszély. A hőség növelheti a balesetek számát. Csökken a
koncentrálóképesség, nő a reakcióidő.

hőmérséklet árnyékban is jelentősen nő. Az ilyen meleg pillanatnyi eszméletvesztést, a keringési rendszer összeomlását és halált
is okozhat. Lehetőség szerint az autótól távol töltött időtől függően úgy válassza meg a parkolóhelyet, hogy amikor visszaérkezik, az autó árnyékban legyen.

Ha árnyékban parkol, akkor se hagyja a járműben a kisgyerekeket, és az állatokat egy percre sem, mert az autóban a

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Tartsunk pihenőt! A hőség és a stressz megterheli a szervezetet,
különösen, ha hosszú időt tölt a vezető folyamatosan a volán
mögött. A kisgyerekeket és az állatokat sosem szabad az
autóban vagy gépjárműben bezárva hagyni, mivel a gyorsan
emelkedő belső hőmérséklet életveszélyes lehet!

Ha nem talál megfelelő árnyékot, és az autó elviselhetetlenül
felmelegedett, várjon egy kicsit az indulással. Nyisson ki minden
ajtót, hogy a megrekedt hőség távozhasson! A folyadék a hőségben nem csak jól esik, de nélkülözhetetlen is! Igyon megfelelő
mennyiségű folyadékot, lehetőség szerint vizet!

www.telki.hu
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Közösség
5+1 adat, amit a Sportnapról tudni érdemes
Jótékonysági Sportnapot rendeztünk tavasz végén az óvoda
és iskola környékén. Nagy beruházásokat adtunk át, több
száz gyermeket, szülőt, pedagógust és telki lakost megmozgattunk. Jól éreztük magunkat együtt. Mi nagyon büszkék
vagyunk minderre, eredményeinket foglaljuk röviden össze
a következő beszámolóban.

Harmadszor

Harmadszorra rendeztük meg az eseményt. Az alapítványi
Sportnap hagyománnyá vált, alapeleme lett a falu közösségi
rendezvényeinek. Kreatív játékokkal, versenyekkel és sportbemutatókkal készültünk ismét, amelyekben nem csak az
alapítvány önkéntesei, hanem a Telkiben választható sportágak
edzői és versenyzői is aktívan részt vettek. Szabó Marci gondoskodott ismét a jelenlévők tájékoztatásáról és a vidám hangulatról.

236.000

Az óvoda udvara további játékokkal gazdagodott. 236.000 forint
értékben hintát adtunk át. A következő nagy beruházás
reményeink szerint az óvoda udvarának burkolása lesz. Várjuk
még hozzájárulásotokat a régóta tervezett gumiburkolat
kialakításához!

2.540.891

Igazi edzőparkot telepítettünk az iskola melletti pingpongasztal
környékére. A beruházás 2.540.891 forintba került. A telepítés és
a fenntartás nem jöhetett volna létre a Mosonyi-Szabó család
önfeláldozó és értő támogatása nélkül. Köszönjük nekik! Ha még
nem tetted, érdemes kipróbálnod egy hűvösebb nyári
délutánon az eszközöket. Karcsúsodni vágysz? Tapasztalatból
ajánljuk az elliptikus sétálót. Közösen erősítenétek a lábizmaitokat? Próbáljátok ki a lábizom erősítőt!

2017 június

Még vannak terveink, hamarosan pad és egy multifunkciós
erősítő is kerül a területre. Te is hozzájárulnál pénzzel a megrendelésükhöz? Támogatásodat a 11742348-20002011 bankszámlaszámon várjuk! Ne felejtsd el a megjegyzésben feltüntetni,
mire adod a pénzt! Vagy jelentkezz telefonon: +36-20-444-3134

Közösség
192.210

A délelőtt folyamán, május 27-én összesen 192.210 forint
adományt gyűjtöttünk. A tombola 103.185 forint adományt, a
limonádé 71.625 forint adományt, a jótékonysági fagylalt és hot
dog árusítása 17.400 forint adományt eredményezett. A fagylaltot ismét a Smarni Gasztroműhely biztosította. Az alapítványi
rendezvényeken már hagyományos jótékonysági limonádé
ismét a Benke család kitartó támogatásának volt köszönhető. A
tombola-felajánlások megint nagy örömet okoztak, köszönjük a
felajánlóknak, valamint Lájer Enikőnek, hogy szuper hatékonyan
levezényelte a kisorsolásukat. A rendezvénynek 86.483 forint
költsége volt, a 105.727 forint eredményt a kültéri edzőpark
további fejlesztésére fordítjuk.

