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Önkormányzat
Polgármester naplója

Elért az ősz és súgott valamit

(Itt van az ősz, itt van újra és zsong, jajong, busong a tájon)
Beköszöntött az igazi ősz, és
vele az őszi feladatok. Sok minden történik ilyenkor, ezért
több témát is érintek röviden
ebben a naplóbejegyzésben.

Lezárult a csatornázás közbeszerzése, így eredményt hirdethet a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda abban az eljárásban, amiben konzorciumi
partnerként Telki is szerepel.
Az eredmény kihirdetése után
aláírjuk a konzorciumi megállapodást, és megkezdődhet a
tervezési, engedélyezési munkafolyamat, amelyet a győztes
pályázó végez.

Telki meglévő tervei a hálózatfejlesztés tekintetében jó alapul
szolgálnak, így ez a munkaszakasz várhatóan gyorsabb lesz.

A tisztítóüzem-fejlesztés nagyobb feladat, úgy gondolom, hogy
esetében tovább is fog tartani a tervezői munka. A két fejlesztési
munkaszakasz elválik egymástól, a csatornázás megkezdésének
műszaki szempontból nem akadálya a tisztítóüzemmel kapcsolatos hosszabb tervezési időszak, így ez várhatóan jövőre már
megkezdődhet.
Megkaptuk a tornacsarnok építési engedélyét is. Amennyiben
marad a jó idő, már idén megkezdődik az építkezés.

Az egymással szomszédos települések fejlesztéseikkel, terveikkel óhatatlanul hatással vannak egymásra. Így volt ez Telki
fejlesztése idején, és így van ez Páty vagy Budajenő esetében is.
A cél nem lehet más, mint a közös gondolkodás, egyeztetés és a
szomszédok kooperációja. Természetesen ez nem könnyű feladat, mert sokszor a jogszabályi kötelezettségeket meghaladó
önkorlátozásokat várnak el egymástól a szomszédok és ezt
nehéz elfogadni, különösen akkor, ha az önkorlátozás elve a
múltban nem volt feltétlenül kölcsönös. Páty esetében az
elhíresült „Golf-falu” ügye állatorvosi ló e tekintetben. Az érintett
terület kapcsán folyamatos a kapcsolattartás szomszédunkkal,
és arra törekszünk, hogy valódi sportcélú fejlesztések valósuljanak meg és ne bújtatott lakópark építések. Ennek első lépése
lehet az MLSZ bővítése Páty területén.

Páty új ipari parkjának fejlesztése kapcsán kormányzati ígéretet
kapott egy autópálya lehajtó és útkapcsolat építésére, aminek
megvalósulása számunkra is kedvező lehet. Az ipari parkot
jelenleg Biatorbágyon keresztül lehet megközelíteni.

Folyamatosan érkeznek az M0-s befejező szakaszáról a hírek. A
kezdeti hurráoptimista lelkesedés hamar visszahullott a reális
világ rögvalóságába. A minket közvetlenül érintő szakasz
megépítése továbbra is a távoli jövő ígérete. Az M0 és a régiót
érintő egyéb útfejlesztések, tervek és nyomvonalak kérdéséről,
várható hatásairól a közeljövőben tervezek hosszabb cikket írni.

Kiírtuk a hulladékszállítási közbeszerzést. Mint ismeretes, az életben lévő szerződésünket fel kellett mondanunk, mert az irányító
hatóság megvonta a szolgáltató Zöld Bicske engedélyét. Azóta
ezt a szolgáltató visszakapta, mi azonban olyan helyzetbe
kerültünk, hogy vagy megkerüljük a közbeszerzési törvényt és
egy vitatottan jogszerű megállapodást kötünk a hulladékszállításra, vagy kiírjuk a közbeszerzést, ezzel azonban annyi időt
veszítünk, hogy az átmeneti időszakra kérnünk kell az Országos
Katasztrófavédelmet a hulladékszállító kijelölésére. Ez utóbbi
utat választottuk, mert mindvégig jogkövetően jártunk el, és ezt
szeretnénk az egész eljárás során betartani. Általános
irányelvünk, hogy ahol csak lehet, és nem csak jogszerű, de
ésszerű is, ott pályáztatunk. A kijelölés megtörtént, a kijelölt szolgáltató a korábbi szerződött partnerünk, a Zöld Bicske Nonprofit Kft., így a hulladékszállításban számottevő fennakadás nem
történt, bár a lombhulladék szállítása a tavalyinál nagyságrenddel nagyobb mennyiségű levél miatt elhúzódik.
Figyeljenek oda az utakon! Korábban sötétedik, gyakori a köd és
a nedves útburkolat, ne vezessenek megszokásból. És, ha mindez nem lenne elég kockázat, az erdei vadak is ilyenkor vonulnak, könnyű az úton átszaladó dámvad-rudliba, vaddisznó
kondába futni, de olyan is előfordul, hogy a ködből egyszer csak
egy, az úton szoborként álló szarvas sziluettje bontakozik ki. Ne
üssék el, lehet, hogy a hamarosan érkező Mikulás szarvasa, és
nehéz lenne megmagyarázni ezt a gyerekeknek…
Deltai Károly
polgármester

Budajenő fejlesztési övezetének szabályozása is kényes lehet
számunkra, hisz a jövőben megnövekvő lakosság rajtunk
keresztül közlekedve fog utazni Budapest felé. Amikor Budajenő
egyoldalúan kivette rendezési tervéből a két település határán
lévő, tervezett utat, az távlati szempontból sem volt bíztató számunkra.

A Pilisi Parkerdő rekultiválja a Telki murvabányát. A Páty közigazgatási területén lévő, nemrég felhagyott bánya egy olyan
„tájseb” a védett természeti környezetben, amivel kapcsolatban
évtizedek óta fennáll a begyógyítás igénye. Feltöltése miatt
megnövekszik az érintett szakaszon a teherautó forgalom. A
folyamat végén a Parkerdő honos fákkal erdősíti a területet.
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A Telki murvabánya rekultiválása elkezdődött

Önkormányzat

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.

2017. október 30.
Költségvetési rendelet módosítása

A képviselő-testület megalkotta a 15/2017. (X.31.) önkormányzati rendeletét, a Telki Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló, 6/2016. (II. 17.) rendelet módosításáról.

A hivatal létszámbővítése

A testület úgy határozott, hogy a Telki Polgármesteri Hivatal létszámkeretét egy fő köztisztviselői létszámmal bővíti. A személyi
juttatások fedezetét a 2018. évi költségvetés biztosítja.

Szerződés felmondása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 3 hónap felmondási
idővel felmondja a Dig-Build Kft-vel 2016. június 28-án aláírt vállalkozási szerződést, az önkormányzati intézmények épületeinek
(iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, Pajta) napi
takarítási, valamint nagytakarítási munkálatainak elvégzésére
vonatkozóan.

TAK és TKR

A testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 43/A.§. (8)
bekezdésében foglaltakra tekintettel úgy határozott, hogy a
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) véleményezési szakaszát lezártnak tekinti.
A képviselő-testület elfogadta a Településképi Arculati
Kézikönyvét, majd rendeletet alkotott a község településképének védelméről, 16/2017. (X.31.) számon.

A TAK és a TKR az önkormányzat honlapjáról letölthető (Hirdetmények / TAK és TKR – összefoglaló).

Szociális rendelet módosítása

A testület megalkotta a szociális igazgatásról és ellátásokról,
valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló, 17/2017.(X.31.)
számú önkormányzati rendeletét.
Részletek külön cikkünkben olvashatók.

Útépítési kérdés

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Zápor utca II.
ütemében (a Forrás utca és a Zápor utca, 910. hrsz. közötti szakaszának), az útépítési és csapadékvíz-elvezetési munkák
elvégzésére kiírt pályázatra a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
Hornyák Útépítő Kft-t jelöli ki győztesnek.

Közbeszerzés kiírása
A testület döntött arról, hogy a Tücsök utca 1301. hrsz-ú ingatlanon épülő Egészségház építésére közbeszerzési eljárást ír ki.

Hóeltakarítási és téli síkosság-mentesítési
munkák
A testület döntött arról, hogy pályázatot ír ki a tulajdonában
lévő úthálózat 2017.12.01. és 2022.03.01. közötti időszakra
vonatkozó hóeltakarítási és téli síkosság-mentesítési munkáinak
elvégzésére.

Közszolgáltatási pályázat

A képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésére (gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására)
vonatkozó pályázat kiírásáról döntött.

Tervfelülvizsgálat

A testület úgy határozott, hogy a Völgyrét útépítési és
csapadékvíz-elvezetési engedélyezési terveinek felülvizsgálatát,
és engedélyezésének elkészítését megrendeli az Aqua Complex
Tervező és Mérnöki Szolgáltató Kft.-től. A költség fedezetét a
2017. évi költségvetés tartalékkerete biztosítja.

