


Boldog Új Évet! 
Jöjjenek a hírek!

A 2068/2017. (XII. 28.) Korm.
határozat alapján a kormány, a
korábban forráshiány miatt el-
utasított óvoda fűtéskorsze-
rűsítés pályázatunkkal össze-
függésben, kötelező önkor-
mányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, fel-
újítása, támogatása címen
egyedi eljárásban 14.667.166
Ft, azaz több, mint tizennégy
és fél millió forint támogatást
állapított meg számunkra.

A nemzetgazdasági miniszter 2017. december 28-án még egy
támogató döntést hozott. Az egészségügyi alapellátás
fejlesztését célzó, 2017/60. számú pályázatunk kapcsán a Ma-
gyar Államkincstár arról tájékoztatott, hogy számunkra a mi-
niszter 172.810.374 Ft, azaz egyszázhetvenkettőmillió-nyolc-

száztízezer-háromszázhetvennégy forint vissza nem térítendő
támogatást ítélt meg. A megkezdett orvosi rendelő beruházásra
szánt költségvetési keret így nagyrészt felszabadult, és a vissza-
nyert óvodakorszerűsítési forrással együtt, közel kettőszáz millió
forinttal gyarapodott az általános tartalékunk.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a folyamatban lévő közösségi ház
fejlesztés elől – bármilyen durván emelkednek is az építőipari
árak – elhárult minden akadály. Lépésről lépésre szüntetjük meg
az örökölt infrastrukturális hiányokat, épülhet az orvosi rendelő,
a sportcsarnok, bővülhet az iskola és megkezdődhet a közössé-
gi ház építése is.

Telki még soha nem volt ilyen jó helyzetben. Több befejezett és
öt előttünk álló fejlesztés, megtakarítások, hitel- és tartozás-
mentesség. Kettőmilliárd forintot meghaladó külső forrás-
bevonás a ciklus során, konszolidált működés.

Jól indul 2018!

Deltai Károly
polgármester
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Polgármester naplója
Jó hírek érkeztek, fejlesztési forrásokat nyertünk

A tervek szerint ilyen lesz az Egészségház
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2017. december 11.
Konzorciumi megállapodás módosítása

Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
határozott, hogy hozzájárul a Környezeti és Energiahatékonysá-
gi Operatív Program keretében támogatásban részesített,
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és
ívóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló pro-
jektek megvalósítása érdekében, a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00081
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében
született, konzorciumi együttműködési megállapodás
módosításának aláírására.

2017. december 18.

Költségvetési koncepció kiegészítése

A testület 2017. november 30-i ülésén elfogadta a Telki községi
Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját, azzal a
kiegészítéssel, hogy kiegészítő kimutatást kért az önkormányzat
által tervezetten, 2018-ban megvalósuló beruházások
üzemeltetési költségeiről. Az ülés keretében a Polgármesteri
Hivatal által összeállított kiegészítést fogadta el a testület.

A Közösségi ház terveinek ismertetése

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Közösségi ház
Callmeyer László építésztervező által bemutatott terveit az
ülésen elhangzó észrevételekkel és módosítási javaslatokkal
elfogadja. A kiviteli tervek elkészítési határidejét 2018 január-
jában határozta meg, és felkérte a tervezőt a tervezői költség-
becslés elkészítésére.

Ingatlanok megvásárlása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy megvásárolja a Telki,
1275-ös és 1276-os helyrajzi-számú ingatlanokat 9.500 forintos
négyzetméterenkénti áron.

Döntött a testület a dr. Szabó és Társa ügyvédi Irodával fennálló
megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszün-
tetéséről is.

Szolgáltatási szerződés módosítása

A képviselő-testület 2018. január 1-jei hatállyal módosította a
közoktatási intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására
a SODEXO Magyarország Kft.-vel megkötött szerződését. Ennek
a szolgáltató személyében történt jogutódlás, illetve a vásárolt
élelmiszerek árának módosítása is részét képezi.

A vásárolt élelmiszerek árának emelése nem jár együtt a
gyerekek, tanulók étkeztetésének térítési díjainak változásával,
azok nem módosulnak.

A HÉSZ módosítása, övezeti átsorolás

A képviselő-testület elfogadta a Fáth-ház telkének (85. hrsz.)
övezeti átsorolásáról szóló, 21/2017. (XII.21.) számú Ö. ren-
deletét.

Az IPA bevallások vizsgálatának lezárása

A testület az NC & C Kft. által készített, a helyi iparűzési adó (IPA)
bevallások felülvizsgálatára vonatkozó jelentést elfogadta, és
egyúttal az NC & C Kft.-vel a feladat ellátására kötött megbízási
szerződést közös megegyezéssel megszüntette.

Belső ellenőri szerződés módosítása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló,
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti, a
belső ellenőrzési feladatok ellátásra vonatkozó, 2015. március
29-én a Penner-Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel aláírt szerződést
közös megegyezéssel felbontja, és a feladat ellátására
szerződést köt az Audit Light Kft.-vel.

Belső ellenőrzési terv

A képviselő-testület döntött a 2018. évi belső ellenőrzési terv
elfogadásáról.

Szerződés módosítása

A képviselő-testület közös megegyezéssel módosította az
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.-vel kötött, az önkor-
mányzat beszerzési feladatainak előkészítésében, lebonyo-
lításában való közreműködésére vonatkozó megbízási keret-
szerződést.

Ajánlatok elbírálása

A testület határozatot hozott a település területén a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére
(gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására), a kötelező helyi
közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat eredményeként,
az egyetlen érvényes pályázatot benyújtó Transfekál Kft.-vel
történő szerződéskötésről.

Őrsparancsnok kinevezése

A képviselő-testület támogatta Braczkó Gábor Norbert rendőr
őrnagynak a Budakeszi Rendőrőrs őrsparancsnokává történő
kinevezését.

