


Tavasszal nem csak a ter-
mészet éled újjá, ilyenkor
kezdődnek az építkezések is.
Hóvirág és új házak bújnak elő
a földből. Az építőipari rob-
banás Telkit sem kerülte el, rég
nem látott ütemben zajlik az
építkezés mindenhol. A gaz-
daság állapota, az építőipari
áfa csökkenése és a Családi
Otthonteremtési Kedvezmény
a lakóház építési kedvet
serkenti, az elnyert pályázati,
és egyéb bevont külső forrá-
sok az intézményfejlesztések
terén okoznak pozitív hatást.
Mindemellett útépítések, kar-

bantartások is folynak Telkiben. És várható a csatornaépítés is.

Mindezek összesített hatása a következő időszakban jelentkezik
majd. Már most több a kisebb-nagyobb probléma, konfliktus, de
a mostaninál jóval több lesz, ahogy az időjárás lehetővé teszi,
hogy a közel negyven kiadott építési engedély alapján minden-
hol megkezdődjenek az építések. Sok türelemre lesz hát szük-
ségünk.

Öröm az ürömben, hogy folyamatosan épül, szépül a
környezetünk, és ahol már befejeződött egy-egy építkezés, ott
végleg rendeződik az adott terület. Ahhoz, hogy az együttélés a
lehető legkevesebb súrlódással és kellemetlenséggel járjon, be
kell tartanunk jó néhány írott és íratlan szabályt. Az írott szabá-
lyok nagy része Telki honlapján megtalálható rendeletek for-
májában. Vannak azonban olyan törvények is, amelyek nem
helyi szabályozás formájában léteznek, de be kell tartani őket, és
vannak olyan normák, amelyek nincsenek írásba foglalva, mégis
fontosak és betartandók. Engedjék meg, hogy kiemeljek
néhányat ezek közül.

Senki nem zárhat le, még ideiglenesen sem utcát, sem járművel,
sem építőanyaggal. Senki nem akadályozhat meg másokat még
átmenetileg sem abban, hogy elérje ingatlanát, vagy ki tudjon
jönni onnan. Az engedély kiadásának feltételei vannak, ezeket
be kell tartani. Zsákutca lezárása nem lehetséges. A mentőnek,
tűzoltónak be kell tudnia jutni mindenhová. Építőanyagot
közterületen tárolni csak engedéllyel szabad. Az építkezési
teherforgalom behajtási engedélyhez kötött. A teherjárművek
nem parkolhatnak tartósan az utcákon úgy, hogy mások
mozgását akadályozzák. Az építkezési sárfelhordásokat azonnal
meg kell szüntetni. Az építkezési zaj a helyi rendeletben szabá-
lyozott időszakban fogadható csak el. Azon túl nem. A KRESZ
szabályait az építkezési forgalom kapcsán is be kell tartani.

Általános elv, helyi norma, ha úgy tetszik, hogy jó a szomszé-
dokkal, a környezettel jóban lenni, velük felvenni a kapcsolatot
és tekintettel lenni kéréseikre. Lehet, hogy valahol valaki azt kéri,
hogy délután fél óráig ne zajongjanak, mert akkor alszik el a
gyerek. Ezt semmilyen szabály nem írja elő, de ha az építkező
tekintettel van egy ilyen kérésre, akkor ezt a szomszéd későbbi
jóindulatával hálálja meg, amikor az építkező kér majd valami-
lyen apró szívességet. Az élni és élni hagyni elve itt is érvényesül.

Közterület-felügyelőnk és körzeti megbízottunk is járja az
utcákat, és igyekeznek betartatni az írott szabályokat. A kicsikart
együttműködésnél azonban jobb az önkéntes normakövetés.
Vitákat, bírságokat, kellemetlenségeket lehet megspórolni némi
együttműködéssel. A probléma mindig az, hogy az építkezé-
seken legtöbbször nem az építtető okoz gondot, hanem a meg-
bízott kivitelező. Ezért az építtetőnek a feladata a kivitelező
irányítása, tájékoztatása.

Erre kérek mindenkit, aki helyben belevág egy építkezésbe,
illetve kérem a szomszédokat, hogy juttassák el ezt a cikket a
szomszédságban építőknek és hívják fel a figyelmüket honla-
punkon található rendeleteinkre!

Türelmes együttműködést kívánok az épülő Telkinek!