Több mint 100

Az iskola és az óvoda aktív hozzájárulása szintén hagyománnyá
vált már 2017-re. Köszönjük az óvoda és iskola pedagógusainak,
hogy támogatták az előkészületeket és megtisztelték a rendezvényt ottlétükkel. Rengeteg gyermek és felnőtt vett részt a
pecsétgyűjtésben, és kapott kis ajándékot ennek eredményeképpen. A futóversenyeken több mint 100 nevező volt,
akik sikeresen teljesítették is az 1 és 3 km-es távokat. Gratulálunk
a győzteseknek!

+1: 35

35 önkéntes vett részt a sikeres előkészítésben és szervezésben.
A szervezés oroszlánrészét idén Csiszár Kata és Mosonyi Detti
vállalták. Már most izgatottan, ötletekkel tele készülünk a
negyedik, 2018-as Sportnapra.
Ha Te is csatlakoznál a csapathoz iskolai közösségi szolgálatosként vagy önkéntesként, keress meg minket, Facebook
oldalunkon és honlapunkon megtalálod elérhetőségeinket!
Köszönjük az önkormányzatnak, az óvoda és az iskola
vezetésének, hogy évek óta helyet adnak a rendezvénynek! Az
önkormányzatnak külön köszönjük, hogy területet biztosított az
edzőpark számára és a további felügyeletét is vállalta.

Oprics Judit, Koltai Piroska

www.telki.hu
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Kerékpár-regisztráció a Sportnapon
Az adatok a feldolgozást követően kerülnek be az országos
rendszerbe, amelyet csak a rendőrség lát! Bejelentés alapján
(miután eltulajdonították a kerékpárt) a rendszerben ők állítják
át a kerékpár státuszát „lopott”-ra.

A tavaly őszi, nagy sikerű kerékpár-regisztrációs akcióját
májusi Sportnapon megismételte a Budakeszi Rendőrőrs,
Budaörsi Rendőrkapitányság és a Telki Polgárőrség. Azok
bringások, akik ősszel nem tudtak eljönni, most ellátogattak
standunkhoz és regisztrálták járművüket.

a
a
a
a

Ősszel 46, most tavasszal újabb 36 kerékpár került be a rendszerbe. Aki most (is) lemaradt a regisztrációról, ne szomorkodjon, az őszi Egészségnapon is lesz lehetőség lajstromba venni a
kerékpárokat!

Hamarosan minden regisztrált kap egy kis kártyát, amelyen
szerepelnek a legfontosabb adatok, illetve a rendszerben
rögzített regisztrációs szám, amellyel a kerékpár tulajdonosa
igazolni tudja, hogy korábban már regisztrált a rendszerben.

Mit nyújt a regisztráció?
-

Fontos adatok és fotók a kerékpárról rögzítve.
Adataidat véglegesen őrzik.
Igazolni tudod, hogy a tiéd a kerékpár.
Online feljelentést tehetsz lopáskor.
Lopott kerékpár figyelése.
Ingyenes rendőrségi regisztráció.

Néhány fontos tudnivaló a
rendszerről:

Kapcsolat és információ:

-

E-mail: info@bikesafe.hu

-

A rendőr-főkapitányságokon elérhető nyilvántartási rendszer.
Országos nyilvántartás.
Banki biztonságú adatbázis.

www.bikesafe.hu

Telefon: +36 70 520 2000 (munkanapokon 8-tól 16 óráig)

ZA
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Közösség

A gyimesbükki zarándoklatról
2013-hoz és 2014-hez hasonlóan idén is volt Telki által
szervezett erdélyi buszos kirándulás Pünkösdkor. Az úti cél
Gyimesbükk, Csíksomlyó és Erdély gyönyörű vidékei voltak.
A következőkben két utazó beszámolója olvasható.

Egy új résztvevő
szemszögéből…
Mint viszonylag új telki lakos, igen nagy izgalommal és
várakozással tekintettem a június elseje és ötödike közötti hagyományos utazásra, Gyimesbükkre és a csíksomlyói búcsúra.