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.
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Esélyegyenlőségi Program

A testület áttekintette a 2/2014. (I.21.) számú határozatával elfo-
gadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Ez alapján úgy dön-
tött, hogy a program 2017. évi felülvizsgálata a településen
történt markáns változások beállta miatt nem szükséges. Ezért a
programot az intézkedések határidejének 2019. január 21-ére
történő módosítása mellett, változatlan formában, a jelenlegi
tartalommal hatályban tartja.

Személyi változások az alapítványnál

A képviselő-testület módosította az Óvoda-Iskola Telkiben
Alapítvány Alapító Okiratát. A testület, mint alapító, megerősítve
korábbi döntését, tudomásul vette Tóth Eszter és Csernok

Krisztina kuratóriumi tagok 2017. november 30-ával történő
lemondását. Egyidejűleg hozzájárult Oprics Judit Viktória és
Szász-Szalai Henrietta kuratóriumi taggá történő kineve-
zéséhez.

Közbeszerzés elbírálása

A testület döntött arról, hogy a Telki, Tücsök utca, 1301-es
helyrajzi-számú ingatlanra tervezett Egészségház meg-
valósításával, a közbeszerzési eljárás keretében - az
összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő - EB HUNGARY
INVEST Kft.-t bízza meg. A beruházás megvalósításához szük-
séges fedezetet az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében
biztosítja.

szb

A Magyar Kormány 2017. december 19-i hatállyal az 1982/2017.
határozatában döntött „Magyarország rövid- és középtávú
közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások
összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával
összefüggő kormányhatározatok” módosításáról. A rendelkezés
eredményeképpen több módosítás, köztük a pátyi autópálya
lehajtó is bekerült a közeljövőben költségvetési forrásból meg-
valósítandó beruházások közé – tájékoztatta a lakosságot az
önkormányzat honlapján Székely László, a szomszéd település
polgármestere.

Ezen projektek beruházója a Magyar Kormány szándéka szerint
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) lesz. A beruházás
ütemezéséről és további konkrétumokról 2018-ban a NIF-fel
történő egyeztetések után ad tájékoztatást a Pátyi Önkor-
mányzat.

Megvalósulás közelében a pátyi
autópálya lehajtó

Piacnapok 2018-ban
A Telki Piac idén is kéthetente, szombaton délelőttönként várja
vásárlóit a Pajta-Faluháznál, a Kokukk Egyesület szervezésében.

Időpontok februártól:

Február 10., 24.,
Március 10.,  24.,
Április 7.,  21.,
Május 5.,  19.,
Június 2., 16., 30.,

Július 14., 28.,
Augusztus 11., 25.,
Szeptember 8., 22.,
Október 6., 20.,
November 3., 17.,
December 1., 15., 29.
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Telki község képviselő-
testülete 3/2015. (II.12.) számú
önkormányzati rendeletében
szabályozta a kitüntetések,
címek alapításának és
adományozásának rendjét.
Ennek értelmében a képviselő-
testület minden évben Telkiért
Érdemérem kitüntetést és Telki
Ifjúsági Díjat adományozhat
arra érdemes személyeknek.

A Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy külföl-
di állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek
adományozható, akik:

– Telki település fejlődésében gazdasági, politikai,
tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;

– Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során;

– Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hoz-
zájárultak.

Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött telki
illetőségű, vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki
kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sporttel-
jesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett,
példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.

A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhető:

– aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai;

– Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló
személyek.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település
civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek
javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos for-
mában.
A kitüntetendő személyekre a Polgármesteri Hivatalban, a 
Telkiért Érdemérem kitüntetés esetében 2018. február 15-ig, míg
a Telki Ifjúsági Díj esetében március 15-ig írásban benyújtott
ajánlásban lehet javaslatot tenni. A képviselő-testület 2018. már-
cius 31-ig dönt a díjazottak személyéről, majd az elismerések
átadására a májusban megrendezésre kerülő Telki Fesztiválon
kerül sor.

Deltai Károly
polgármester

Ki legyen a díjazott?
Kitüntető díjak adományozásáról szóló javaslatok benyújtása

Eddigi díjazottak

Érdeméremmel 2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet, Regős
Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäffer Lászlónét,
Füzesi Attilát, Harkai Gábort,Vászolyi Tímeát, Bartos Györgyöt,
Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk Egyesületet, Márton
Ildikót, Zimonyi Adrienne-t, Maronicsné Dávid Annát és Sam-
reth-Nimol Kánidot jutalmazták. (A kétévente odaítélhető
díszpolgári cím eddigi egyetlen tulajdonosa Havas Ferenc.)
Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák Polina és Illéssy Lenke
kapott.

Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével megváltoz-
tak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege,
hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt
tüzelő-, fűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy
kétévente, továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpont-
ban maguk igényelhetik a kéményseprő-ipari ellenőrzést.

A változás lényege tehát az, hogy az egylakásos – jellemzően
családi házban – ingatlanban élők 2018. január elsejét követően
nem kapnak a kéményseprő-ipari szervtől, illetve egyes
településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményel-
lenőrzés időpontját megajánló értesítést. A kéményseprő az
ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és
végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó
tehát szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval a
kéményellenőrzés időpontját és nem függ a szolgáltató
munkavégzésének menetrendjétől. A lakossági szektorban
továbbra is kizárólag a kéményseprő-ipari szerv, vagy a
szerződéses közszolgáltató végezhet kéményellenőrzést,
tisztítást, vizsgálatot, a sormunkában meghatározott felada-
tokat, amelyek továbbra is ingyenesek maradnak.

Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, minden olyan
lakóingatlan annak minősül, amely nincs társasházként, vagy
lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást tartalmazó,
többemeletes lakóház is ide sorolandó, amennyiben nem
alakult társasházzá.