Deltai Károly
polgármester
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Polgármester naplója
„Ideje van az építésnek…”

Hulladékszállítási közbeszerzés
Telki Önkormányzata 6/2018. (I.11.) számú Ö. határozata
alapján a szilárd kommunális hulladék begyűjtése, valamint a
szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása
tárgyában, a vonatkozó törvényeknek megfelelően, uniós
nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött januárban.

Mint ismeretes, szolgáltatónk engedélyének megvonása
után, a felügyelő hatóság felszólítására Telki felbontotta
szerződését, majd a kialakult helyzet tisztázását követően
kiírta a közbeszerzést. Az átmeneti időben a hatóságként

illetékes kijelölése alapján, az engedélyét időközben vissza-
kapó régi szolgáltató látja el a feladatot, korlátozott tartalom-
mal.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban olyan megkeresések
érkeztek, amelyek a szabályozó hatóságok állásfoglalását
igénylik, ezért az eljárást meg kellett hosszabbítani. Az
átmeneti időszak ezért némileg tovább fog tartani. Ha nem
lesz újabb akadálya a döntésnek, az új szolgáltató kivá-
lasztása április elején megtörténhet.
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Ünnepélyes keretek között letették a még idén megépülő
Egészségház alapkövét a posta mellett (a Kórház fasor felől
nézve mögött), az 1301-es helyrajzi-számú ingatlanon. A már-
cius 19-i eseményen több környező település vezetője is
tiszteletét tette. A jeles pillanatot megelőzően beszédet mon-
dott Deltai Károly, falunk polgármestere, és Csenger-Zalán Zsolt,
a térség országgyűlési képviselője.

Deltai Károly rámutatott, Telki hosszú időn át volt kénytelen egy
bérleményben ellátni azokat az egészségügyi feladatokat - házi-
és gyermekorvosi, valamint védőnői szolgálat -, amelyeknek az
új Egészségház otthont tud majd adni. Ezzel pedig újabb nagy
lépést tesz településünk a korábban hiányos infrastruktúra
kiépítése terén.

„Régebben Telki nem tartozott azon települések közé, amelyek
sok pályázaton nyertek volna támogatást, így ebből a szempont-

Épül az Egészségház!
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ból az elmúlt időszak rekordot döntött” - emlékeztetett Telki
polgármestere. Deltai Károly hangsúlyozta: „Közel kétmilliárd
forintnyi külső forráshoz jutottunk az elmúlt években, amelynek
egy része a most épülő Egészségházra jutott.” Hozzátette, hogy
egyebek mellett olyan nagy projektek finanszírozásához kapott
falunk támogatást, mint például az iskola bővítése vagy éppen a
csatornázás. Kiemelte, hogy köszönet illeti azokat, akik a

pályázatokat megírták, lobbiztak, és részt vettek, illetve vesznek
az előkészítő és kivitelezési munkákban, így segítve, hogy
településünk gyors ütemben tudjon fejlődni.

Csenger-Zalán Zsolt beszédében elmondta, nagyon örül, hogy
választókerületünkben több egészségház-projekt kivitelezése is
napirenden van, Telki mellett Zsámbékon és Budakeszin is. Hoz-
zátette, gratulál a Telki Önkormányzatnak, hiszen ahhoz, hogy
egy képviselő segíteni, lobbizni tudjon, az is kell, hogy nagyon
jó, hibátlan pályázatok szülessenek. Kiemelte, településünk
remek példa arra, hogyan lehet jó döntésekkel és célokkal szám-
talan fejlesztést megvalósítani.

szb

Egészségház

Építtető: Telki Község Önkormányzata
Tervező: Modulart Stúdió
Felelős építésztervező: Láris Barnabás
Kivitelező: EB HUNGARY INVEST Kft.
Felelős műszaki vezető: Vető-Boros Krisztián
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Óvoda nyári nyitvatartási rendje

A képviselő-testület elfogadta a Telki Óvoda nyári zárva tartási
rendjét. A Harangvirág utcai székhely 2018. július 30-tól augusz-
tus 26-ig, míg a Tengelice utcai óvoda 2018. július 2-től július 29-
ig tart zárva.

Óvoda létszámfejlesztése

A képviselő-testület az óvodavezető javaslatára elfogadta a Telki
Óvoda létszámkeretének plusz egy fő létszámmal - pedagógiai
asszisztenssel - történő bővítését.

Ingatlanvásárlás

A testület döntött a Telki, 062/4-es helyrajzi-számú, 1960
négyzetméter alapterületű ingatlan megvásárlásáról.