Ingatlanrendezés

A képviselő-testület a Telki, 556/16. helyrajzi-számú ingatlan
Helyi Építési Szabályzat szerinti szélességének kialakítása
érdekében ingatlanrendezési szerződés megkötéséről döntött
az érintett ingatlan tulajdonosával.

Ingatlanrész bérlete

A testület úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező, 125/1. helyrajzi-számú ingatlan 756 négyzetméteres
ingatlanrészét négy év időtartamra bérbe adja Horváth József
helyi lakos részére. A bérleti díj mértékét 100.000 forint összegben határozták meg.

Támogatási keret felhasználása

A testület úgy határozott, hogy a Telki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület részére odaítélt, 2017. évi
támogatási összeg felhasználási javaslatának módosítását elfogadja.

Közbeszerzési terv módosítása

A testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervének módosítását. A terv a korábban elfogadott Telki Óvoda
energetikai fejlesztését tartalmazza, illetve belekerült az új
Egészségház építése.

www.telki.hu
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November 8.
Közbeszerzés kiírása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására közbeszerzési eljárást ír ki. A közszolgáltató kiválasztásáig felkérték a
Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot ideiglenes közszolgáltató kijelölésére.

Őszi közmeghallgatás
Az október 30-i közmeghallgatás csekély érdeklődés mellett
folyt.

A közmeghallgatás keretében Deltai Károly polgármester egy
rövid összefoglalót tartott a település szilárd hulladékszállítása
kapcsán a közszolgáltató kiválasztásának helyzetéről, illetve
megosztotta a jelenlévőkkel az országgyűlési képviselő által, az
M0-s elkerülő út tervezett nyomvonaláról tartott tájékoztatóban
elhangzottakat.
A jelenlévők kérdést tettek fel a boszorkányvölgyi útépítési
pályázat helyzetéről, az érintett területen a róka kérdés rendezéséről, illetve az erdei kerékpárutakról.

Telekvásárlás

A képviselő-testület döntött arról, hogy kezdeményezi a Telki,
1275., valamint 1276. helyrajzi-számú ingatlanok megvásárlását.
Felhatalmazták a polgármestert a tulajdonosokkal történő tárgyalások lefolytatására.

Ingatlan hasznosításának kérdése

A képviselő-testület támogatta Szabó Sándor kérelmét a Telki,
056/27. helyrajzi-számú ingatlan területének bérbeadására
vonatkozóan.
szb

Ünnepi munkarend és
ügyfélfogadás
A Polgármesteri Hivatalban 2017. december 18. és 2018. január
1. között igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rendben
tart nyitva: hétköznapokon 8-tól 12 óráig.

Az azonnali ügyintézés kizárólag halotti anyakönyvi ügyekben
korlátozottan lehetséges, azonban valamennyi tárgykörben
kérelem továbbra is folyamatosan benyújtható.
Békés, Boldog Karácsonyt!

Eredményekben, Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánunk magunk és munkatársaink nevében!

Deltai Károly - polgármester
dr. Lack Mónika - jegyző

Sportcélú fejlesztés jöhet
Páty továbbra sem támogat semmilyen tervet, ami a telkieket
zavarná – erősítette meg lapunk kérdésére a szomszéd település
polgármestere.„Az októberben elfogadott Helyi Építési Szabályzat semmiben sem módosította a Telkivel határos területek
övezeti besorolását, ami így hosszú évek óta változatlan” – nyilatkozta Székely László, azt is kiemelve, hogy az állam által nemrégiben megvásárolt, 110 hektáros telek sportcélú felhasználását támogatja.
Ahogyan már év elején is beszámoltunk róla, az egykor „golffalu”-ként elhíresült beruházási terv helyszíneként ismert, ma
már állami területből 10 hektárt a Magyar Labdarúgó Szövetség
vagyonkezelésbe megkaphat, a Globall edzőcentrum pályáinak
bővítéséhez. Székely László lapunknak elmondta, hogy a fennmaradó telekrész hasznosítása kapcsán mindenképpen háromoldalú találkozót szorgalmaz, Telki polgármesterének bevonásával.
szb
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Kormánydöntés nyithat
utat a sztrádához
Több települést, köztük Telkit is érintő kérdés, épül-e
közvetlen fel- és lehajtó a Pátyot Biatorbággyal összekötő
út és az M1-es autópálya között. Ennek kapcsán Székely
László elárulta, két-három éve lobbizik ennek létrejöttéért.
Jelenleg úgy tudni, az illetékes minisztérium foglalkozik a
tervekkel és a téma kormánydöntésre vár.
szb
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Változások a helyi szociális
rendeletben
A képviselő-testület október 30-i ülésén, bizottsági javaslatok
alapján módosította a szociális ellátásokra vonatkozó helyi rendeletét.

A jelenlegi kötött felhasználású állami támogatások lehetőséget
adnak az ellátotti kör bővítésére, és új ellátási formák
bevezetésére is, így szerettünk volna a nehéz helyzetbe került
polgárok számára segítséget nyújtani. A rendeletben kiindulási
alapként kezelt öregségi nyugdíjminimum összege, amit az
ellátási formáknál alapul használunk, 2008 óta változatlan 28.500 Ft / hó -, ezért a valós élethelyzetekből eredő problémák
kezeléséhez az öregségi nyugdíjminimum szorzószámát
emeltük meg, illetve a támogatandó csoportok részére új
ellátási formákat építettünk be a rendeletbe.
Az ellátásoknak két fő csoportját érintik a változások, a pénzbeli
és természetben nyújtott ellátásokat.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról átmenetileg
nem tud gondoskodni, ahol az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,
egyedülálló esetében 400%-át, 70 év feletti kérelmező esetén
400%-át nem haladja meg. A települési támogatás összege:
6.000 - 40.000 Ft.

Lakhatást elősegítő települési támogatást nyújt az önkormányzat annak a rászorult személynek, családnak, akiknél az
általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségek
megfizetése a létfenntartást veszélyezteti, akinek családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló
esetén 350%-át, 70 év feletti kérelmező esetén 400%-át.

A lakhatási támogatás összege: októbertől márciusig 10.000 20.000 Ft, áprilistól szeptemberig 5.000 - 10.000 Ft.

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg annak a
Telkiben lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, aki a 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi
otthonában, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb
összegének 350%-át, egyedülálló estén 400%-át. Az ápolási célú
települési támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100%-a.

A Szociális Bizottság az étkezési díjakat a normatív kedvezményeken túl is támogatja azoknál a családoknál, ahol az
egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 300%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő
esetén 350%-át.

Gyermekek karácsonyi támogatása jár azon gyermekeknek,
akiknél a tárgyév december 1-jén a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság fennáll. Számukra az önkormányzat egyszeri, gyermekenként 30.000 Ft összegű pénzbeli
támogatást folyósít.
A Telkiben bejelentett lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 70.
életévüket betöltő nyugdíjasokat, akiknek havi nyugellátása
nem haladja meg a 120.000 Ft-ot, december hónapban 10.000
Ft karácsonyi támogatásban részesíti az önkormányzat.

Születési támogatás jár a gyermek születésekor, azon családok
részére, ahol legalább az egyik szülő - a gyermek születésekor, és
a születést közvetlen megelőző 12 hónapban - Telkiben bejelentett lakóhellyel rendelkezett, és az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb
összegének 400%-át, gyerekét egyedül nevelő szülő esetén 450
%-át. A születési támogatás összege 30.000 Ft gyermekenként.

Szociális célú tűzifa támogatás adható a központi támogatás
függvényében azon rászoruló személyeknek, akiknek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét.
Rota vírus elleni védőoltás támogatása a 24 hetes kort be
nem töltött kiskorúak részére igényelhető, ha az első oltási
egység beadásra került.

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása - a
táborozás költségeihez az önkormányzat hozzájárul, ha a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át, egyedülálló esetén 350%-át.

A települési támogatások és az egyéb
kedvezmények igénylése
A 70. életévüket betöltött nyugdíjasok karácsonyi támogatásához nem kell külön igénylést beadni. A többi támogatás
igénylése formanyomtatványon történik. Ezek letölthetők a
www.telki.hu honlapról, illetve átvehetők az önkormányzatnál,
ahol az igazgatási előadó segítséget nyújt a nyomtatványok
kitöltésében.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő 13:00 – 18:00
szerda 8:00 – 16:00
péntek 8:00 – 12:00

A rendelet teljes szövege megtalálható a telki.hu-n, illetve az
önkormányzat hirdetőtábláján.
Halász Terézia
Szociális Bizottság elnöke
www.telki.hu
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Baba-Mama Klub a megújult Telki
Játékházban
Az ősz beköszöntével új
otthonra lelt a Telki BabaMama
Klub.
Péntek
délelőttönként gyerekzsivajjal telik meg az újonnan
megnyílt Telki Játékház.
Amíg az anyukák érdekes
és hasznos előadásokat
hallgatnak, addig a gyerekek önfeledten játszhatnak.