A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó
ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként,
telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok –
füstelvezetőinek ellenőrzését – ahogy jelenleg is – az adott
megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett
kéményseprő-ipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató
cégektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot díj-
fizetés ellenében végzik el.

Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat
illetően: a kéményseprők továbbra is tervezett sormunka
keretében, a megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg az
épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

Januártól kérésre érkezik a
kéményseprő
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Program

- 6.30 körül a két disznó már halva megérkezik a Pajtához, megkezdődik a feldolgozás!

- IDÉN ÚJRA! a füstölt disznóságok mellett húskészítmények vására a piacon

- kb. 10 órakor fogyasztható állapotba kerül a forralt bor, közben meleg teával várjuk a gyermekeket a
következő üstnél!

- kb. 10 órától a bepácolt tarja már fogyasztható - kíséretként friss kenyér és savanyúság…

- Délben a Budajenő-Telki Székely Társulat és a gyergyóditrói Hagyományőrzők felvonulást és székely
farsangi búcsúztatót adnak elő, elégetve a kiszebábút.

- kb. 12 órakor megkezdődik a toros káposzta kiporciózása, amely már az aznapi áldozatok húsából (is)
készült!

- 14-15 órától a kolbászt, a véres és a májas hurkát kezdjük sütni – kimerülésig…

- 15 órakor a Batyu Színház előadása gyermekeknek a Jung-ház melletti Fáth-házban

- GYEREKEK! 10-15 óráig ugyanitt kézműves foglalkozások és arcfestés!

Figyelem!
A néhány éve érvényes gyakorlat szerint mindenki (telkiek és nem telkiek) számára is 400 Ft / adag áron mérjük a finomságokat, a

bevételből a nyersanyagok költségeit fedezzük.
Ételkuponokat a helyszínen lehet váltani!

A forralt bor bevétele (200 Ft / pohár) továbbra is jótékonysági célt szolgál.
Kérjük, aki tud, hozzon saját tányért, evőeszközt és bögrét! Köszönjük!

Faludisznaja
2018. február 3. – Pajta-Faluház

AA  ff ee ll vv oo nn uu ll áá ss  aa  tt ee ll kk ii  tt ee mm pp ll oo mm tt óó ll  ii nn dd uu ll ..
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Immáron harmadik alkalommal tartot-
tuk meg Faluadventje rendezvény-
sorozatunkat, szokás szerint a Paj-
tában.

December 3-án Boros Péter református
lelkész és Móczár Gábor alpolgármester
gyújtotta meg az első gyertyát koszo-
rúnkon. A köszöntő és az ünnepkörhöz
tartozó gondolataik után Jókó Attila alsós
tanító vezetésével a negyedik osztá-
lyosok színvonalas műsorát tekinthettük
meg. Előadásukon közreműködőként
köszönthettük templomunk gitáros misé-
inek csapatát.

Második adventi vasárnapunkon Szigeti
Antal képviselő gyújtott gyertyát, majd a
helyi nyugdíjas „Szenior Örömtánc” cso-
port bűvölt el minket az alkalomhoz illő,
nagyon hangulatos produkciójával. A
hangulatot fokozta, hogy idővel a
nézőket is bevonták a táncolásba.

A harmadik vasárnapon, december 10-én
Deltai Károly polgármester szavai köszön-
tötték az egybegyűlteket. Ezúttal a Telki
Nőikar várta közös éneklésre - sajnos
betegséghullám miatt megfogyatkozott
létszámban – az érdeklődőket. Ez alka-
lommal tartottuk az óvodások számára a
karácsonyi képeslappályázat eredmény-
hirdetését is, amelyről bővebben az erről
szóló összefoglalóban olvashatnak.

Advent negyedik vasárnapja december
24-ére, Szenteste napjára esett. Közel
húsz éve ezen a napon mindig „Székely
Betlehemes” várja településünk lakóit, így
e hagyomány jegyében zajlott az utolsó
gyertyagyújtás. Harkai Gábor plébános úr
szavaival zártuk idei adventi program-
sorozatunkat.

Ruják Györgyi

Faluadventje

Gyalogos zászlót kapott a Rákóczi utcai buszmegálló melletti
zebra. A kezdeményezés célja, hogy a járművezetők rossz látási
viszonyok mellett, illetve sötétben is biztonságosabban észlel-
hessék az átkelni szándékozókat.

Az új biztonsági kiegészítő eszköz a KRESZ betartását támogat-
ja. A helyi zászlós zebra országos, civil kezdeményezésbe kap-
csolódik. Helyi támogatással, közadakozásból készítettük, amiért
köszönet illeti a támogatókat! A tervek szerint a közeljövőben
két további zebra is kap ilyen eszközt.

Minden lakost bátorítunk, gyalogosként használja sajátjaként a
zászlókat, különösen este és rossz látási viszonyok között! Java-
soljuk, hogy a szülők külön ajánlják iskolás csemetéik
figyelmébe az új lehetőséget!

Füzi Péter
Telki Közlekedésbiztonsági Kezdeményezés

Zászlós zebra Telkiben

        



8

2018 január

Közösség

Nagy örömmel szerveztünk idén is Telkiben és környékén egy
ünnepi adománygyűjtési akciót, amellyel testvértelepülésünk,
Gyimesbükk szórvány csángó-magyar közösségét, családjait,
plébániáját, iskoláit és óvodáit akartuk meglepni karácsony al-
kalmából ajándékokkal és adományokkal.