Tavalyi költségvetés módosítása

A képviselő-testület 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletével
elfogadta a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását.

2018. évi költségvetési rendelet

A testület 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletével elfogadta
Telki község Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

2018. évi közbeszerzési terv

A testület döntött a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról is.
A terv tartalmazza a hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására
vonatkozó, valamint a közösségi ház építésével kapcsolatos
közbeszerzéseket.

Szakértői tevékenység végzése

A testület megbízást adott az NC & C Kft. részére, az önkor-
mányzat által pályázati forrásból megvalósuló KEHOP pályázat
elszámolásával kapcsolatos szakértői tevékenység elvégzésére.

Tulajdoni hányad értékesítése

A képviselő-testület hozzájárult a Telki, 1256/2-es helyrajzi-
számú ingatlanban található önkormányzati tulajdoni hányad
értékesítéséhez.

Zöldterület gondozási pályázat

A testület meghívásos pályázat kiírásáról döntött a település
közigazgatási területén belül található, önkormányzati tulaj-
donú, extenzív és intenzív zöldterületek, valamint a telki óvodák
zöldterületeinek gondozására vonatkozó munkák elvégzésére.

Fenntartási, kátyúzási munkák

A képviselő-testület pályázat kiírásáról döntött a tulajdonában
lévő úthálózat 2018. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak
elvégzésére.

Felújítási és építési munkák

A testület pályázatot írt ki a Petőfi utca felújítására, a Pipacsvirág
Általános Iskola mögötti, Harangvirág utcai (Muskátli és Kamilla
utca közötti) járdaburkolat kialakítására, a Rákóczi utcai (Tölgyfa
és Fő utca közötti) járdaburkolat felújítására, valamint a Fő utcai
(Rákóczi és Muskátli utcai gyalogátkelőhelyek közötti) járda-
burkolat felújítási munkáinak elvégzésére.

Közművelődési megállapodás 
felülvizsgálata

A testület módosította és kiegészítette a Telki Kultúra Alapít-
vánnyal kötött Közművelődési megállapodást.

A napirend keretében a testület módosította a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díjairól szóló, 20/2018. (II.19.) önkor-
mányzati határozatát.

Civil szervezetek elszámolásának kérdése

A képviselő-testület a civil szervezetek elszámolásával összefüg-
gésben úgy határozott, hogy az Óvoda-Iskola Telkiben
Alapítvány 2017. évi támogatási szerződésének vissza-
menőleges hatályú módosítását elfogadja, és hozzájárul a 2017.
december 31-ig fel nem használt támogatási összeg 2018. június
30-ig történő elszámolásához.

A testület elfogadta a Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat 2017. évi
támogatási szerződésének visszamenőleges hatályú módosí-
tását is. Ezzel együtt elfogadták a szerződéssel támogatott
táborozási költségekhez kapcsolódó, utólagos, a későbbi
táboroztatást segítő eszközbeszerzés elszámolását.

Pályázat civil szervezetek támogatására

A képviselő-testület pályázatot írt ki a helyi civil szervezetek
2018. évi támogatására, a 9/2017. (IV.04.) számú önkormányzati
rendeletben foglaltak alapján.

Gyepmesteri szerződés felmondása

A testület úgy határozott, hogy a POLISZ Biztonsági Kft.-vel
kötött megbízási keretszerződést 30 napos felmondási idővel,
rendes felmondással megszünteti, és ajánlatot kér be a
gyepmesteri feladatok ellátására.

Helyi rendelet felülvizsgálata

A képviselő-testület módosította a szociális igazgatásról és
ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi
rendeletét.

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

 



6

2018 március

Önkormányzat

Telekeladási ügy

A testület úgy határozott, hogy elvi támogatását adja a Telki,
925/8-as helyrajzi-számú ingatlan közterületből történő
kiegészítéséhez.

Rendelet hatályon kívül helyezése

A testület 4/2018. (II.20.) Ö. rendeletével döntött az önkor-
mányzati hatósági ügyekben gyakorolható elektronikus kapcso-
lattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Szennyvízhálózatra való rákötés

A testület jelen állásában nem támogatta a Budajenő, 1229-es
helyrajzi-számú ingatlannak a telki szennyvízhálózatra való
rákötését.

Szavazatszámláló bizottság megválasztása

A képviselő-testület a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI.
törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított
jogkörében eljárva megválasztotta a helyi Szavazatszámláló
bizottság tagjait és póttagjait.