A Baba-Mama Klub szervezője, háziasszonya Farkasné Gaál
Gabriella védőnő, aki hétről-hétre érdekes és színvonalas
előadókkal és előadásokkal várja az édesanyákat és babáikat. Az
ősznek még nincs vége, de már most elmondhatjuk, hogy
eseménydús őszi hónapokat tudhat magáénak a klub.
Az új helyszínen szeptember huszonkettedikén találkozhattak
egymással és az előadókkal a telki anyukák, kismamák. Ekkor
került megrendezésre az Anyatejes Világnap. E jeles esemény
alkalmával hasznos és érdekes információkat hallhattak az anyatejes táplálás fontosságáról Farkasné Gaál Gabriella védőnőtől.

A rendezvény ideje alatt különböző előadásokat hallgathattak
meg a résztvevők: Vízkezelés a háztartásban (Török Tímea,
Agrovíz Kft.), Nyelvi késés a logopédus szemével (Ispány Mónika
logopédus), Boldog babák, boldog mamák, személyiségközpontú nevelés (Kóthyné Herceg Mária, Kinderzentrum, Budakeszi).

Amíg a mamák érdeklődve hallgatták az előadásokat (persze
közben a szemük sarkából szemmel tartották babáikat), addig a
babák vidáman játszadoztak, szaladgáltak.

A következő találkozó szeptember huszonnyolcadikán volt,
amikor Bátori Adrienn mozgásterapeuta volt a klub vendége. A
hasznos gyakorlatokat bemutató előadása nagy tetszést aratott
a résztvevők körében. Az édesanyák megtudhatták, hogy a

megkésett mozgások (kúszás, mászás) milyen hatással vannak a
gyermekek jelenlegi és későbbi életére, például a tanulásra és a
mozgásfejlődésre.

Október folyamán is több érdekes témáról tartottak előadást a
meghívott vendégek. Hatodikán Horti Fruzsina a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa ismertette a legújabb, családokat érintő változásokat, beszélt többek között a családon
belüli erőszakról és annak kihatásáról a gyermekek életére. A
legújabb jogszabályi változásokról is tájékoztatást kaptak a
jelenlévők.

Tizenharmadikán Gyarmatiné Fekete Csilla anya-csecsemő
konzulens, Budajenő védőnője volt a klub vendége, aki az anya
és gyermek közötti kötődésről beszélt.
Huszadikán Korsós Gabriella diétás étkezési tanácsadó,
vendéglátó szaktanár érkezett a klubba, ő az ételallergiáról,
annak felismeréséről, gyanújeleiről és tüneteiről beszélgetett az
édesanyákkal.

Novemberben is érdekes programok szerepelnek a kínálatban.
Tizedikén ismét a klub vendége volt Bátori Adrienn mozgásterapeuta, aki ezúttal is segítséget nyújtott apróbb gyakorlatok
betanulásához az édesanyáknak.

Lapzártánkat követően, huszonnegyedikén Kissné Gubicza
Ilona, az Országos Mentőszolgálat munkatársa lesz vendégünk.
Elsősegély-nyújtási ismereteket tart csecsemő és kisgyermek
vészhelyzetekkel kapcsolatosan.

A klub programjairól a Játékház Facebook oldalán találnak információkat: https://www.facebook.com/telkijatekhaz/
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Folytatjuk a farmergyűjtést
Az Egészségnaphoz kapcsolódóan az újrahasznosítás jegyében
kidobásra szánt farmerokat gyűjtöttünk. Összesen 212 db, azaz
86 kg farmer gyűlt össze. Ezeket a veszprémi Oldblue cég (oldblue.hu) szállította el. A cserébe járó összeg a KOKUKK Egyesület
számláját gyarapította. Így kétszeresen is jót tett, aki hozzájárult
a gyűjtéshez.
Decemberben folytatódik az akció! A bevétel ismét a KOKUKK
Egyesülethez kerül. A gyűjtést a Pajta épületében tartjuk, a Faluadventje program vasárnapjain: december 3-án 17:30 és 19:00
között, december 10-én és 17-én 16:30 és 18:30 között, illetve a
decemberi piacnapokon (december 2., 16., 30.).

A leadott farmerekért cserébe - a készlet erejéig - textilszatyrot
adunk ajándékba!
Az akcióval kapcsolatban érdeklődni a 06-70-621-5308-as telefonszámon, Ruják Györgyinél lehet.

2017 november
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Telki adventi délelőtt és Mikulásváró
December 2-án, szombaton délelőtt az általános iskolába
várjuk a készülődőket és érdeklődőket!
9.30-13.00 Adventi kézműves foglalkozás (iskola ebédlő)

Gyertyaöntés, karácsonyi díszek és kopogtatók, origami és
gyöngydíszek, ajándékdobozok készítése. Hozott anyag (!)
esetén adventi koszorú készítésében is segítenek a
foglalkozás vezetői!

10.00 Az iskola előtt felállított Falukarácsonyfa feldíszítése
11.00 Bánó Attila „Családban a nemzet - A tapolylucskai és
kükemezei Bánók nyolc évszázada” című könyvének
bemutatója
„Tapolylucskai és kükemezei Bánó Attila egy XIII. század első
feléig visszakövethető család leszármazottjaként ír felmenői
történetéről. Bánó Attila ma méltán sikeres ismeretterjesztő
történelmi kötetek szerzőjeként tartandó számon. Esetrajzolataiban már fel-felbukkantak a Bánók, ilyenformán eddigi
publikációiból is természetesen következik, hogy idejét látta
megírni családja régi és közeli múltját. Felvethető persze,
hogy mennyire vezethet tárgyilagos végeredményre, ha egy
nemesi család sarja értekezik saját őseinek viselt dolgairól.

Csakhogy az ilyesfajta gyanakvás nem szolgálná a tárgyilagosságot, hiszen eleve rosszindulattal állna a Szerző
ítéletalkotási képességeihez, születési alapon rekesztené ki
egy témakifejtés lehetőségéből; ad absurdum fokozva ezt a
„logikát” magyar ember sem írhatna magyar történelemről!
A tragikus sorsú felvidéki arisztokrata-filozófus, gróf Révay
József gondolata kívánkozik hát ide. „A történelem egzisztenciális jelentősége akkor derül ki, amikor ráeszmélek, hogy
a magam egzisztenciája nemcsak születésem pillanatában
vette kezdetét, hanem aránylag messzire visszanyúlik az
idők mélyébe.” A személyes történet így szélesedik térbenidőben családi, majd nemzeti történelemmé, és ezt a szemléletet tükrözik Bánó Attila könyvének címben vállalt kulcsfogalmai. A Szerző közérthető, élvezetes stílusban, alapos
tudással és mértéktartó érveléssel minőséget alkotott.” (dr.
Szabados György történész)

A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.

11.00 A Telkiben már jól ismert Batyu Színház „Holle anyó”
című pálcás és kesztyűbábos, élő színész játékkal segített
előadását láthatjuk óvodásoknak és kisiskolásoknak (iskola
ebédlő)

„Volt egyszer egy szép
ország, abban egy szép
kis falu, abban meg egy
kis porta. Takaros ház,
takaros kert, gyümölcsös, baromfiak.

Két lánytestvér élt a
Háznál. Két mostohatestvér. Gertrúd és Rozália. Gertrúd gonosz volt,
erőszakos, rátarti. Rozália
csendes, szelíd és segítőkész.”
11.45 MEGLEPETÉS: A hírek szerint a műsor után idén újra ellátogat Telkibe a Mikulás. Reméljük, a puttonya ismét telis-tele
lesz válogatott finomságokkal!
Adventi vásárt a korábbi évek teljes érdektelensége miatt továbbra sem szervezünk.
Készülődjünk idén is együtt a Karácsonyra!

www.telki.hu
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Faluadventje 2017

Egyházközségi programok

Szeretettel várjuk idén is az érdeklődőket hagyományos közös
gyertyagyújtásunkra, a Pajtába Advent vasárnapjain.

Roráték, hajnali misék adventben

December 3-án 17.30-tól az iskolások műsorát láthatjuk Jókó
Attila vezetésével. A gyertyát Boross Péter református lelkész és
Móczár Gábor alpolgármester gyújtja meg. Utána Korsós Gabi
instrukciói alapján csokoládét és csokilikőrt fogunk készíteni.
December 10-én 17 órától a telki nyugdíjasok mutatják be
„Szenior Örömtánc”-ukat. Második alkalommal Deltai Károly
polgármester gyújt gyertyát a közös koszorún.
December 17-én 17 órakor a Telki Nőikar vár mindenkit közös
éneklésre, előtte Szigeti Antal képviselő gyújt gyertyát. Ekkor
tartjuk a karácsonyi képeslap pályázat díjkiosztóját is.
December 24-én 15 órakor Harkai Gábor atya gyújtja az utolsó
gyertyát, ezt követően a Székely Betlehemes zárja a programsorozatot.