Ismét hatalmas mennyiségű felajánlás érkezett, így reméljük,
hasznosan tudtunk hozzájárulni a gyimesbükki ünnep fényéhez.
Köszönjük mindenki segítségét és adományát, a Nyugdíjas-klub
áldozatos csomagoló munkáját, a Muskátli Üzletház fotó- és
papírboltjának, és zöldség-gyümölcs kereskedésének felaján-
lását, legfőképpen pedig Salamon József gyimesbükki plébános
atya és Nagy-Galaczi Hajnal, a Dani Gergely Általános Iskola
igazgatójának szervező háttérmunkáját abban, hogy mindaz,
amit vittünk, jó helyre kerüljön!

Varázslatos adventi-karácsonyi készület volt ez hatunknak
(Gecse Zsuzsanna, Hambuch Norbert, Király Gábor, Móczár

Botond, Popovics Géza és jómagam), akik a három autó váltott
vezetésével egyik nap kiszáguldottunk, másik nap pedig vissza.
Testben talán kicsit elfáradtunk, de lelkileg feltöltődve értünk
haza!

Kint jártunkkor mindig kitartóan érdeklődöm, hogy milyen
konkrét feladat megoldásában tudunk segíteni, és most van is
egy olyan cél, amelyhez nagy szükség lenne telki lakosainak
támogatására. Az ottani magyar közösség erősítése és a csalá-
dok magyar oktatási intézménybe történő meghívása, az
oktatási feltételek javítása céljából, a magyar kormány pénzügyi
segítségével megépül egy napköziotthonos óvodai ellátóhely a
gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskolában. A pedagógu-
sokat is biztosítják hozzá, azonban a magyar közösségnek nincs
anyagi forrása arra, hogy a gyerekek számára az étkezést biz-
tosítsák. A családok fizetik majd az ebédek és uzsonnák költ-
ségének kb. felét, és mi tudnánk segíteni abban, hogy a másik 50
százalék 30 gyermek számára, az egész évre mintegy 1,5 millió
forint biztosítva legyen. Erre szeretnénk a közeljövőben gyűjtést
indítani, amelyhez előzetes felmérést végzünk, milyen
adományozási és támogatási kedv lakozik jelenleg falunkban.
Kérjük mindazokat, akik az akcióhoz csatlakozni kívánnak, hogy
töltsék ki a cikk végén levő linken található kérdőívet, legkésőbb
2018. február 20-ig!

Van még egy további, már működő támogatási lehetőség is. Kb.
5 éve mintegy tízen, telki családapák létrehoztunk egy olyan
oktatási ösztöndíjat, amely Gyimesbükkben lakó családok ma-

Gyimesbükki feladataink 
– bárki csatlakozhat!

Az út

Karácsonyi ünnepségKatolikus templom

Indulásra készen
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Ajándékcsomagok

A roráte szentmise után a kitartó gyerekek választhattak elöször
az ajándékcsomagokból

Nem győzték böngészni, hogy vajon melyik lehet az igazán nekik
való

gyar nyelvű középiskolában és felsőoktatási intézményben ta-
nuló gyermekeinek oktatási költségeit támogatja, annak
érdekében, hogy magyar identitásukat ezáltal is meg tudják tar-
tani, és reményeink szerint a későbbiekben visszatérhetnek
Gyimesbükkbe, az ottani magyar értelmiséget erősítve. Nagy
szükség lenne ennek még hatékonyabbá tételére, így az
ösztöndíjhoz továbbra is várunk csatlakozókat Telkiből,
környékünkről vagy az ország más pontjairól is! Ezzel kapcsolat-
ban is az alábbi kérdőív kitöltésével kérjük visszajelzésüket!

Íme, a felmérő kérdőív elérhetősége, előre is köszönjük a
kitöltéseket, legkésőbb 2018. február 20-ig!
https://tinyurl.com/yahhznjv

Móczár Gábor
alpolgármester

a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke

Vérbeli pásztorokkal

Karácsonyi ének

Hazaút előtt
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Program

DÁTUM NAP 2017 - PROGRAM NEVE HELYSZÍN
Január 6. szombat Nyugdíjas Klub: színházlátogatás Pajta

Január 7. vasárnap Református istentisztelet Pajta

Január 13. szombat Termelői piac Pajta

Január 18. csütörtök Szülők Akadémiája - előadás Óvoda aula

Január 27. szombat Termelői piac Pajta

Január 27. szombat Alapítványi Bál a "Rock'n'Roll' jegyében Globall

Február 3. szombat Faludisznaja Pajta

Február 4. vasárnap Református istentisztelet Pajta

Február 10. szombat Termelői piac Pajta

Február 22. csütörtök Szülők Akadémiája - előadás Óvoda aula

Február 24. szombat Termelői piac Pajta

februári szombat szombat KOKUKK madárgyűrűzés Erdőszél

februárban Nyugdíjas Klub: kirándulás környékbeli hegyek

Március 2. péntek Egészségklub - előadás Pajta

Március 4. vasárnap Református istentisztelet Pajta

Március 9. péntek   Koszorúzás Kodolányi János szülőházánál Kodolányi-ház

Március 10. szombat Termelői piac Pajta

Március 14. szerda Nemzeti ünnep - megemlékezés Pajta - Iskola

Március 21. szerda Nyugdíjas Klub: Klubnap Pajta

Március 22. csütörtök Szülők akadémiája - előadás Óvoda aula

Március 24. szombat Termelői piac Pajta

Március 24. szombat Tavaszi kézműves családi délelőtt Óvoda

Április 1. vasárnap Református istentisztelet Pajta

Április 7. szombat Termelői piac Pajta

Április 13. péntek KOKUKK Költészet napi irodalmi est - előtte "Vers a kapukra!" akció - Óvoda

Április 18. szerda Nyugdíjas Klub: Klubnap vagy kirándulás Pajta

Április 19. csütörtök Szülők Akadémiája - előadás Óvoda aula

Április 21. szombat Termelői piac Pajta

Április 21. szombat KOKUKK „határjárás”: falut körbejáró túra, a közterületek állapotfelmérésére  - Faluszerte