Azt tudtam, hogy Gyimesbükk Telki testvértelepülése, és hogy
csodálatos erdélyi tájakon utazunk majd, de a résztvevőket nem
ismertem. A korai induláskor azután kiderült, hogy milyen kedves
családok, különböző életkorú gyermekekkel - lesznek az utastársaim. Az azonban meglepetésként ért, hogy útközben mennyi
értékes és érdekes információval gazdagodtunk - történelmi, irodalmi ismeretekkel - a zarándoklat szervezőjének és több zarándoktársunknak köszönhetően. A csucsai vár és Ady vonatkozásai, a
tordai hasadék és sóbánya, Szováta - mind-mind különleges
élmény volt, és az érdekes történetek még a gyerekeket is lekötötték. Gyorsan telt el az utazás, ami köszönhető volt a kényelmes
busznak és a remek sofőröknek is. Az igazi meglepetés azonban a
megérkezés volt. Csodálatos tájon megbúvó, szinte új templom,
remek szálláshely és elsősorban Salamon József atya kedvessége,
derűje és a vendéglátás nagyszerűsége. Nem tudom szavakkal
elmondani, milyen szeretet fogadott bennünket.

Másnap két részre osztódott a csapat. Volt, aki kirándult a
hegyekben, én a buszos megoldást választottam, így legnagyobb élményem Kézdivásárhely és a gelencei Szent László legenda ábrázolása a legrégebbi és legértékesebb erdélyi freskón
volt. Sajnos nem tudom az összes csodálatos látnivalót felsorolni, de a csíksomlyói búcsú a zarándokokkal minden elképzelésemet felülmúlta. Fegyelmezetten, áhítattal vettek részt a
szentmisén százezrek, a magyar zászlók erdeje alatt.

Vasárnap az ezeréves határra megérkeztek a magyar
szerelvények, és ismét felemelő érzés volt József atya szavait és
imáit hallgatni… A napok gyorsan elszálltak, de a hazafelé
vezető út sem volt unalmas, ismét sok látnivalóban gyönyörködhettünk Wass Albert idézetekkel. Arra biztatok mindenkit, hogy
aki még nem tette, vegyen részt a jövő évi zarándoklaton - én
biztosan ott leszek. Köszönet a szervezőknek, vendéglátóknak és
az utastársaknak. Hitünkben megerősödve, nagyon sok szép
élménnyel gazdagabban tértünk haza!
Bocsok Józsefné Ágnes

A zarándoklatról
Két évvel ezelőtt volt szerencsém részt venni a csíksomlyói búcsúban, de a lábam akkori állapota nem engedte meg, hogy
Gyimesből indulva végiggyalogoljam a zarándoklatot a gyimesbükki kereszt alatt.
Az Úr, eljövetelének 2017. évében megengedte nekem, hogy
elinduljak és teljesítsem is a kb. 30 km hosszú távot, a Somlyóhegy nyergéig. Mindezt megtehettem úgy, hogy kálvinista református vagyok.
2017 június

Erdély földjén a felekezeti hovatartozás a magyarok között
másodlagos. Lehetsz katolikus, református, evangélikus, görög
katolikus vagy unitárius, a legfontosabb közös összetartó erő a
nyelvünk, a kultúránk és a történelmünk, amelyet lábbal tipornak. Így természetes volt, hogy a többségében katolikus zarándokok között voltunk páran, akik más felekezethez tartoztak.

Tudtam, hogy a fizikai terhelés és az ütemes gyaloglás közben
közelebb kerülök Istenhez, ezt már más kimerítő vagy magányos
aktivitás közben megtapasztaltam. Volt azonban egy-két
esemény, amelynek hatásával nem számolhattam előre. Az egyik
a zarándokcsapat közös éneklése. Boldog voltam, amikor együtt
énekeltem zarándok testvéreimmel az „Uram, jó nékünk itt
lenni” című dalt, és valóban jó volt nekünk ott. Másik
meghatározó élményem az volt, amikor közel 10 km-es távolságban először megláttuk a nyerget. Egy gondolatfoszlány
suhant át lelkemen, amely személyesen nekem szólt: „Az út a
fontos, nem a cél.” Utunk végére mindannyian elérünk. Hogy
hogyan járjuk végig az utat, amely megadatik nekünk,
meghatározza életünk értékét, és remélhetőleg nem vallunk
kárt lelkünkben. Ezért fontosabb az út. Végül Isten megengedte
nekem is, és minden zarándoktársamnak, akik a telki csoportból
a gyalogutat választották, hogy együtt végigjárjuk utunkat, és
mindenki gazdagabb lett ezáltal. Soli Deo Gloria!

A zarándoklat mellett volt más kedves élményünk is. A tordai
sóbányában elképzelhettük, milyen lehetett a Tolkien által
megálmodott Roppant Csarnok. A sóbánya legnagyobb termében, amelyet 13 emeletnyinek határoztak meg, egy
óriáskerék, több pingpong-asztal és más szabadidős sportpálya
fért el, és kicsit lejjebb – talán 6-7 emelettel a csarnok alatt - egy
csónakázó tó várta a vendégeket.