Telkiben csütörtökönként reggel 6 órakor - az első december
7-én, az utolsó december 21-én lesz

Budajenőn szerdánként reggel 6 óra 30 perckor - az első
december 6-án, az utolsó december 20-án lesz
Karácsony Szenteste, december 24-én „Éjféli mise”
Telkiben 22 órakor
Budajenőn 24 órakor
Karácsony ünnepe, december 25-én
Telkiben 9 óra 15 perckor
Budajenőn 10 óra 30 perckor
Szent István vértanú ünnepe, december 26-án
Budajenőn 10 óra 30 perckor
Szent János ünnepe, december 27-én
Telkiben 18 órakor mise a templomban, utána borszentelés
Budajenőn, a Lantai pincében, a pincesoron
Szent Család ünnepe, december 31-én, vasárnap,
a családok megáldása Budajenőn 17 órakor
Hálaadás, december 31-én
Budajenőn 17 órakor
Óév búcsúztató - Újév köszöntő
Budajenőn, az Öreg-templomban, 23 óra 30 perckor
Újév, január 1-jén
Telkiben 18 óra 30 perckor
Budajenőn 10 óra 30 perckor

Minden kedves testvéremnek kívánok szép adventi készületet,
nagyon boldog karácsonyt és Istentől megáldott sikeres újesztendőt!
Szeretettel: Gábor atya

Falukarácsony

Szeretettel várjuk a telki lakosokat a Falukarácsonyra!

Jöjjenek és nézzék meg betlehemes játékunkat, amelyet 2017.
december 24-én 15 órakor a Pajtában mutatunk be.
Az előadás 16 órakor Budajenőn is megtekinthető.
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Olasz kórus vendégszereplése
Telkiben
Telkibe látogat az olasz San Antonio Abate Kórus! 2017.
december 9-én szombaton este 6 órakor a Telki Nőikarral
közös adventi koncertet adnak az iskolában.

A vendég vegyeskar 1997-ben alakult, elsősorban liturgikus
műveket adnak elő. 2001 és 2003 között számos szemináriumon,
hangképzési kurzuson vettek részt, aminek eredményeképpen
kialakult a kórus saját, jellegzetes hangzása. Ügyelnek a művek
aprólékos kidolgozására és az énekesek technikai felkészítésére.
Hamarosan bekapcsolódtak a nemzetközi zenei életbe, gyakran
vesznek részt fesztiválokon, csereprogramokon és versenyeken.
Friuli-Venezia-Giulia tartomány képviseletében több rangos díjat
nyertek, például 2006-ban a „Guido d'Arezzo” versenyen, 2007ben a „Franchino Gaffurio” di Quartiano (Lodi) Országos Kórusversenyen, 2008-ban a 47. Seghizzi Nemzetközi Kórusversenyen
Goriziában, 2010-ben a „P. Settimio Zimarino” di Vasto (Chieti)
versenyen, 2011-ben a Monte Buja Egyházzenei Fesztiválon
Udinében, 2013-ban Fermo város Országos Kórustalálkozóján.

Repertoárjukban megtalálhatók többek közt O. Dipiazza, L.
Donati, I. Koloss, F. Liszt, L. Janásek, F. Poulenc, C. Frank, G. Fauré,W.
A. Mozart, C. Orff, A. Vivaldi, J. S. Bach művei.
A kóruson belül két további formáció is kialakult: az Ensemble
Cohors Naonis 12 énekessel,jellemzően barokk művek előadására,
illetve a Canticum kamarakórus, amely „reservata” néven ismert, és
régi zenei liturgikus, valamint világi darabokat énekel.

Számos művésszel dolgoztak együtt, többek között Orlando
Dipiazza karmesterrel, aki több művet is írt a kórus számára;
továbbá Armando Corsi gitárművésszel, aki a pop- és az egyházi
zene világát kapcsolja össze.

A San Antonio Abate Vegyeskar hozta létre és rendezi a „Hangok
útja” programot („Itinerari Sonori" show), amely 2015 óta
nemzetközi biennálévá alakult („Fiorisce la Musica”). Ez egy
olyan koncert-show műsor, amely a zene és az egyéb
tudományterületek (matematika, neurológia, antropológia,
fizika, stb.) közötti kapcsolatot igyekszik mélyíteni.

A kórus Cordenons megyén belül elindított egy kóruspedagógiai projektet általános iskolások számára. A „...So Sing I” olyan
újszerű kezdeményezés, amely a hangképzés és kóruséneklés
játékos és társas megközelítésén alapul.

A San Antonio Abate Kórus több más közreműködővel együtt
rögzítette Bernardino Carnefresca, ismertebb nevén Lupacchino
da Vasto „Missa” „Panis quem ego dabo” műveit. 2012-ben
rögzítették W. A. Mozart KV 626. számú Requiemét M. Marco Berrini dirigálásával.

2017-es magyarországi látogatásuk apropója Kodály Zoltán
művészetének tanulmányozása. Koncertjükön olyan zeneszerzők műveit adják majd elő, akiket nagyban befolyásolt
Kodály munkássága. Magyarországi látogatásuk célja az
interkulturális cserekapcsolatok erősítése is. Telki mellett
Budapesttel is megismerkednek, városnézésen vesznek részt, a
Dunán vacsoráznak majd egy hajó fedélzetén, és felkeresik a
Széchenyi fürdőt is.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt december 9-én az iskolába, egy szép adventi estére.

www.telki.hu
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Ismét adventi és karácsonyi
jótékonysági gyűjtés Gyimesbükknek
Kedves Telkiek és Távolabb Élők!

-

A tavalyi kezdeményezés sikerén és a boldog gyermekarcokon
fellelkesülve testvértelepülésünk, Gyimesbükk számára
szervezünk gyűjtést ebben az adventben is, amelyhez az alábbiak szerint kérjük telkiek, de akár a környékben vagy távolabb
élők segítségét, adományait, hozzájárulását.

Kérjük, olvassák el Salamon József gyimesbükki plébános levelét
a magyarországi és telki testvérekhez! (A levél cikkünk után
olvasható.)
A gyimesbükki plébániával, magyar iskolával és óvodával
egyeztetve a következők jelentenének számukra igazán nagy
segítséget és örömet:
-

-

oktatási papír-írószer (az óvodások részére színes papír,
színezők, színes ceruzák, filcek, gyurma, az iskolásoknak
másolópapír vagy írólap/írótömb, színes ceruza, zsírkréta,
vízfesték, rajztábla, stb.)
jó minőségű téli ruha és téli cipő, elsősorban gyermekeknek
(könyv és CD/DVD idén nem kell, tavaly nagyon sokat kaptunk és vittünk ki!)

talán az egyik legfontosabb: egy cipősdoboznyi méretű
meglepetés-ajándék, amiben bármi lehet, de elsősorban
valami tartós élelmiszer (pl. csokoládé), akár könyv, játék és
valami személyes dolog – kérjük a dobozt becsomagolni és
egy kis címkét ráragasztani, hogy kisgyermeknek (3-10
évesek), nagyobb gyermeknek (10-18 évesek) vagy felnőttnek, illetve, hogy fiúnak vagy lánynak szól-e. (Nagyon jó
lenne, ha ebből sok gyűlne össze és számos gyimesbükki
magyar családnak okozhatnánk vele meglepetést és örömet
karácsonyra!)
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MINDENEK FELETT A LEGNAGYOBB SEGÍTSÉG A
PÉNZADOMÁNY! - Erre a célra a Telki Kultúra Közhasznú
Alapítvány 11742348-20021520 számú, gyimesbükki célú
alszámlájára várjuk a felajánlásokat, a közlemény rovatba
pedig kérjük feltüntetni:„Gyimesbükk 2017 Advent” (a pénzadományokat ajándékok vásárlására, illetve közvetlenül
Salamon József plébános atyához juttatjuk el, ő fogja majd
eldönteni, hogy mire fordítja, ez a korábbi alkalmakkor is
remekül működött – a legfontosabb célok: családok
segítése, hogy magyar iskolába járathassák gyerekeiket,
közösségi ház felújítása, magyar oktatási programok,
ajándékok vásárlása)

A felajánlásokkal kapcsolatban kérjük a visszajelzéseket a
következő űrlapon keresztül megküldeni, ez alapján fogjuk
majd tudni megbecsülni, mire is számíthatunk, illetve, hogy hány
autó kell a kiszállításhoz. Ha valaki pénzadományt küld, akkor
mindenképpen kérjük az űrlapon jelezni, hogy kinek állítsa ki az
Alapítvány az adóigazolást!
Felajánlásokkal kapcsolatos visszajelző online űrlap itt érhető el:
http://tinyurl.hu/b6oj/