2018. évi munka- és rendezvényterv
A testület elfogadta 2018. évi munka- és rendezvénytervét.

A polgármester szabadsága

A képviselő-testület a jogszabályi előírásoknak megfelelően
döntött a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének
elfogadásáról.

szb

Az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartásáról az elek-
tronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015.évi
CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti
gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az
egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz
elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati
adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Az
egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni
azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánsze-
mély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók
Nyilvántartásában (továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus 
ügyintézésre kötelezett:

a) gazdálkodó szervezet (ide nem értve a lakásszövetkezetet,
valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és
egyesületet, és az EVNY-ben nem szereplő, személyi
jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót)

b) az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó

A gazdálkodó szervezet cégkapuja, az egyéni vállalkozó KÜNY
tárhelye (korábbi nevén: ügyfélkapu) útján tart kapcsolatot az
önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati
adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek
között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-
bejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbeje-
lentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérsék-
lési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló
kérelmet.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus 
ügyintézésre nem kötelezett:

a) természetes személy

b) lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület
és alapítvány

c) a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkal-
mazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őster-
melő 

d) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azon-
ban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési
adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd,
egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szol-
gáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító iga-
zolvánnyal rendelkező)

Ezen adózói csoportba tartozók a főszabály szerint továbbra is
papír alapon tarthatnak kapcsolatot az önkormányzati
adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany azonban – döntése
szerint – elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkor-
mányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és
azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

Az adózó részéről az elektronikus kapcso-
lattartás igénybevétele megtörténhet:

a. az ASP szakrendszer elektronikus ügyintézési felületen
keresztül, a https://ohp.asp.lgov.hu címen, vagy

b. Telki Község Önkormányzat honlapján (www.telki.hu) az e-
ügyintézés feliratra kattintva érheti el az elektronikus
portált.

dr. Lack Mónika
jegyző

E-ügyintézés
Az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartásának új szabályai
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Telki község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII.
tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 8/2012.
(05.01.) számú Ö. rendeletével Környezetvédelmi Alapot hozott
létre.

A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra
kell felhasználni. Az alap elsősorban a helyi lakosság és civil
szervezetek számára nyújt keretet a közösséget szolgáló
környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására,
ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket.

Telki község képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkor-
mányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való
együttműködésre.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi személy
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az el-
nyert összegből elsősorban a település közigazgatási területén
végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi tevé-
kenységet.

A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támo-
gatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
működési célra nem nyújtható.

Nem nyújtható támogatás annak:

a) aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy
csődeljárás indult,

b) aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból vagy
más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban
részesült, és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be.

A pályázatnak tartalmaznia kell!
a) A kitöltött pályázati adatlapot.

b) A környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a
műszaki leírást és a költségvetést.

c) A tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját.

d) Az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb
forrásokat.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 15.

A pályázatok benyújtásának helye:
Telki Polgármesteri Hivatal, 2089 Telki, Petőfi u. 1.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell
küldeni a titkarsag@telki.hu email címre!

A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályázatokat
Telki község képviselő-testülete bírálja el. A döntésről a pályázók
15 napon belül írásban értesítést kapnak.

Megállapodás - elszámolás
A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon
belül megállapodást köt.

A sikeres pályázó a vissza nem térítendő támogatás összegének
felhasználásáról a program lezárását követő év április 5-ig köte-
les elszámolni.

Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megál-
lapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy
csak részben teljesíti, a képviselő-testület a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére
kötelezheti.

A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet - 8/2012 (05.01.) Ör. -
szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Rendeletek tára
menüpont alatt.

Pályázat: Környezetvédelmi Alap

A Telki Fesztivál keretében idén harmadik alkalommal hirdetjük
meg Falusütije versenyünket.

A pontos tudnivalók a következő lapszámban jelennek meg,
azonban előzetes tájékoztatásként és kedvcsinálónak álljanak itt
az általános tudnivalók.

Négy kategóriában várjuk a finom pályaműveket (gyermek - 10
éves korig; ifjúsági 11-től 16 éves korig; felnőtt - házi
sütemények, és felnőtt - reform és egészségtudatos készítmény).