Közösség
nem Trianon átkozott évfordulója, hanem a csíksomlyói búcsú
napja. Nem vitatkozom senkivel, mindkét napnak megvan az
értelme, de bizonyosan nem árt nemzetünknek, ha több összetartozást hirdető megemlékezésünk is van - ezen ne vesszünk
össze, hanem inkább gondoljunk egymásra megbecsüléssel az
év 365 napján.

Brazil barátunk, azaz Olteán Péter vendéglőjébe is betértünk.
Ott fel kellett ismernünk, hogy van katolikus Igazi Tiltott Sör, és
van ennek református változata is. Minden katolikus testvérnek
díszesebb üvegben szolgálták fel a Tiltottat, mint nekem, ugyanis az én üvegemről az ornamentika hiányzott. Mindezt Isten
jókedvében tette velünk, hogy könnyezve nevethessünk együtt,
az ott és akkor nevetésre ingerlő poénkodásainkon. Köszönjük
Péternek, hogy ismét vendégül látott minket!

Nem szabad megfeledkeznünk szállásadónkról, Salamon József
atyáról sem, aki megint példát mutatott mindannyiunknak. A
zarándokok többsége végigjárta a gyimesi Kálváriát - sajnos én
nem -, maradandó emléket vésve minden résztvevő lelkébe.
Ugyancsak imába kell foglalnunk Manci néni nevét, akitől az
egyik reggelen, mikor korán letévedtünk konyhájába, sokat
tanultunk a mező füveiből készített teáról, és a gyimesi
emberekről, valamint a kedves segédpapról…
A 2017-es év Szent László lovagkirályunk emlékéve is. A
nagyváradi Bazilika egyháztörténeti múzeumában megtekintettük a váradi hermát, és értő vezetést kaptunk a püspökség egyháztörténészétől is.
Kézdivásárhelyen megismertük Beke Ernő rendszerezett
gyűjteményét a Gyűjtemények Házában, és feleségem családjáról is sok mindent megtudtunk, akik a nemzet szétszakadásakor hagyták el a várost. Beke Ernő előadását, történelmi
látásmódját mindenkinek ajánlom meghallgatni, akár igazat
adunk neki, akár nem. Beke úrtól kaptunk egy felhívást is, amelylyel egyet lehet érteni. A Nemzeti Összetartozás Napja eszerint

Csoportunk több helyen koszorúzott, Gelencén Szent László
szobrát, a Nyerges-tetőn (amelyet magyar Thermopülének is
neveznek) a 48-49-es szabadságharc hőseinek emlékművét, a
telkiek Trianon-emlékkeresztjét a gyimesbükki kontumáci
kápolnánál, és a gyimesi kálvária telkiek által állított, XIII. stációjánál.

Zarándokcsapatunk hálás köszönettel tartozik Nándinak, a
sofőrünknek, aki együtt volt velünk, része volt csapatunknak,
alázattal szolgált minket. Legyen áldott érte, aki nevelte, szülei
igazán büszkék lehetnek rá!

Végül köszönet illeti Móczár Gábor zarándoktársunkat, aki
megszervezte a programot és odafigyelt a részletekre, hogy mindenki jól érezze magát, és tudjon lelkileg és testileg is épülni.
Kollár György, 2 éve még zsámbéki, ma már telki polgártárs
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Közérdekű
Közösség

Nyert a vargányás csirkepaprikás és
az eperpálinka
Immáron kilencedik alkalommal volt Bográcsparti a Völgy
utcában, június 17-én szombaton. Tizennégy csapat indult a
főzőversenyen, ezúttal is ínycsiklandozó finomságokat készítve.
Érdekesség, hogy nem csak Telkiből érkeztek csapatok, így szinte
már országosnak tekinthető a megmérettetés.
Újdonságként a bográcsverseny zsűrije - elnöke Bucalics Zoltán,
a Telki Globall Football Park & Sport Hotel éttermének séfje volt
- már a főzés közben is figyelemmel kísérte minden csapat
munkáját, így az értékelésnél figyelembe vették többek között
az előkészületeket, a tisztaságot és az alapanyagok felhasználásának módját is.
A főzés ideje alatt rendszerint egy pálinkaverseny is zajlik. Ezúttal 23-féle remekmű közül kerültek ki a díjazottak. A zsűri elnöke
Petzold Attila sommelier, Magyarország egyik legelismertebb
pálinka- és párlatszakértője volt.