Május 5. szombat Termelői piac Pajta

Május 6. vasárnap Református istentisztelet Pajta

Május 10. csütörtök Madarak, fák napja: családi gyalogtúra „Öreg-tölgy”- tanösvény

Május 10. csütörtök Pipacs Galéria kiállítás megnyitó (Telki Fesztivál nulladik nap) Pipacs Galéria

Május 10. csütörtök Egészségklub - előadás Pajta

Május 11. péntek Telki Fesztivál Faluközpont

Május 12. szombat Telki Fesztivál Faluközpont

Május 16. szerda Nyugdíjas Klub: Klubnap Pajta

Május 17. csütörtök Szülők Akadémiája - előadás Óvoda aula

Május 19. szombat Termelői piac Pajta

Június 2. szombat Alapítványi Sportnap Iskola és környéke

Június 2. szombat Termelői piac Pajta

Június 3. vasárnap Református istentisztelet Pajta

Június 15. péntek Ballagás Iskola

Június 16. szombat Termelői piac Pajta

Június 18. hétfő Karitász Tábor Pajta

Telki rendezvényterv 2018
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Június 19. kedd Karitász Tábor Pajta

Június 20. szerda Karitász Tábor Pajta

Június 20. szerda Nyugdíjas Klub: Klubnap Pajta

Június 21. csütörtök Karitász Tábor Pajta

Június 22. péntek Karitász Tábor Pajta

Június 23. szombat Karitász Tábor Pajta

Június 30. szombat Termelői piac Pajta

Július 1. vasárnap Református istentisztelet Pajta

Július 14. szombat Termelői piac Pajta

Július 28. szombat Termelői piac Pajta

Augusztus 5. vasárnap Református istentisztelet Pajta

Augusztus 11. szombat Termelői piac Pajta

Augusztus 25. szombat Termelői piac Pajta

Szeptember 1. szombat Nyárbúcsúztató buli? Pajta

Szeptember 2. vasárnap Református istentisztelet Pajta

Szeptember 8. szombat Termelői piac Pajta

Szeptember 19. szerda Nyugdíjas Klub: Klubnap vagy kirándulás Pajta

Szeptember 20. csütörtök Szülők Akadémiája - előadás Óvoda aula

Szeptember 22. szombat Termelői piac Pajta

Szeptember 22. szombat Egészségnap Iskola

Október 6. szombat Termelői piac Pajta

Október 7. vasárnap Református istentisztelet Pajta

Október 12. péntek Festészet Napja kiállítás Pipacs Galéria

Október 13. szombat Falukáposztája és délszláv táncház Pajta

Október 17. szerda Nyugdíjas Klub: Klubnap Pajta

Október 18. csütörtök Szülők Akadémiája - előadás Óvoda aula

Október 20. szombat Termelői piac Pajta

November 3. szombat Termelői piac Pajta

November 4. vasárnap Református istentisztelet Pajta

November 9. péntek Egészségklub - előadás Pajta

November 15. csütörtök Szülők Akadémiája - előadás Óvoda aula

November 17. szombat Termelői piac Pajta

November 21. szerda Nyugdíjas Klub: Klubnap Pajta

December 1. szombat Termelői piac Pajta

December 1. szombat Adventi családi kézműves délelőtt Óvoda

December 2. vasárnap Krumpliebéd - Karitász gyűjtés Pajta

December 2. vasárnap Református istentisztelet Pajta

December 2. vasárnap Faluadventje - közös gyertyagyújtás Pajta

December 5. szerda Nyugdíjas Klub: Adventi ünnepség Pajta

December 8. szombat Advent és Mikulásváró Iskola ebédlő

December 9. vasárnap Faluadventje - közös gyertyagyújtás Pajta

December 13. csütörtök Szülők Akadémiája - előadás Óvoda aula

December 15. szombat Termelői piac Pajta

December 16. vasárnap Faluadventje - közös gyertyagyújtás Pajta

December 23. vasárnap Faluadventje - közös gyertyagyújtás Pajta

December 24. hétfő Falukarácsony - székely betlehemes Pajta

December 29. szombat Termelői piac Pajta
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Számítógépekkel, monitorokkal, laptopokkal, projektorokkal, pen-
drive-okkal és lézeres nyomtatóval gazdagodott a Pipacsvirág
Általános Iskola informatikai eszközparkja nemrégiben.

Az ősz folyamán történt jelentős fejlesztés az Óvoda-Iskola Telki-
ben Alapítványnak, a Telki Polgármesteri Hivatalnak és az Érdi
Tankerületnek köszönhetően valósulhatott meg. Az eszközök
nagyban segítik az élményeken alapuló, interaktív oktatást, és a
tanárok, valamint a diákok számára egyaránt rendkívül
hasznosak.

A fejlesztés kapcsán az idei év elején ellátogattunk az iskolába,
ahol Takács Zsuzsi alsós tanítónő vezetésével a 2. c osztály szem-
léltette, milyen sokféle módon színesítheti a tanítást egy laptop
és egy projektor. A gyerekek - a digitális készülékek adta
lehetőségekkel élve - bemutattak egy látványos részletet a
karácsonyi, szülőknek készült, zenélős és táncos műsorukból,

majd egy saját készítésű, az osztályra szabott memóriajátékon is
részt vettek.

„A gyerekek jobban figyelnek rájuk, és nagyon élvezik az ilyen
feladatokat” – osztotta meg velünk Zsuzsi „néni”. Hozzátette,
hogy a kivetítés által a képi ingerek, és a hozzájuk társuló zenék
együttesen a fiatalok igazi világát jelentik. Megtudtuk azt is,
hogy zajlik egy továbbképzés a pedagógusok számára, amelyen
olyan applikációkat, honlapokat is összegyűjtöttek és bemutat-
tak már nekik, ahol a tanításhoz köthető, interaktív feladatok
sokasága elérhető.