Az adományokat a telki Pajta-Faluházban gyűjtjük, illetve
kérésre akár házhoz is tudunk menni (amennyiben nagyobb dolgokról van szó – ezt is kérjük majd a fenti űrlapon jelezni)!
A Pajtában a következő időpontokban
adományokat leadni előzetes jelzés nélkül:
-

lehet

az

november 18. szombat 8:00-13:00 (a piac alatt, a helyszínen
Chapó Ákos gondnokot kell keresni)

december 2. szombat 8:00-13:00 (a piac alatt, a helyszínen
Chapó Ákos gondnokot kell keresni)
december 3. vasárnap 11:00-15:00 (a Krumpliebéd alatt)

Közösség
-

december 3. vasárnap 16:00-18:00 (a gyertyagyújtás alatt)

-

december 16. szombat 8:00-13:00 (a piac alatt, a helyszínen
Chapó Ákos gondnokot kell keresni)

-

december 10. vasárnap 16:00-18:00 (a gyertyagyújtás alatt)
december 17. vasárnap 16:00-18:00 (a gyertyagyújtás alatt)

Ezeken kívül előzetes egyeztetés után tudjuk külön időpontban
is fogadni az adományokat a Pajtában, ehhez kérjük előző nap
telefonon hívni Ruják Györgyit, a 06-70-621-5308-as vagy
Móczár Gábort, a 06-30-941-5598-as számon!
A vasárnapi gyertyagyújtások alkalmával a Pajtában a pénzadományokat készpénzben is le lehet adni.
Az adományokat december 20-án, szerdán visszük Gyimesbükkre, tehát legkésőbb 18-án, (hétfő) estig várunk minden felajánlást!

A szervezők, és az autós kiszállítást idén is vállaló Hambuch Norbert, Király Gábor, Kollár György, Móczár Botond és Popovics
Géza nevében, köszönettel:
Móczár Gábor

Salamon József gyimesbükki
plébános levele
Kedves Telki Testvérek!

A mi Európánk előnyeiben a szülőföldjüket elhagyni kényszerültek némi juttatásban részesülnek, éltetik magukat, amíg bírják az
idegent, családjaikat, az itthon maradottakat is, némi megmaradásukat elősegítve. Az itthon maradottak, főleg akiknek
nincs senkijük külföldön, a mindennapi összeomlás, feladat és
kihívások felvállalásának emberi erőt meghaladó terhével szembesülnek, ami a rezignált, depressziós lelkület kialakulását hozza
magával. Egyre gyakrabban lehet erről hallani, ami nagyon
megterhelő. Kihívás, hogy ilyen lelki-szellemi hozadékkal kell
szembenézni, és az öröm, életkedv, az evangéliumi örömhír sugaraival feltölteni. A munkaképes tagjaink elmennek, kintről a jó
és szép mellett sok közösséget romboló szennyet hoznak, ami
mindenképpen, főleg az idősebb korosztályra, nagy teherként
nyomul, mintegy teljesen mellékvágányra állítva őket. Most

Gyimesbükkben a régi jó
gazdák rétege stagnál, lassan
az idő elhalad mellettük, másik
részük elment és már családostól is kezdtek menni. Egy
másik részük nyugtalankodva
utat keres, legtöbben a kiutat
a vidékről.

Az itthon maradottakat kellene segíteni, legfőképpen
lelkileg, szellemileg, hogy bírják a körülöttük történő esztelen változások kihívását, amely
lelki, szellemi és anyagi csődbe kergeti őket. A dolgok
újraértékelését, a lelki, szellemi értékek felülkerekedésének
iskoláját nem tanulták meg, taníttatása sem indult be, jelenleg
mindenki maga birkózik a kihívásokkal. Ez az új kihívás, új harc,
új szemlélet átvételének időszaka, amely egyeseket magasba
repít, másokat végleg eltakar.

A közösség az én meglátásom szerint még nem érte el egészen
a mélypontot, még lejjebb fog süllyedni, nem tudom mennyire
lesz ereje újból fölkelni. Az Európai Unió okozta gondok mellett,
rátevődik a még mindig uralkodó balkáni és román nacionalista
gondolkodás alattomos támadása, ami a diszkriminációs
megkülönböztetés. A magyar nyelvet és hitet viselők között is
akad azonban olyan az átpártoltak között, akik közösségünk
értékeit, nyelvét, hitét és hagyományaiban való megmaradását
verik szét nagyon szépen becsomagolt eszközökkel és módszerekkel.
A másik támadó frontvonal az Európai Unió embereinket elszippantó ereje, amelynek kivédése szinte lehetetlen. Két éve indult
el nagyobb számban a munkakeresők hada külföldre, akiket már
korábban kisebb számú kivándorló előzött meg. Már vannak
egész családok, akiknek a gyermekei mind kint vannak, kivitték
egymást. Ott szülnek, és legfeljebb hazahozzák, itthon
keresztelik meg, de a gyermek ott folytatja az iskolát. Ebben az
évben eddig 38 temetésem volt és 22 gyermeket kereszteltem.
Ilyen a gyimesiek életében soha nem volt.
Mi történik? A polgármestert és 9 személyt, valamint most újabbakat kivizsgálás elé állítottak és még állítanak. Eddig az erdő
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volt, és most is ez a téma, de.... Gazda nélkül van a település. Minden le van állva. Az emberek zúgnak, nincs tűzifa, nekünk is
kevés a télire... Lassan anarchia lesz, lehet, azt várják... A magyar
érdekképviselet ereje kevésnek bizonyult és bizonyul a problémák megoldásában. Ők is belefáradtak. Egyik-másik
közösségünk érdekképviselője visszavonulásról beszél. Nincs
értelme, nincs kivel, nem látnak alternatívát... Sokan a külföldet
emlegetik, mint megoldást. Vonzza őket a megfizetett munka, a
kulturáltabb körülmény, a nyugalom és a béke, az elvégzett
munka utáni lazítás.
Rég említettem a Kalot mozgalom négybástyás tanítását, amely
szerint: minden közösségnek a négy bástyáját meg kell
erősíteni. Ezek az iskola, a templom, a kultúrház és a gazdasági
lét. Ha bármelyikkel baj van, a közösség elvérzik.
Az iskolánkban és a templomainkban igyekszünk a lelki
feltöltődést megadni, és amennyire lehetséges, védeni a problémák hatása alól. De ezek benne vannak a levegőben és fertőznek mindenkit.

Nőszövetséget szeretnék létrehozni. Most lelki előkészítő szemináriumot tartok vasárnap esténként, abban a reményben, hogy
a nők és édesanyák rálátása révén több, jövőbe mutató reményt,
fényt és örömet tudunk a közösségnek megadni. November 25ére, közösségépítő jelleggel Katalin Bált szerveztünk. Ez is egy, a
sorsunk kézbevételének lehetősége akar lenni. Reméljük,
kinövik magukat, és női szemmel, anyaként is a településünk felé
tekintenek.
Az egyháztanács tagjai is elbizonytalanodtak. Sokat dolgoznak a
férfiak, nincs előrehaladás. Az elvándorlás révén az idősekre
maradt a nagy teher, a gazdálkodás és az eddig végzett munka,
amitől nem tudnak és nem is akarnak megválni, de már képtelenek elvégezni. Ezt az összedőlt vagy felhagyott gazdaságikalyibás épületeken lehet jól lemérni. A régi kaláka, egymáson
való segítés korszaka lassan letelt. Mindenki próbálja megvédeni, őrizni a sajátját. Kezdődnek a tehetetlenségből, a nincstelenségből, vagy a külföldről hazakerült, többlettel rendelkezők
megirigyléséből fakadó viták, haragtartások.

A falu közösségét több tényező is befolyásolja. Habár százalékban mi vagyunk a legtöbben, mégis a mesterkélt, és már 100
évvel ezelőtt beléjük csepegtetett, erőszakolt erők más-más
bomlasztó tényezőt képeznek. Habár a magyar érdek is létezik,
és ott van a falu nagy százalékában, de nem bír kitörő erővel,
mert a történelem folyamán, az utolsó időkig nem volt

lehetősége, hogy általánosan megerősödjön. Így megmaradt
foszlányokban a szívekben és a tudatban, az örökség révén, ami
szintén megtépázódott.

A nyugatról hazalátogatók sokaságával sok szenny is érkezik a
pénzükkel együtt. Már több olyan család is van, amelyik vallás,
vagy apa, illetve anya nélküli. Van olyan is, aki az ott gyűjtött
pénzzel céget indított és nagyon jól dolgozik. Reméljük, ilyenekből is lesznek még, ha majd kicsit más szelek kezdenének itt is
fújni.
Így állunk. Mit teszünk?

Az iskolában, amennyire lehet, tartjuk a lelket.Voltak fejlesztések
és ezek tovább folytatódnak. Galaczi Hajnal igazgatónő az
óvodások részére színes papírt, színezőket, gyurmát jelzett.