Köszönet illeti az önkormányzatot azért, hogy a padokat és asztalokat biztosította, a szervező családokat pedig azért, hogy
hagyománnyá válhatott ez a hangulatos rendezvény – kitartó és
lelkes munkájuknak hála jövőre már jubilálhat a Völgy utcai
Bográcsparti és főzőverseny!

Eredmények:
Pálinkaverseny

1. Pándzsa Klub - Pannonhalmi eperpálinka
2. Szabó Gyöngyi - Miklósfai körtepálinka
3. Páva Zoltán - Irsai Olivér pálinka

Főzőverseny

1. Gulyás kommandó csapata - Csirkepaprikás vargányával,
juhtúrós galuskával
2. Pándzsa Klub csapata - Cipódombi Agancsos
3. Völgy utca 15. csapata - Zöldborsós csirkecomb
Közönségdíj: Szaftos szomszédok csapata - Marhalábszár ragu
Különdíj: Rayrai csapata - Paneng bárány
Völgy utca legjobb kürtős kalácsának díja: Szabó Györesz

2017 június

Közösség
Kultúra

Flashmob a családokért Telkiben
Egy hatalmas FAMILY szót formálva flashmobot szerveztek telki
családok május 21-én, vasárnap délután, a Polgármesteri Hivatal
mögötti füves területen. A közeli fotókkal és repülőről is
megörökített látványosságot a CsaládokHete jegyében, a hagyományos családmodell melletti kiállásként szervezték meg.

Az alábbi linken tekinthető meg a flashmobról készült videóklip:
http://tinyurl.com/yarj324u

Kedvezményes vásárlási lehetőség
Kedves Telkiek!
Kóka Rozália gyűjtésében és gondozásában megjelent a „Szent
László Gyimesben” című monda és ballada gyűjtemény, amely
testvértelepülésünkön, Gyimesbükkön gyűjtött számos értékes
mesét, mondát, legendát tartalmaz Szent László királyunkról.
Kiváló olvasmány és ajándék gyermekeknek, 6-tól 16 éves korig!

A könyv kiadását úgy támogattuk a Telki Kultúra Közhasznú
Alapítványon keresztül, hogy előre megvásároltunk belőle 100
db-ot kedvezményesen, ebből lehet most az alábbi linken
keresztül rendelni 1500 Ft-os önköltségi áron, amíg a készlet
tart!
A link megtalálható a Telki Portálon lévő cikkünkben, kattintható
formában!
http://telki.hu/index.php/cikkek/2093-kedvezmenyes-vasarlasilehetoseg

Móczár Gábor
alpolgármester
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Oktatás

Fenntarthatósági hét az iskolában
Pezseg az élet a Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában. Éppen lezárult az előző nagy
projekt, a Magyar Nyelv Hete, máris egy újabb téma, a Fenntarthatóság került a középpontba.
2017. április 24-e és 28-a között zajlottak a Fenntarthatósági Hét
programjai, amely az alábbi témákat ölelte fel:
-

Őrizd meg a Földet
Szeresd az állatokat
Táplálkozz tudatosan

Őrizd meg a Földet
Ez a témakör az alábbi résztémákat foglalta magában:

Takarítás: az osztálytermek takarítása, amely program egyben
verseny is volt a diákok számára. Nagy volt a tét, ugyanis a
legszebb termet bemutató osztály szabadnapot nyert.

Nem volt egyszerű dolga a szigorú zsűrinek, mivel minden
osztály szép tisztává, illatossá varázsolta a termét és gyönyörűen
feldíszítette azt.

A díjazottak: a legtisztább osztály alsóban az 1. a, felsőben a 6. a.
Mindkét osztály egy-egy aranyseprűt kapott jutalmul, illetve a
hőn áhított szabadnapot is kiérdemelték.

Szemétszedés: az iskola körül szedték a szemetet a gyerekek. Ki
gondolta volna, hogy a messziről rendezett, tisztának tűnő
terepen közel 15 zsák szemét és rengeteg cigaretta csikk lapult
meg a bokrok aljában, árkokban?
Újrahasznosítás: talán ez volt a legérdekesebb feladat. Instrukció alapján egy vízrakétát kellett készíteniük a diákoknak. Mi is
az a vízrakéta? Víz és pumpa segítségével műanyagpalackot lőttek fel a gyerekek az udvaron, és amelyik a legmagasabbra
repült, az nyerte ezt a feladatot.