„A kiadónak, amelynek a tankönyveivel dolgozunk matekból,
környezetismeretből, magyarból, sakkból és logikából, az összes
tananyaga digitalizálva van, így minden feladatot ki lehet
vetíteni” - osztott meg velünk egy érdekességet a tanítónő,

Jelentősen bővült az eszközpark
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kiegészítve azzal, hogy a megoldásokat pedig akár egyetlen kat-
tintással meg tudja mutatni a gyerekeknek, ami szintén nagy
segítség. Ezek mellett szemléltető anyagok, (akár 3D-s) képek és
videók, valamint játékok is színesítik a tanítást.

Takács Zsuzsi azt is elmondta, hogy a különféle alkalmazások
minden tantárgyban tartogatnak extrákat. Például történelem-

ből le lehet tölteni csatákról készített animációkat vagy éppen
térképeket.„Nyelveknél is izgalmasabbá tehetők az órák. Bárcsak
én is így tanulhattam volna… ma jobban menne az angol!”

„A legismertebb közösségi oldalon vannak olyan zárt csoportok,
ahol a tanárok megosztják egymással ötleteiket, közkinccsé
teszik azokat az interaktív feladatokat, amiket ők készítettek
vagy találtak” – árulta el a tanítónő, majd elmesélte, hogy
gyakran lehet hasznos, ha a gyerekekkel a tananyaghoz
köthetően keresnek és néznek meg videókat a világhálón. „A
projektoros vetítés igazán motiváló a gyerekek számára” –
összegezte tapasztalatait.

Zárásképpen pedig engedjék meg, hogy tolmácsoljuk Farkas
Judit igazgatónő szavait: „Az iskola vezetése, tanárai és diákjai
nevében köszönjük az eszközöket a Telki Polgármesteri Hivatal-
nak, az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítványnak és az Érdi
Tankerületnek!”

Szilágyi Balázs

A fejlesztés a számok nyelvén

Az ősz folyamán az alapítványon keresztül érkezett
eszközök: 8 számítógép, 8 monitor, 4 laptop, 4 projektor, 5
pendrive, 1 lézeres nyomtató, egyéb kiegészítők (egér, fali
konzol) és 20 db 64 GB-os SSD meghajtó a meglévő
számítógépekhez, összesen 1.906.272 forint értékben.

Karácsony előtt az Érdi Tankerülettől érkezett eszközök: 20
számítógép, 20 monitor, 10 laptop és 10 projektor, több mil-
lió forint értékben (pontos számadat nem áll ren-
delkezésünkre).

     



Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dol-
gozó pedagógusokat szeretnénk megszólítani, és közelebb
hozni őket, valamint az intézményt olvasóinkhoz. Ezúttal
Zámbó Miklóssal beszélgettünk, aki történelmet tanít fel-
sősöknek.

Mióta dolgozik a Pipacsvirágban?

Nyolc éve tanítok Telkiben.

Milyennek tartja a telki gyerekeket és az iskolát?

Nagyon jó a gyerekanyag, tehetségesek az itteni srácok. Az isko-
la a felszerelések tekintetében ugyan néha még „döcög”, azon-
ban most már látszik, hogy a digitális világba próbálunk teljes
mellszélességgel belépni.

Miért fontos a megfelelő digitális felszereltség?

Leginkább a szemléltetés miatt. Emellett a kutatásokhoz, házi
feladatokhoz is napi rendszerességgel használjuk az infor-
matikai eszközöket. Rengeteg térkép, forrásanyag és feladat van
digitalizálva, amiket hasznosítani tudunk.

Van még szükség papír alapú térképekre?

Még azért igen! Annak, hogy ezeket felváltsák a digitálisak, az a
kritériuma, hogy tényleg mindenhol legyen olyan eszköz, ami-

vel meg lehet őket jeleníteni. Nem csak minden teremben,
hanem mindenkinél.

A telki gyerekek milyen arányban használnak okos
eszközöket?

Nagy arányban. Ha esetleg más nem is, de okostelefon például
szinte mindenkinél van. Volt már olyan, hogy az értelmező
kéziszótár mellett, és persze ellenőrzött körülmények között az
órán is használhatták ezeket a fogalomkereséshez. Talán mon-
danom sem kell, hogy ez mennyire meggyorsította a
munkamenetet!

Miben kell még fejlődnie az iskolának?

Először is stabil internet-elérésre lenne szükség, mert a Wi-Fi
rendszerünk szokott néha-néha döcögni. Nagyon nagy híve
lennék még egy szaktanteremnek is!

Ön szerint a gyerekek eredményein meg fog látszani az a sok
segítség, amit most eszközfejlesztés terén kapott az iskola?

Ajánlom nekik... Szerintem egyébként meg fog látszani. Bár én
nagyon szeretem a papír alapú információhordozókat is, és
azért a digitális dolgok mellett mindig fogom a gyerekeknek
ajánlani azt, hogy vegyenek a kezükbe tollat, papírt, hiszen szük-
ség van ezekre is!

szb
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Fontos a szemléltetés - interjú

                  



Különleges kosárlabdatornának adott helyet a Pipacs-virág
Általános Iskola tornaterme.

Meghívásos torna Telki, Budajenő és Páty legkisebb kosaras
apróságainak, az U9-es korosztálynak (2009-2010-ben vagy
később születetteknek). Ez szerepelt a kiírásban, ami azt jelenti,
hogy 7, 8 és 9 éves gyerekek mérték össze kosártudásukat.

Budajenőről sajnos egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak eljönni,
de Pátyról két csapat is érkezett. Így a három csapat kör-
mérkőzéseket játszott. Nem is a végeredmény az igazán
érdekes, mert a „papírforma” érvényesült – ahol az öregebbek, a
nagyobbak szerepeltek, ott legyőzték a kisebbeket: Telki csapa-
ta nyert, második lett Páty „A” csapata és harmadik helyen
végzett Páty ”B” csapata.