Én minden évben a Mikulás ünnepséggel egybekötve és Karácsony estéjén szoktam ünnepséget szervezni, és csomagot osztani a gyermekeknek. Édességet, narancsot, vagy mandarint, kis
csokit... Elég nagy összeget tesz ki a két alkalomra a közel 9001000 kis csomag. Egy minimális csomagra, ha legalább 3-5 lejt
számítunk, akkor is jókora lesz az összeg. Szép ünnepség szokott
lenni. Ha jó idő van, akkor az egyes templomokba hívjuk meg a
gyermekeket és osztjuk ki a csomagokat. Volt az előző években
Krampusz is, de aztán ki kellett hagyni, mert nagyon
megszenvedett a sok bot- és csípős vesszőütéstől. A célja az
ajándékosztás mellett a bátorítás a szentmiklósi cselekedetre. A
meglepetés és örömszerzés szegénynek, betegnek, özvegynek,
idősnek. Így készülünk a Karácsonyra, amikor az angyal bennünket is csomaggal lep meg, a jót jutalmazva meg bennünk. Egy
másfelé való nyitottsággal, a közösség és együttlét örömével,
amit célként szeretnénk átvinni a köztudatba.

Adventre minden évben legalább 100 gyermek szokott összegyűlni és lelkinap-foglalkozás keretében adventi koszorút
készíteni. Általában mi vesszük meg a hozzávalókat, a kötöző
drótot, a fenyőt, a díszeket, a gyertyákat, ragasztót - mindegyikből több száz szükséges. Ezeket hazaviszik, miután megáldjuk.
Betegeknek, időseknek is visznek, sőt az iskolások a tanítónők
vezetésével némi pénzt is szereznek a templomaink hívő
népének bevonásával. Az összeget az iskolai ünnepségek és
adományozások kivitelezésére fordítják.
Vannak nagyobb családok, szegényebbek négy-öt gyermekkel.
Diszkréten szeretnénk segíteni például cipőt vásárolni annak az
aranyos kislánynak, akit a napokban láttam, és akinek még
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három testvére van. A hidegben egy egyszerű, vékonytalpú
sportcipőben volt a szentmisén.
Sajnos sok esetben a szülőkkel van a baj, a rossz beosztás miatt.
A keveset is elisszák vagy más egyébre költik.

A gimnazista diákok támogatása a másik terület. Biztos vagyok
benne, hogy ha nem volna a bátorítás, és az egyes pillanatokban
a kisegítés, sok diáknak nem lenne lehetősége a több és jobb
minőségű tanulásra. Azt, hogy kiben kamatozik igazán a befektetett áldozat és adomány, nehéz megmondani. Ahol komolytalanságot észlelek, vagy ahol sikerült máshonnan ösztöndíjat,
vagy támogatót szerezni, ott megvonom, és másfelé adjuk. De
általában egyik-másik így egy kis költőpénzt is szerez, a szülei
előtt elhallgatva a tettét. Sajnos van olyan is, akinek a szülei
nagyon szűkösen élnek, de a pénzt, amit kap, olykor másra költi.
Ők most kerültek ki az önálló életbe és a csapdák kivédésére
meg kell őket tanítani. Mindenképpen kell segíteni, hogy esélyt
kapjanak az életre. Reméljük egyikük-másikuk majd a gyümölcsét is megtermi.

Javítjuk a közösségi házat. A belső felszerelése még hátra van.
Szeretnénk otthonossá tenni, előadásokra, konferenciákra,
ifjúsági és kisebb közösségi ünnepségekre, kiállításokra is alkalmassá tenni.
Három helyen indult be a külön délutáni oktatás programja.
Nagyon szépen összegyűlnek a bálványosiak mellett most már a

bilibokszeriek és a tarhavasiak is. Ezek mind román iskolába járnak. Legkevesebb 70 gyermekről van szó. Óvodáskortól felfelé.
Énekelnek, magyarul írnak, imádkoznak, kézműveskednek,
olvasnak, táncolnak, ünnepi köszöntőket tanulnak.

A cserkészettel is jelen vagyunk két helyen, Gyimesben és
Bükkben. Még mindig az ember- és az időhiány a nagy gondunk.
Ide is elég sok befektetés történik. Sajnos a közösség még
mindig nem fogta fel áldásos hatását. A Firtelmeiszter MariékMóniék nagyszerűen benne voltak már, de sajnos nincsenek
itthon. Kiképződtek és innen elkerültek, de örvendünk annak,
hogy a magyar közösség elkötelezettjeiként jelennek meg ott,
ahová a sors juttatja őket.
Reméljük, hogy a sok vihar és kihívás lecsendesedik, vagy a
közösség megszokja és megtanulja a vele való együttélést, és
megmaradása érdekében a közösségvédés stratégiáját is kiépíti.
Egyelőre szétvert a csoport, nagyon gyenge elemek tartják
össze. Ezen is fáradozunk, és a különböző területeken folytatott
szolgálatunkkal, az iskolával karöltve fényt, örömet, életkedvet
akarunk a híveink szívébe, a családjainkban és
intézményeinkben eljuttatni.
Köszönettel és tisztelettel:Salamon József plébános
Római Katolikus Plébánia Gyimesbükk

Kelt: Gyimesbükk, 2017. november 13-án, a magyar szentek
ünnepén
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„A hit segíthet a lokálpatrióta gyökér
kialakulásában is” - interjú
A reformáció 500. emlékéve megfelelő apropó, hogy bemutassuk a Telkiben zajló református életet.
„Mely igen jó az Úr Istent dícsérni”

Simogató, kora őszi vasárnap volt, mikor 2010. szeptember 5-én
első alkalommal istentiszteletre gyűltek össze a református
hívők Telkiben, az önkormányzat felajánlásának köszönhetően a
Pajta-Faluházban. Eleinte általában még „csak” tucatnyian voltak
ezeken az alkalmakon, azonban mára már háromszorosára nőtt
a létszám. „A kezdeti 10-12-ről 32-34 főre emelkedett a
gyülekezet, és mára elsősorban többgyermekes családokból áll”
– árulta el lapunknak Boros Péter lelkész, aki a telki szolgálatot
vezeti.
A falunkbeli református szórvány a Budakeszi Református
Gyülekezethez tartozik, és egyelőre minden hónap első, illetve
húsvét vasárnapján, valamint karácsony első napján találkozhatnak a hívők. A megnövekedett létszám kapcsán azonban felvetődött, hogy gyakrabban lenne igény istentiszteletekre. „A
Budakeszi Református Egyházközség új presbitériumában
várhatóan lesz majd egy képviselő Telkiből. Emellett felmerült,
hogy tavasztól, ha az önkormányzat is hozzájárul az épület
gyakoribb használatához, havonta kétszer is tarthatunk alkalmakat” – osztotta meg velünk a lelkész.
A távlati terveket illetően Boros Péter elmondta:„szeretnénk egy
olyan ingatlant, lelki otthont szerezni, ami be tudja fogadni a
helyi hívőket. Esetleg egy telek is szóba kerülhet, amire később
egy kis templomot, imaházat építhetne a református közösség.
Azt persze tudni érdemes, hogy a templomépítésben a püspökség támogatásához minimum közel száz családból kell állnia
egy gyülekezetnek.” A lelkésztől azt is megtudtuk, hogy a
legutóbbi népszámlálási adatok szerint meglenne ez a szám.

„Telkiben lelki gondozást végzünk a Hold Otthonban, szükség
szerint látogatjuk azokat a családokat, ahol esetleg szociális
problémák vannak, például családi, házassági krízis kapcsán
vagy elakadásokban nyújtunk segítséget. Ezek mellett hosszú
évek óta folyik az iskolai református hitoktatás is, ami sok gyermeket érint. Az óvodában is jelen vagyunk, az egyik beosztott
lelkész jár át rendszeresen.” – ismertette Boros Péter, hozzátéve:
„életvezetési és hitéleti kérdésekben is szívesen állunk a helybéliek rendelkezésére.”

„Ebben a faluban sokaknak kialakulóban van még a lelki gyökerük, hiszen az utóbbi években költöztek a településre. A hit, a
közösséghez tartozás, a közös szolgálat segíthet a lokálpatrióta
gyökér kialakulásában is.”- osztott meg velünk egy igen érdekes
részletet a lelkész.
„Az ökumenikus kapcsolatok kiemelkedően jók Telkiben,
köszönet ezért Harkai Gábornak. Többször tartottunk már közös
istentiszteletet, meghívott minket agapéra, tartottunk együtt
keresztelést és volt ilyen házasságkötés is. Ezeknek a kapcsolatoknak az ápolása szintén fontos célunk” – hangsúlyozta Boros
Péter.
Szilágyi Balázs

Boros Péter református lelkész elérhetőségei:
Email: reformatus.budakeszi@gmail.com
Telefon: 06-30-683-4951
2017 november

Kép forrása: Budakeszi Hírmondó

Református istentisztelet
Minden hónap első vasárnapján, valamint karácsony első
napján, délután 4 órakor református istentiszteletet tartanak a Pajta-Faluházban. Az alkalmakra minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Következő időpontok:
2017. december 3.,

2017. december 25.,
2018. január 7.