Szeresd az állatokat

Ennél a részfeladatnál többféle lehetőség közül lehetett választani:
- interjút lehetett készíteni a kisállatot tartó pedagógusokkal
- novellát, verset lehetett írni ebben a témakörben

Táplálkozz tudatosan

A feladat reformételek készítése, egészséges táplálkozás, vitaminok, tudatos vásárlás volt. Ezt a feladatot osztályonként oldották meg a diákok. A legszebb terítés és legérdekesebb ételek
kategória díjazottja az 5. a osztály lett.

Egyéb programok

A fenti programokon kívül több érdekes program zajlott
párhuzamosan. Ezek közül megemlítendő az aulában Freili Szilvia (kémiatanárnő) segítségével egy érdekes, a zöld energiához
kapcsolódó kísérlet. Egyeseknek varázslatnak tűnhetett, ám akik
ismerik a kémiai folyamatokat, tudják, milyen módon lehet a
vízből hidrogént nyerni. A kísérlet tárgyát, a kisautót az így előállított hidrogén hajtotta. Érdekes volt a kísérlet, de nem valószínű,
hogy ez lesz a jövő technológiája, ugyanis a hidrogén elég robbanékony.

Akik ezekben a napokban az aulában sétáltak, nagy nyüzsgésre
figyelhettek fel. Az 1.c-sek sürgölődtek: egy óriásképet készítettek, amelyen a gyerekek körberajzolták egymást, majd mindenki elkészítette a saját magát ábrázoló rajzot. Középre egy nagy
földgömb került az osztályfőnökük segítségével. Az elkészült
alkotás az aula dekorációja lett.
2017 június

Oktatás
Kultúra
Szintén az aulában zajlott az ún. KupakArt. Ehhez a feladathoz
osztályonként 2-3 főt delegálhattak a diákok. Ez a projekt nem
volt más, mint egy világtérkép elkészítése kupakokból. A korábban összegyűjtött műanyag kupakokat az előre elkészített
sablonokra fölragasztották a gyerekek (osztályonként más-más
földrészt) majd az így kirakott kontinenseket végül fölragasztották a világtérképre.
Erre a hétre esett a Tudomány Napja is. Ebből az alkalomból
Fischer Antal tanár úr tartott előadást az érdeklődőknek.

Ismét egy színes, eseménydús és informatív hét részesei lehettek gyermekeink, akik nagyon élvezték, hogy játékosan ismét
rengeteg hasznos információval lettek gazdagabbak.

Köszönjük a rendezvényt összefogó, főszervező pedagógus,
Veiger Brigitta munkáját, valamint mindenkinek egy óriási
köszönet, aki ötletével, munkájával hozzájárult egy újabb sikeres
tematikus hét lebonyolításához.
ZA

Az utolsó napon az iskola tanulói kék pólóban érkeztek. Nem
véletlenül. Egy nagy csoportkép készült a program zárásaként.
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Közösség

Köszönjük, Zoli!
Ünnepi edzésnapot tartott a
közelmúltban Telki asztalitenisz
szakosztálya. A tornacsarnokban
ott volt apraja-nagyja, mindenki,
aki csak számít. Somlai Zolinak, a
szakosztály volt vezetőjének búcsúestjét tartottuk, aki több mint
húsz esztendő után családjával
együtt elköltözik Telkiből. Egy-egy
szettet játszott mindenki Zolival,
ezt követően írhatta fel nevét, búcsúszavait a sütőlapát méretű
pingpong ütőre, ami a közösség
búcsúajándéka volt.

A kezdetekhez több mint húsz évet kell visszamenni!

1994-ben lettem képviselő. Szűcs János barátommal egyik első
dolgunk volt, hogy autójával elmentünk és vettünk a falunak két
új pingpong asztalt. A Pajtában állítottuk fel őket, ott kezdtem
játékokat, versenyeket szervezni az önkormányzat rendezvényein. Akkor tűnt fel Somlai Zoli, mindmáig leghűségesebb
segítőjével, Szabó Sanyival.
Nem csak jól játszottak és megnyertek mindent, de kezükbe vették Telki asztalitenisz sportjának ügyét is. Nem csak a szó átvitt,
hanem szoros értelmében is, mert saját két kezükkel álltak neki az
akkor még nagyon rossz állapotban levő Pajta rendbehozatalának.

Kitakarítottak, megjavítottak mindent, amit lehetett, levakolták és
kimeszelték a falait, erőfeszítéseik eredményeképpen került a
hepe-hupás téglapadlózat helyére sima beton.
Az akkor még kevés érdeklődő esténkénti játéka számára a Pajta
túl nagy volt, Zoli a saját otthona pincéjében is asztalt állított fel.