Az alkotásokat 5-fős szakmai zsűri bírálja el. Minden kategória
első három helyezettje díjazásban részesül, illetve a fesztiválláto-
gatók szavazatai alapján közönségdíjat is kiosztanak. Az
abszolút győztes (zsűri által adott legmagasabb pontszám +
legtöbb közönségszavazat) elnyeri a Falusütije 2018 címet és a
Vándorkupát. A Vándorkupa 2017. évi nyertese

Falusütije 2018
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Közérdekű

Madarakra lövöldöztek
Nemrégiben sokak felháborodására ismeretlen tettesek Telki-
ben, belterületen, egy lakatlan ház udvaránál madarakra
lövöldöztek, feltehetően légfegyverrel. Az esetet a környéken
lakók jelezték a körzeti megbízott felé, akinek intézkedése
nyomán szabálysértési eljárás keretében vizsgálják az esetet, az
elkövetők kilétét. Amennyiben felkutatásuk sikeres lesz, komoly
bírságra számíthatnak.

A 253/2004. Kormányrendelet foglalkozik a fegyverek és lősze-
rek használatával. A 39. szakasz 4. pontja világosan kimondja,
hogy „a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati
energiájú tűzfegyver, festéklövő fegyver, légfegyver lőtéren
(pincelőtéren, szobai lőtéren), céllövöldében, bekerített magán-
területen, a fegyver használatára vonatkozó biztonsági előírások

betartása mellett, kizárólag sportlövészetre vagy céllövészetre
használható.”

Az, hogy Telkiben élő állatokra - madarakra - lövöldöztek, joggal
háborította fel a közvéleményt. Az eset nem csak, hogy szabályt
sért, veszélyes is, hiszen lakott területen belül történt. Ezek mel-
lett a madarak életére törni átlépi a józanész és erkölcs határait.
Amennyiben védett állat – esetünkben madár – az áldozat, ter-
mészetkárosításért is felelnie kell a tettesnek, és természetvédel-
mi bírság kiszabására számíthat.

Ha bárki a környékén hasonlót tapasztal, hívja azonnal a
rendőrséget (107, 112), vagy a körzeti megbízottunkat
(Czelvikker Máté, 06-70-6037-594)!

szb

Március 1-től az alábbi autóbuszjáratok menetideje csökkent, továbbá egyes megállóhe-
lyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érintenek:

Indulási idő Indulási hely Célállomás
0:05 Budapest, Széna tér Zsámbék, Szent István tér
0:50 (hétvégén) Budapest, Széna tér Zsámbék, Szent István tér
6:55(hétköznap) Budapest, Széna tér Budajenő, Petőfi Sándor utca
21:30 Zsámbék, Szent István tér Budapest, Széna tér
22:30 Zsámbék, Szent István tér Budapest, Széna tér

Az éjszakai járatok Telki, Hóvirág utcához menetrend szerint 41, az Ófaluba 42, a Rákóczi
utcához 43, a Muskátli utcához 44, míg az Újfalu megállóhoz 45 perc alatt érnek a Széna
térről (a reggeli járat pedig még 1-1 perccel rövidebb idő alatt).

A másik irányban az esti buszok indulási ideje a módosítás után a következő: Újfalu
21:48, 22:48; Muskátli u. 21:49, 22:49; Rákóczi F. u. 21:50, 22:50; Ófalu 21:51, 22:51; Hóvirág
u. 21:52, 22:52.

Nagy örömmel szerveztünk legutóbb, 2017 végén is Telkiben és
környékén ünnepi adománygyűjtési akciót, amellyel testvér-
településünk, Gyimesbükk szórvány csángó-magyar közös-
ségét, családjait, plébániáját, iskoláit és óvodáit akartuk meglep-
ni karácsony alkalmából ajándékokkal és adományokkal.

Kint jártunkkor ezúttal is érdeklődtem arról, hogy milyen
konkrét feladat megoldásában segíthetünk. Megtudtam, hogy
most van is egy olyan konkrét cél, amelyhez nagy szükség lenne
telki lakosainak támogatására. Az ottani magyar közösség
erősítése és a családok magyar oktatási intézménybe történő
meghívása, az oktatási feltételek javítása céljából, a magyar kor-
mány pénzügyi segítségével megépül egy napköziotthonos
óvodai ellátóhely a gyimesbükki Dani Gergely Általános
Iskolában. A pedagógusokat is biztosítják hozzá, azonban a
magyar közösségnek nincs anyagi forrása arra, hogy a gyerekek
számára az étkezést biztosítsák. A családok fizetik majd az
ebédek és uzsonnák költségének 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 gyűjtést indítani, amelyhez előzetes felmérést
végzünk, milyen adományozási és támogatási kedv lakozik

jelenleg falunkban. Kérjük mindazokat, akik az akcióhoz csat-
lakozni kívánnak, hogy töltsék ki az alábbi linken található
kérdőívet, legkésőbb 2018. április 15-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-
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. április 15-ig!
https://tinyurl.com/yahhznjv