Oktatás

„Jó érzés, hogy igény van a
fejlődésre” - interjú
Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó pedagógusokat szeretnénk megszólítani, és közelebb
hozni őket, valamint az intézményt olvasóinkhoz. Ezúttal
Freili Szilvia angol-kémia szakos tanárnővel beszélgettünk.
Tavaly óta dolgozik az iskolában. Milyen az intézmény
hangulata?

Az iskola hangulatos és diákközpontú. Változatos és inspiráló a
környezete. Telki lakosként otthon érzem itt magam.
Milyenek a telki gyerekek?

Rendezett, kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkeznek, így
az iskolában a nevelő-oktató munkára koncentrálunk. A
gyerekek jó képességűek, tájékozottak, olvasottak. Látszik, hogy
sok tudományos műsort néznek, olykor én is új információkat
hallok tőlük. Nem passzív hallgatók, így a cselekvő oktatás tud
előtérbe kerülni, és interaktív órákat lehet nekik tartani.

Miben erős a mi iskolánk?

Hívogató az épület, ideális a környezet és a levegő is. Ki kell
emelnem a két tannyelvűséget, örülök, hogy a kémiát angolul is
taníthatom. Igazán jó érzés, hogy igény van a fejlődésre, a
gyerekek és szüleik részéről is. Sokat segít, hogy látszik, legtöbbször a szülők is alaposan követik gyermekük haladását és a projektmunkák aktív segítői.
Mi az, amiben érdemes még fejlődnie az iskolának?

Az eszközök terén sok segítséget kaptunk az elmúlt időszakban
az önkormányzattól - az év elején számítógépeket és laptopokat -, és az alapítványtól a kémia szertár például három
részecske modell készletet. Az informatikai felszereltség terén
azonban mindig van hová fejlődni. Úgy értesültem, hogy ebben
a tanévben a tankerülettől várhatunk huszonkét számítógépet
monitorokkal, tíz laptopot és öt projektort. Kémiatanárként a
szaktantermeket, kísérletezéshez alkalmas fülkét hiányolom
még, ezek létrehozását az új igazgatónő is célul tűzte ki. Ezek
mellett szeretném elérni, hogy megvalósuljon az intézményben
a szelektív hulladékgyűjtés.
szb

Pályaorientációs nap
Jogszabály határozza meg, hogy az általános iskolában egy
tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra
használható fel. Iskolánkban ezt a programot az őszi szünet előtti utolsó tanítási napra terveztük.

A leginkább célzott korosztály a pályaválasztáshoz legközelebb
álló hetedik és nyolcadik osztályos tanulóink. A nekik szervezett
program összeállításában nagy segítségünkre voltak a szülők,
akik önzetlen felajánlásukkal segítették, hogy tanulóink bepillantást kapjanak különféle szakmákba. A nap programját

előadásával színesítette dr.Balázsi Katalin kutató, Beczők Adrienn coach, Szabó Márton weboldalfejlesztő, Bott Katalin
pályaorientációs szakember az Iparkamara képviseletében, Dr.
Hidasi Bernadett gyógyszerész, Nagy Zoltán pilóta, dr. Bicskey
Eszter jogász és Sárfy Zsuzsanna köztisztviselő.

A győri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnázium intézményvezető-helyettese és az Audi Hungaria Zrt.
oktatási referense együtt tartott előadást a képzésükről, illetve a
bekerülés kritériumairól. Tovább színesítette a programot Pásztor Zoltán bemutatója az állatvédelem érdekében végzett
önkéntes munkáról. Az őt elkísérő Morris kutya
„közreműködése” is nagy élményt jelentett a diákoknak.
Nem csak végzős diákjainknak jelentett azonban élményt ez a
nap, hiszen minden tanulónk érdekes és a szakmák világához
kapcsolódó programon vett részt. Voltak külső helyszíni látogatások (Szentendrei Skanzen, Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum, Lámpamúzeum, Műszaki Egyetem Villamosmérnöki
Kar, Magyar Természettudományi Múzeum, Budajenői Rendelő
Intézet, Zsámbéki Kürtőskalács Készítő Műhely, Csodák Palotája), illetve azokhoz az osztályokhoz, akik az iskolában maradtak,
az Opera Nagykövete program keretében Várkonyi Zoltán
balettművész érkezett.

Valamennyi előadás magas színvonalon mutatta be diákjainknak a különböző szakmák szépségeit, kihívásait, ezzel járulva hozzá a megalapozottabb pályaválasztáshoz.

Fülöp Ottilia és Horváthné Toldi Szilvia

www.telki.hu
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Vegyészkedtünk
A pályaorientációs program keretében iskolánk tanulói
meghívást kaptak a Clean Center üzemébe, ahol számos szakmát élőben tekintettek meg. Ismerkedhettek egy termelőüzem
működésével, a folyamatok fortélyaival. Jeles példáját láttuk egy
sikeres magánvállalkozás vezetésének, modern technológiák
alkalmazásának, kreatív ötletek megvalósításának. A látogatás
végén szeretetteljes vendéglátásban is részesültünk.

A jó hangulatról, szakmai információkról és a finom illatú, színpompás és környezetbarát vegyszerekről az alábbiakban egy
hetedikes tanulónk, Ondruss Gergő élménybeszámolója
olvasható.

Csáforda Rita és Freili Szilvia tanárnők

A látogatáskor két csoportba osztottak minket és váltásban
voltunk. Először az üzemrészt jártuk végig „idegenvezetéssel”, az
alapanyagraktártól a gyártósorokon át a kiszállítás indulópontjáig. Második állomásként kipróbálhattuk magunkat, mint vegyész és elkészítettük a saját szappanunkat.
Úgy hiszem, az egész osztálynak egy élmény volt a program!
Köszönjük!

Ondruss Gergő

A BME Villamosmérnöki
Karán jártunk
A pályaorientációs napon az 5.a és c osztályok tanulói a
Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára látogattak
el, ahol igen érdekes előadásokat hallgathattak meg a mindennapjainkban jelen lévő eszközökről.

Az első előadás a drónok működésével foglalkozott, a második a
szenzorokkal és azok jelenlétével a sportban, végül a harmadik a
gyógyításban is alkalmazott beszélő robotokról szólt. A diákjaink nagyon jól érezték magukat, mindent kipróbálhattak és
sokan kedvet kaptak a villamosmérnöki pályához.
Pozsgai Szabina és Vági Viktória

Tanulóink sikere
Nagy öröm ért bennünket! Iskolánk 4. évfolyamos csapata
komoly sikert ért el a Bolyai Matematika verseny megyei fordulóján. Harmadik helyezettként a budaörsi díjkiosztón vehették át az elismerést.
A csapat tagjai: Horváth Zoltán, Láng Borbála, Máté-Pálmai
Benedek és Tichy Máté. Gratulálunk nekik, szüleiknek és
tanáraiknak!

Jókó Attila

Saját szappant készítettünk
Szeretnék köszönetet mondani az osztályom és a saját nevemben a Vincze családnak, akik saját üzemük látogatására adtak
nekünk lehetőséget!

Az említett üzem egy kissé bizarr gyártelepen bújik meg, de
igencsak kitűnik onnan azért is, mert itt már nem Ikarusz buszokat, hanem mosószereket gyártanak. Az üzem történetéről
keveset tudok, az viszont érdekes, hogy Vincze László ezt a vállalkozást a garázsában kezdte. A nagymamája pörköltös tányérján való kísérletezéstől odáig jutott, hogy ma már több gyártósoruk van, állandó vevőik, és egy kísérleti labor is, ahol a
pörköltös módszert fejlesztették tovább.
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Miért hord fapapucsot a molnár?

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban jártunk
A „pörgős” számítógépes játékokon szocializálódott gyerekek
érdeklődését felkelteni olyan, tőlük térben és időben távoli dolgokkal, mint amilyen a népi építészet, vagy a 19. századi falusi
mesteremberek munkája és szerszámai, nem egyszerű feladat. A
szentendrei Skanzen múzeumpedagógusai sikerrel birkóztak
meg a lehetetlennek tűnő feladattal. Gyerekeink érdeklődését
felkeltették, figyelmüket lekötötték, így játékos formában tanulhattak a magyar néphagyományról, az olyan mesterségekről,
amelyekkel manapság legfeljebb régi irodalmi művekben
találkozhatnak.

Nem sokan tudták az odalátogatók közül, hogy a skanzen szó
svéd eredetű. Ők teremtették meg a szabadtéri néprajzi múzeum
műfaját, amit mi átvettünk és saját kultúránkra alkalmaztunk.
A tájegységi séták közül iskolánk diákjai a Kisalföld népi
kultúrájával ismerkedhettek meg. A régi házak mindegyikében
más-más mesterség mutatkozott be. Jártunk egy kovácsműhelyben, ahol láthattuk, hogyan működik a fújtató. Megtudtuk, hogy
ez a műhely, mivel több falut is kiszolgált egy-egy kovácsmester,
egyfajta találkozóhelyként is működött a különböző falvakból
megrendelőként érkező férfiak számára. Megtudtuk, hogy a
kovács nem csak a lószerszámokhoz értett, ő volt a környék
„fogorvosa” is. Neki volt ugyanis foghúzásra alkalmas eszköze.
Sőt, magas vérnyomás esetén ő végezte el az érvágást is.