Az igazi áttörést az iskola megépülése jelentette, amelynek
könyvtárhelyiségében már két asztalon is lehetett egyszerre játszani, a sportág szeretői egyre nagyobb számban jöttek,
versenyek rendezésére is sor kerülhetett!

2017 június

A beteljesedést a tornacsarnok megépítése biztosította. Immár
ideális körülmények között, a gyerekeket is ide csábítva, majd a
környék településeiről egyre nagyobb számban idejáró sportbarátokkal igazi sportélet indult meg.

Persze mindez nem ment magától, szervezője, mozgatója Somlai
Zoli volt. A Telki SE keretében asztalitenisz szakosztályt alakított,
aminek természetesen vezetője is lett. Fáradhatatlan, elkötelezett,
szókimondó, mégis mindig sportszerű természete, nem utolsósorban kitűnő játéktudása informálisan is az immár népes
közösség vezetőjévé tette, merthogy közösséget is hozott létre. Jó
hangulatú edzésekkel, presztízs meccsekkel, házi bajnokságokkal,
közös ünneplésekkel, évzáró bulikkal, igaz barátságokkal telkiek
és a szomszéd településbeliek között is.
Új, immár versenyeknek is megfelelő asztalokat szerzett be, harcolt, lobbizott a szakosztály működésének feltételeiért. Így Budajenőről, Pátyról, Perbálról és Tökről - ahová mindennek híre ment
- egyre többen jöttek Telkire rendszeresen sportolni.

Lett immár nagyobb merítés is, és lehetett már néhány légióssal
kiegészülve Telki nevében csapatot indítani a körzeti bajnokságban.Néhány év után bajnokságot nyertek, és magasabb osztályba
kerülve vitték országszerte településünk jó hírét. Szabadidőben,
hétvégén, saját autóikkal, nagyrészt saját költségükből!
Zoli immár a szövetség munkájában is részt vett, szervezett, harcolt, nem utolsósorban oszlopos tagja volt a csapatnak. Mindezt
felhajtás nélkül, csendben, konokul, sok-sok munkával, rendkívül
eredményesen!
Volt és van mit megköszönnünk a búcsú apropóján, és a közösség
igazi próbája lesz a hogyan tovább, immár Zoli nélkül. Ahogy
Somlai Zolit ismerjük, hallani azért fogunk még róla.

Nem lepődnék meg, ha ott, ahová költözik, egyszer csak fellendülne az asztalitenisz sport, és Telki csapatának új kihívója
jelentkezne! Történelmi pingpong meccsre kerülne sor Telki és
Makó között!
Szigeti Antal

Természet
Közösség

Ne nyúljunk a kismókusokhoz!
A Budakeszi Vadaspark felhívja a természetjárók és az állatrajongók figyelmét, hogy a természetben elhagyottnak, gyámoltalannak tűnő kisállatok felé mutatott túlzott gondoskodás könnyen visszafordíthatatlan tragédiához vezethet.
A természet nem csak a piciny őzgidák, hanem az újszülött
mókusok esetében is kitűnő álcázó képesség adományozásával
biztosítja a túlélést. A mókusok azonban, ellentétben az őzekkel,
az erdők világán túl kifejezetten kedvelik a zsúfoltabb városi
környezetet is: nagyobb parkokban akár többedmagukkal is
képviseltetik magukat, ami azt eredményezheti, hogy utódaik
sokszor a parkok, kertek fatörzsein tanulnak meg mászni, vagy
épp a földön ugrálva tornáztatják izmaikat.

Azonban, ha emberi közelséget éreznek, tevékenységeiket
felfüggesztve megpróbálnak a fa törzsére lapulva elbújni, vagy a
fák aljánál keresnek menedéket. Rejtőzködő üzemmódjuk során
elesettnek, elhagyatottnak tűnhetnek, ezért sokan megsajnálják
őket és segíteni szeretnének rajtuk. Ez azonban óriási tévedés,
hiszen anyjuk ilyenkor is hazavárja a felfedező kedvű picinyeket.
A napokban épp hasonló okból három kismókus érkezett a
Budakeszi Vadasparkba, akik jelenleg az állatgondozók teljes
figyelmét és odaadását élvezik, de őket sajnos már nem lehet a
jövőben a természetbe visszaengedni.
„Egy kisállat állapotát és „elhagyatottságát” csak és kizárólag
tapasztalt és kompetens állatgondozó szakember tudja
megítélni, ezért arra kérünk mindenkit, hogy amennyiben egy
elhagyatottnak vélt állat életét féltené, vagy délutáni sétája
közben kisállatra bukkanna, az alábbi elérhetőségek valame-

lyikén vegye fel a kapcsolatot a Budakeszi Vadaspark illetékeseivel, akik szakértői segítséget tudnak nyújtani” – hangsúlyozta
Szilágyi Zsolt, a Budakeszi Vadaspark állatgondozója.
A Budakeszi Vadaspark központi elérhetőségei:
Telefonszám: 06-23-451-783