Ami nagyon fontos, hogy helyenként még kicsit megszeppent,
de vidám gyerekek küzdöttek egymással, és estek át minden
trauma nélkül életük első kosárlabda mérkőzésein. Az ered-
ményhirdetésen is az hangzott el, hogy minden résztvevő
nyertese ennek a kupának – még a szülők is!

Külön köszönet illeti a szülőket, mert (hatalmas mennyiségben)
gyarapították az általunk ilyenkor szokásosnak számító
meglepetés ajándékokat, így a gyerekek ezek miatt is boldogan
távoztak a tornáról.

Érdekesség volt, hogy a játékosokra nem csak szüleik, de bará-
taik és osztálytársaik is kíváncsiak voltak, így egy-egy pont-
szerzést mindig hangos tetszésnyilvánítás kísért – nagyon po-
zitív légkört teremtve.

A negyedik csapat kiesésével úgy alakult, hogy mindhárom
csapat edzője én voltam. Viszont mindhárom csapathoz fiatal
segítőim álltak oda elvégezni az edzői teendőket, és levezetni a
meccseket. Nekik is köszönöm a segítségüket! Köszönöm Gábor,
Márk és Erik, jól végeztétek dolgotokat!

Legközelebb több csapattal, valamikor tavasszal folytatjuk!

Karskó János
kosárlabdaedző
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Kosárlabda Mikulás kupa

2018. január 13-án Aszódon rendezték meg az egyéni indulók-
nak a sakk diákolimpia Pest megyei fordulóját. Büszkén adjuk
hírül, hogy a fiú 1. korcsoportban első helyezést ért el Hevesi
Martin (3.a osztályos tanulónk), míg a fiú 2. korcsoportban az
aranyérmet Persányi Bálint (4.a), a bronzot pedig Siba Gergő
(4.c) hozta el. Hatodik helyezésért oklevelet kapott Horváth
Zoltán (4.a).

Gratulálunk a versenyzőknek és Pregitzer György felkészítő
tanárnak!

Toldi Szilvi

Szép sikerek a sakk diákolimpián

       



Különleges adventi koncert helyszíne volt a Pipacsvirág
Általános Iskola aulája 2017. december 9-én. Fellépett ugyanis a
Telki Nőikar és az olasz San Antonio Abate Vegyeskar – külön-
külön, majd közösen is! A közel kétórás produkció egészen
lenyűgöző volt, a szépszámú közönség nagy tapssal jutalmazta
a gyönyörű énekeket.

Az olasz vegyeskar magyarországi látogatásának apropója
Kodály Zoltán művészetének tanulmányozása volt, így a kon-
certjükön is olyan zeneszerzők műveit adták elő, akiket jelen-
tősen befolyásolt Kodály munkássága.

Az adventi esemény jótékonysági célt is szolgált. Egy újonnan
megalakuló budajenői gyermekkórus számára, egy zongora
megvásárlásához járulhattak hozzá a közönség tagjai. Köszönet
az összegyűlt, mintegy 60.000 forint adományért!

16 Kultúra
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Neves fellépők Telkiben
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Idén januártól új tematikus sorozatot indítunk. Folytatva a
hagyományt, amelynek keretében eddig többek között helyi
alkotókat, nevezetességeket vagy éppen rendezvényeket
mutattunk be, ezúttal a Telkiben működő civil, közösségi
célok érdekében működő szervezetekre kerül a sor. Rövid
ismertetőt közlünk róluk, és egy-egy fényképet is láthatnak
majd életükről, munkásságukról - közülük egy a címlapot
díszíti majd. Januárban a Nyugdíjas Klubra esett választá-
sunk.

A hónap civil szervezete: 
a Nyugdíjas Klub
A telki nyugdíjasok klubja 2002 decemberében alakult, vezetője
Schaffer Lászlóné, Márta Néni. Rendezvényeik tavasztól őszig
általában havi rendszerességgel vannak. Folyamatosan szer-
veződnek a legkülönbözőbb programok, múzeumlátogatások,
színházi esték, kirándulások. Heti két alkalommal közösen
tornáznak az iskolában, és egy éve indult el a Szenior Örömtánc,
amin sokan részt vesznek tagjaik közül.

Az önkormányzat költségvetésében külön szerepelteti a
Nyugdíjas Klub támogatását, de a klubbá szerveződött
közösségnek saját bevétele is van a tagsági díjból.

A fentebb említett kezdeményezések igen kedvezően hatottak
az idősek életminőségére, és elmondható, hogy egy lelkes
nyugdíjas közösség alakult ki a faluban, amely nem csak élvező-
je a különböző támogatási formáknak, de ők is aktív részesei let-
tek a község életének.

A tél, a hideg időjárás beköszöntével sem változnak az otthonaink
védelmére vonatkozó szabályok.Az iskolai szünetek miatt nagyon
sok család kel ilyenkor útra, a lakások sok esetben teljesen
őrizetlenül maradnak.

Mielőtt azonban elindulunk, álljunk meg egy pillanatra, és gon-
doljuk végig, hogy vajon mindent megtettünk-e annak
érdekében, hogy hazatérve otthonunk sértetlenül fogadjon min-
ket.

Érdemes megfogadni az alábbi tanácsokat:

- A téli pihenést is nagy izgalommal várjuk, azonban soha ne
kürtöljük világgá, hogy elutazunk, ne meséljük el a fodrásznál,
körmösnél, masszőrnél!

- Ne posztoljunk a közösségi oldalakon, az utazás tényéről
ugyanis árulkodhatnak a valós időben feltett fotók, ezért
kerüljük a téli pihenésen készült képek azonnali megosztását!