Móczár Gábor
alpolgármester

Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke

Csökkent a 789-es busz menetideje

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

Kedves Telkiek!
Idén ismét egy nagyobb csoporttal utazunk Gyimesbükkre
Pünkösdkor, hogy minél többen megismerhessék Telkiből is a
gyönyörű erdélyi tájakat, Gyimesbükk csodálatos értékeit és
hagyományait, a „régiek”, akik már voltak korábban, pedig újabb
szépségeket és értékeket fedezhessenek fel.

A tervezett program:
2018. május 17-én, csütörtökön hajnalban indulunk busszal, és
néhány rövid megálló (Szováta, Korond) után este érkezünk
Gyimesbükkre. Szállás a plébánia turistaszállásán és családoknál
lesz.

Másnap, pénteken egész napos kirándulás:

- a csoport egy részének busszal a Csíki- és/vagy Kászoni-
medence vidékén (a pontos útitervet a résztvevők kívánsá-
gai alapján rögzítjük majd, a csoport összetételének és
igényeinek megfelelően),

- a túrázni vágyóknak a Gyimesek völgyének legszebb
helyein.

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

Pünkösd vasárnap következik az immár hagyományos gyimes-
bükki rendezvény, a Csíksomlyó Expressz – Székely Gyorsvonat
megérkezése az ezeréves határra, ünnepi istentisztelet és műsor
a vesztegzári (kontumáci) kápolnánál és a néhány éve felújított
vasúti őrháznál. Délután kirándulás a környező csodálatos
hegyekben vagy közösségi program Gyimesbükkön.

Pünkösd hétfőn, május 21-én hajnalban hazaindulás. Az útvona-
lat a csoporttal egyeztetjük, tervezünk megállásokat a forga-
lomtól és időjárástól függően további szép és ismert erdélyi
helyeken.

A költségek:
A busz költsége fejenként várhatóan 20.000 Ft, családokkal
utazó gyerekeknek 10.000 Ft (az önkormányzat a testvér-
települési kapcsolatok fejlődése érdekében a busz költségeinek
egy részére támogatást nyújt). A kinti szállás és ellátás költségei
a plébánia turistaszállásán vagy családoknál várhatóan kb.
20.000 Ft.

Előzetesen jelentkezni egyénileg vagy családosan (lehet nem
telkieket is hívni, budajenőiekre kifejezett örömmel számítunk!)
az alábbi linken lehet 2018. április 15-ig, utána pontosítjuk a
részleteket: https://tinyurl.com/ybq6c4sw

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

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

Móczár Gábor
Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány

Tartson velünk Gyimesbükkre!
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Tavasz van.Végre beköszöntött a várva-várt jó idő, és folytatódik
az Egészségklub is. Nem csak napfénnyel, de sok-sok vitaminnal
tölthetjük fel a tél során kimerült szervezetünket.

Hogy ne csak unalmas salátákkal próbáljuk pótolni mindezt,
megmutatjuk levesen, főételen, party-falatkán és desszerteken
keresztül, hogyan tehetjük színesebbé étkezésünket. A
megszokottól eltérő módon és alapanyagokból fogjuk együtt
elkészíteni és megkóstolni az egészséges és finom ételeket,
italokat. Közben körbejárjuk a különböző étkezési szokásokat,
diétákat, recepteket cserélünk. Minden glutén-, tej-, szója- és
cukormentesen készül. Gyerekek segítségére is számítunk!

A program célja a diétás közösség formálása mellett megmutat-
ni azt, hogy az egészséges étel is lehet finom.

Következő időpont: 2018. április 20., 17 óra.

Főszerepben: a medvehagyma és az eper.

Helyszín: Pajta-Faluház.

Szeretettel várunk minden érintett diétázót, családtagot,
egészséges ételek iránt érdeklődőt!