E-mail: budakeszi.vadaspark@bkvp.hu

www.telki.hu
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Közérdekű
Természet

Vadelütések
Tavasztól egészen augusztus közepéig tart az őzek párzási
időszaka. A tapasztalatok szerint ekkor ugrásszerűen megnövekszik a közúti balesetek száma a vadak megváltozott mozgási
területe és viselkedése miatt. Természetesen nem csak őzek szaladhatnak ki az úttestre, akár egy kisebb termetű vad - pl. nyúl is okozhat komoly anyagi kárt egy gépkocsiban. Még egy
utunkat repülve keresztező fácán is képes a jármű szélvédőjét
berepeszteni. A környezetünkben élő vadállatok a hajnali és a
szürkületi órákban a legaktívabbak, ekkor fokozottan figyeljünk
az utakon.

Tanácsok a balesetek elkerülése
érdekében

A leghatásosabb az ütközés elkerülésére a lassítás és a fokozott
figyelem. Amennyiben lakott területen kívül 90 km/óra helyett
80 km/óra sebességgel közlekedik, hamarabb észlelhető a vad, a
reakcióidő rövidül. Ne hagyja, hogy közlekedés közben elvonja
bármi a figyelmét. A gépjárművezetésre koncentráljon, kézben
tartott mobillal ne telefonáljon. Folyamatosan figyelje az út
mindkét oldalát, haladjon lassabban. Ha a vadállat már az
úttesten van, adjon hosszú hangjelzést.

Mi a teendő, ha a baleset mégis
bekövetkezik?

Először is mindent meg kell tenni a további balesetek elkerülése
érdekében. Lehetőség szerint álljon félre az útpadkára, használja az elakadásjelzőt és az autó mögött kellően biztonságos
távolságban helyezze ki a fényvisszaverő háromszöget. Ezek
után értesítse a rendőrséget és a helyi vadásztársaság
munkatársát.
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A vadon élő állatok által okozott károk megtérítésére vonatkozó
szabályokat a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet tartalmazta
egészen addig, amíg az alapvető szabályok be nem kerültek a
2013. évi V. törvénybe (Ptk.) külön fejezetben,„A vadászható állat
által okozott kárért való felelősség” címszó alatt.

Érdemes tisztában lenni a megtérítés szabályaival, mivel a
tenyészérték széles spektrumú, és egy fácántyúk is megközelítőleg 20 ezer forint, egy 12 kg-os gím bika 3,75 millió forint
megtérítési költséggel is járhat.
Ha a vadállatot elütötte, és az elszaladni nem tudott, nem viheti
el a baleset helyszínéről saját célú felhasználásra, mivel az lopásnak minősül.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS
BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése,
tanácsadás, légzésfunkció mérés,
allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov.főo.
2093 Budajenő, Szőlőhegy út 1.

Új Inga tlanir oda Telk iben!

Keresünk eladó ingatlanokat Telkiben és környékén
értékhatár nélkül!
Külföldi ügyfélkörrel is rendelkezünk!
10 éves szakmai tapasztalat!
Balatoni ingatlanok széles választékával rendelkezünk!
Budapest-Balaton Beach Ingatlaniroda
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
www.balaton-beach.hu
Hétvégén is nyitva!
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Közösség

A hónap rendezvénye: Alapítványi
Sportnap
Idén már harmadjára került sor május végén Telkiben az Alapítványi Sportnapra, amely elsősorban
arra hivatott, hogy a mozgás örömét összekösse a
szervezet közhasznú céljainak széles körű megismertetésével. Ezen felül idén adták át az
adományokból épített fitnesz parkot.
Számtalan sportág (pl. a taekwon-do, a karate)
bemutatkozott az első évben még a Globall Football Park és Sporthotelben, majd később már az
iskola körül zajló eseményen, főként a helyi
egyesületeket népszerűsítve. Volt asztalitenisz,
futás, kerékpározás, és sok-sok ügyességi sport,
játék. A rengeteg falunkbelit megmozgató rendezvény versenyeinek díjátadóin értékes
nyeremények is gazdára találtak.
szb
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