- Ajánlott azt a látszatot kelteni, hogy a lakás, az otthon folya-
matosan lakott, hogy otthon tartózkodunk. Kérjük meg a
szomszédot, barátot, takarítsa el a havat a házunk elől, ürítse ki
a postaládát, kapcsolja fel a villanyt vagy akár húzza fel a
redőnyt!

- A riasztó, kamera elrettentheti a betörőket.

- A minőségi biztonsági zárak megfelelő védelmet nyújthatnak
az illetéktelen behatolókkal szemben.

Az alábbi kérdések átgondolása csak pár percet vesz igénybe:

- Becsukta az ablakot?

- Bezárta a bejárati ajtót?

- Bekapcsolta a riasztót és az egyéb biztonságtechnikai
eszközeit?

- Ellenőrizte-e, hogy bezáródott-e a kapu, garázsajtó?

- Tájékoztatta közeli hozzátartozóját vagy megbízható
ismerősét, hogy hosszabb időre elutazik?

- Gondoskodott postaládája rendszeres kiürítéséről?

- Kikapcsolta a csengőt?

Amennyiben betörést észlelt lakóotthonában, lehetőség szerint
ne változtasson semmit a helyszínen, ne kezdjen el takarítani,
mivel ezzel a nyomok rögzítését akadályozza meg! Haladéktala-
nul értesítse a rendőrséget a 107-es vagy 112-es ingyenes
hívószámokon!

Budaörsi Rendőrkapitányság

Új tematikus sorozat

Ingatlana biztonságáért Ön tehet a legtöbbet!
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT 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.

Tisztelt Telki és Budajenői ingatlantulajdonosok!
Amennyiben ön is rendelkezik eladó ingatlannal, és

szeretné, hogy valóban kiemelt szakértelemmel 
foglalkozzanak vele, kérem hívjon! 

Komoly vásárlóerővel bíró külföldi ügyfélkörrel is 
rendelkezünk, nem csak hazaival!! 

H o n l a p o k : www.bbbingat lan .hu és   www.elv i t .hu
Te l e f o n , M o b i l : +36 70/773-7935

E - m a i l : info@bbbingat lan.hu és  lasz lo.v incze@elv i t .hu

T iszte lette l : V incze  Lász ló   ingat lanszakér tő
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Hirdessen
nálunk!

A Telki Napló és Portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat
hivatalos havilapja, illetve weboldala. Együtt a helyi
kommunikáció fő csatornáit jelentik. Olvasóik
jellemzően a közel 5000 fős település, és a több
tízezres lélekszámú környező régió lakosai, valamint a
községre költözni szándékozók, a Telki iránt érdek-
lődők.

A Napló az egész településen, minden háztartásba
ingyenesen eljut, míg a Portált rendszeresen figyelik az
itt élők a friss információk elérése érdekében.

Érdeklődjön a hirdetési lehetőségekről!

A hirdetések árairól, és a jelentkezés további
feltételeiről mindkét orgánum esetében érdeklődni
hétköznaponként, munkaidőben a munkaugy@telki.hu
email címen, a 06-26-920-806-os telefonszámon, vagy
személyesen, a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki,
Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig születtek:

Garai Gábor és Bakos Nikolett második gyermeke:
Garai Lara

Juhász Csaba és Nagy Margit második gyermeke:
Juhász Korinna

Sok boldogságot kívánunk!
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2017-ben immáron második alkalom-
mal írta ki az önkormányzat a karácso-
nyi képeslappályázatot.

2016-ban a Telkiben élő iskolások, míg
ezúttal az óvodások rajzaiból választotta
ki a háromtagú zsűri a győztest. 46
pályázóból kellett megtalálni a nyertest,
akinek alkotásából készült településünk
karácsonyi üdvözlőlapja.

A Szociális Bizottság kérésére még egy
rajzot választott a zsűri, amelyeket képes-
lap formájában a nyugdíjasok kaptak
kézhez, szintén az ünnep alkalmából.

A nyertes Vincze Lili alkotása lett. A
második helyezett Szász Liliána, míg a
harmadik Leiszt Szonja rajza lett. A
nyugdíjasoknak küldött lapon Varga
Barnabás képe szerepel.

A telki Facebook csoportban és a Faluad-
ventje első két vasárnapján vártuk a ked-
venc rajzra leadott szavazatokat, amelyek
összesítése alapján a közönségdíjat is
kiosztottuk. Ennek nyertese Herencsár
Dániel lett.

A legfiatalabbakat is jutalmaztuk, közülük
Szász Emma kapta az ajándékcsomagot.
Az ötletességéért járó különdíjat Csizma-
dia Márk vehette át.

Ezúton is köszönjük Maronicsné Dávid
Anna, Márton Ildikó és Igaz Imre segít-
ségét a rajzok elbírálásában, illetve a
Pipacs Galériának a különdíjakat!

Ruják Györgyi

Karácsonyi képeslappályázat

A zsűrizésről

Ruják Györgyi ötlete alapján immár
másodszorra zsűrizhettük le a
gyerekek, most éppen az óvodások
rajzait, Dávid Annával és Igaz Imré-
vel. A pályázattal gondolkodásra és a
kézügyesség fejlesztésére biztatjuk
a kicsiket, döntéseinkkel reméljük,
hogy a jövő rajztehetségeit támo-
gatjuk.

Nem volt könnyű az értékelés, látva a
sok lelkes gyermek rajzait. Szívünk
szerint minden jelentkezőt díjaztunk
volna, mert ebben a korban nagyon
fontos, hogy minél több sikerélmény
érje őket, hiszen egész életükre
kihathat egy-egy verseny megnye-
rése.

Köszönjük a sok szép alkotást,
gyerekek!

Márton Ildikó

Nyugdíjasoknak küldött képeslap

Az abszolút győztes

         