A szélmalomban járva fiaink ügyesen kitalálták, hogy vajon mit
tett a molnár, amikor megfordult a szélirány. Megnézhettük a
molnárcsalád lakását a malom alsó szintjén, megismerhettük,
hogy milyen nehéz volt egy-egy liszteszsák (50 kg), és megtudtuk, hogy miért viselt a mesterember sima talpú fapapucsot
(váltócipő).
A kékfestő műhelyben az „óriásvasaló”, a ruhát hengerek között
átpréselő mángorló keltette fel a gyerekek érdeklődését

leginkább. A tímárműhelyben arról szerezhettünk ismereteket,
hogy miként cserzették a marhabőrt, és miért hagyott a párolgó
cserzőanyag vörösesbarna foltokat a falakon.

A tájegységi séta mellett egy-másfél órás foglalkozások is voltak:
kenderfonás, cipósütés, agyagozás. Ez utóbbi különösen izgalmas volt, hiszen a gyerekek gyárthattak maguknak bögrét,
miközben egy keramikusművész mesélt nekik a fazekas mesterségről. Megtudtunk olyan érdekességeket, hogy vajon mi a
csirkeitató lényege (a párologtató edény felülete kisebb). Megismertük az aratókorsót, amely hidegen tartja a vizet, és a lyukas
edényt, amellyel a földpadlót locsolta fel időről időre a háziasszony. A gyerekeket akkor érte a legnagyobb meglepetés,
amikor megtudták, milyen is volt egykor az igazi lábas, amelynek
még valóban volt alul három lába. Továbbá, hogy egykor az
edények fala üzeneteket hordozott. Ahogy egyik diákunk
találóan meg is jegyezte: ez volt a korabeli „reklámfelület”.
Bertókné Dr. Kisfalvi Gabriella

Happy Halloween!
Idén október 26-án tartottunk meg az immár hagyományosnak
mondható iskolai Halloween bulit.
Az alsósok két csoportban (1-2. és 3-4. évfolyam) játékos
vetélkedőkön vehettek részt a tornateremben és az aulában.
Választhattak az ügyességi vízhordás, labdazsonglőrködés, táncparkett ördögei, boszorkánytánc, boszorkánykör, ping-pong
ügyességi verseny és kötélhúzás feladatok közül.
A gyerekek körében oly népszerű tökfaragó versenyt a 4.a osztály nyerte. A legcukibb tökjelmez verseny a 3.b osztályosok
érdeklődést keltette fel leginkább, az első három helyet ők
szerezték meg.
A felsősök programja késő délután kezdődött. A 8.a osztályosoknak köszönhetően idén is volt „Rémségek terme”. A táncos
játékokban elfáradt diákjaink pedig a „batyus” büfében frissülhettek fel. A programot színesítette DJ Péter bácsi és DJ Ade
munkája.
Angol munkaközösség
www.telki.hu
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TejKaraván Roadshow
Telkibe is megérkezett a TejKaraván Roadshow! Az iskola mellett
telepített kacsacsőrös Kenworth tejkamion a 3-4. évfolyamos
tanulóinkat fogadta edukációs programjával.

A gigantikus méretű kamion belseje interaktív feladatokkal
várta a gyerekeket, akik megismerhették a tej útját a tehéntől a
fogyasztókig. Sok hasznos információt és apró ajándékokat is
kaptak a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által
szervezett programon.
Kiemelt eseményként az iskola „focipalántái” Nagy Ádám
válogatott futballjátékossal beszélgethettek. A program a Telki
Önkormányzat támogatásával valósult meg, amelyet ezúton is
nagyon köszönünk!
Toldi Szilvi

Hasnyálmirigy gyulladás
A karácsonyi és szilveszteri fogások házi kedvenceinknek is
okozhatnak problémát.

Az ünnepi időszakban számos dolog miatt „veszélyeztetettek”
kedvenceink, az egyik ilyen jellemző megbetegedés a hasnyálmirigy gyulladás. Ugyanis ez a probléma különböző zsíros
ételek etetése után gyakrabban jelentkezik.

A hasnyálmirigy a patkósbél mellett található lebenyes szerv, mely
egyrészt az inzulin-termelésért (így a szénhidrátok anyagcseréjéért), másrészt az emésztő enzimek termeléséért felelős szerv.
A hasnyálmirigy gyulladás mind kutyákban, mind macskákban a
gyakoribb belgyógyászati betegségek közé tartozik.

A betegség összetett oktanú, azaz több különféle tényező
hajlamosíthat rá, mint például az elhízás, a cukorbetegség, a
magas vér kalciumszint, hasi trauma. A leggyakoribb kiváltó
tényező azonban a zsíros vagy csontos eleség etetése. Ezért is
nagyon fontos figyelni arra, hogy ha főzünk az állatnak, vagy egy
kis maradékkal alkalmanként kedveskedünk neki, akkor az adott
eleség ne legyen semmiképp nagyon zsíros (pl. kacsabőr, zsíros
sertéshús), mert ez előidézheti a hasnyálmirigy gyulladást.
A hasnyálmirigy gyulladás tünetei kutyánál: hirtelen fellépő,
intenzív hányás, erős hasi fájdalom, étvágytalanság, gyengeség,
esetenként enyhébb hasmenés; míg macskánál: hullámzó
bágyadtság, étvágytalanság, lehet láz vagy sárgaság, (hasi fájdalom csak az esetek 25%-ában tetten érhető).

Ezek alapján látható, hogy míg kutyákban tünetgazdagabb a
betegség, addig macskákban csak bágyadtság és étvágytalanság
figyelhető meg, így sokszor nehezebb eljutni a diagnózishoz.

A hasnyálmirigy gyulladás diagnózisa nem egyszerű feladat. Az
ilyen tüneteket mutató állatoknál minden esetben részletes
vérvizsgálat javasolható. Amennyiben ebben magas fehérvérsejt szám, gyulladásos fehérje szám (CRP), valamint emelkedett
ún. „amiláz” és „lipáz” érték mérhető, a hasnyálmirigy gyulladás
gyanú felmerül. Biztos diagnózis hasi ultrahang, vagy egy
speciális vérteszt, az úgynevezett „pancreas specifikus lipáz”
(cPli, fPli) segítségével állítható fel. Amennyiben a hasi ultrahang
vizsgálattal is látható a hasnyálmirigyek megnagyobbodása,
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szerkezeti elváltozása, a diagnózis biztosnak vehető. Azonban
ha nem látható az ultrahangon eltérés, az még nem zárja ki a
hasnyálmirigy gyulladás lehetőségét.

Továbbá hasi ultrahang a máj állapotának vizsgálatára is javasolt, valamint azért, mert kutyák esetében gyakran társul a problémához hashártya-gyulladás, mely hasi folyadékgyülem megjelenését eredményezheti, ami súlyos, akár életveszélyes
állapothoz is vezethet.

A hasnyálmirigy gyulladás szinte minden esetben steril gyulladás eredménye, vagyis kórokozók, baktériumok nincsenek
jelen a hasnyálmirigyben, így nem igényel a probléma antibiotikum kezelést. A kezelés valójában tüneti: a legfontosabb a
folyamatos infúzióterápia (4-5 napon keresztül), a tartós fájdalomcsillapítás (még a fájdalmat nem mutató macskáknál is!),
és speciális, alacsony zsírtartalmú diétás táplálás.

A beteg állatok általában egy hét alatt tünetmentessé válnak és
gyógyulnak, amennyiben időben kerül diagnosztizálásra a
betegség. Azonban előrehaladott esetekben súlyos és akár
életveszélyes állapot alakulhat ki.
Összeállította: dr. Hermándy-Berencz Katalin
Klapka Állategészségügyi Központ

Hirdetés
Kultúra
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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A Hónap rendezvénye:
Telki Advent és Mikulásváró
Kézműveskedés, ajándékok, díszek készítése, gyermekeknek
szóló előadások és közös készülődés az ünnepekre – röviden így
lehetne összefoglalni a minden évben december elején, a
Mikulás érkezésének apropóján tartott családi rendezvényt.
A kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló eseményen szinte minden évben telki illetőségű írók mutatják be könyveiket – természetesen beszélgetni és dedikáltatni is lehet a szerzőkkel. Az
esemény egyik fénypontja az iskola előtti Falukarácsonyfa
feldíszítése. Persze a leginkább várva-várt esemény az, amikor
megérkezik a Mikulás, puttonyában telis-tele ajándékokkal!
szb
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