Házigazda: Kokukk Egyesület és Korsós Gabriella (vendéglátó
szakoktató)

Áprilisi Egészségklub

Végre ismét itt a tavasz, és újra kiállítás nyílik
a Pipacs Galériában, 2018. május 10-én,
csütörtökön, a Telki Fesztivál „nulladik”
napján, 18 óra 30 perces kezdettel.

Büszkén és örömmel hívunk meg ez alkalom-
ból minden kedves érdeklődőt Gasztonyi
Kálmán „Festészet Mesterfokon” című kiál-
lítására.

A festőről
Gasztonyi Kálmán 1964-ben született Budapesten. Művészeti
tanulmányait gimnazista korában kezdte, majd párhuzamosan
építészmérnöki diplomát szerzett.

Kiváló grafikai és szobrásztehetsége mellett a klasszikus olajfes-
tészet mestere. Korábban művei főként külföldre, magán- és
közgyűjtemények tulajdonába kerültek.

Műtermi tanulmányai során eljutott a klasszikus mesterek olaj-
festészeti technikájáig. Így a tudását továbbadva tanítja a fes-
tészetet eddig is gyakorló művészeket. Nyugodtan mondhatjuk,
hogy azoknak a művészeknek a mestere, akik tovább szeretnék
javítani tudásukat.

A festmények 2018. május 17-ig megtekinthetők a Pipacs
Galériában (Telki, Pipacs u. 8.). A kiállított műveket meg is lehet
majd vásárolni, így ez egy kiváló alkalom, hogy a műértő közön-
ség gyarapítsa gyűjteményét.

Mindenkit szeretettel várunk a kiállításra!

MI

Gasztonyi-kiállítás a Pipacs Galériában
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Ő sem a maga ura

leeresztett szárnyakkal
megjelent a szél
nem borzolta fel senki haját
nem libbentette meg a fák levelét

a kerítésen kívül lebegett
a korai naplementében
tükröződésnek álcázta magát
mintha nem tudná eldönteni
láthatjuk-e érezhetjük-e

párszor fellebbent a kerítés fölé
körülnézett gondolom
és mielőtt tovább reppentette volna
a külső felhajtóerő
futott egy sebes kört
itt hagyva illatát

A Kokukk Egyesület hosszú évek óta hívja meg a magyar
költészet napja alkalmából a kortárs magyar líra jellegzetes,
egyedi hangú képviselőit. Ebben az évben Gyukics Gábor költő,
műfordító lesz a vendégünk, aki nem hagyományos költői
pályát és életutat mondhat magáénak. A szerző, aki a Szépírók
Társasága és a Magyar Műfordítók Egyesülete tagja, egyedülálló
utazásra hívja olvasóit akkor is, amikor saját verseit olvashatjuk,
és akkor is, amikor az általa fordított indián szerzők versei révén
teszünk belső utat.

Közel egy éve az Alföld folyóirat kritika-rovatában jelent meg
Szathmári Judit írása a Scolar Kiadónál 2015-ben megjelent
Medvefelhő a város felett - Észak-amerikai indián költők
antológiája című kötetről, melynek szerkesztője és fordítója is
Gyukics Gábor. A kritika alábbi idézete figyelmet érdemlő gon-
dolatot emel ki a kötetből:

„A fehér ember / mélyen, legbelül egy indiánt hordoz magában”
(170.), állítja Sherman Alexie Hogyan írjuk meg a Nagy Amerikai
Indián Regényt című versében. Kontextusából kiragadva akár
mottó is lehetne, de Alexie így folytatja:

„Ezek a belső indiánok félvérek és 
természetesen lovasnemzetből származnak.
Amennyiben a belső indián férfi, akkor lehetőleg 
legyen harcos, főleg ha ez az indián egy fehér ember.
Ha a belső indián nő, akkor legyen gyógyító, főleg, ha belülről 
ő egy fehér nő. Persze sokszor akadnak komplikációk.”

Gyukics Gábor azonban nem csupán angolról magyarra fordít,
hanem azon is fáradozik, hogy a magyar költészet a tengeren-
túlon is hozzáférhetővé váljon. 2006-ban jelent meg József Atti-
la válogatott verseit tartalmazó kötete Los Angelesben. (A Trans-
parent Lion, Green Integer Publishing, 2006. Los Angeles, USA;
társfordító: Michael Castro)

Gyukics Gábor legutóbbi verseskötete Kié ez az arc címmel
2011-ben jelent meg a L’Harmattan Kiadónál. A rendezvényen
természetesen saját verseiből is felolvas majd.

A rendezvény időpontja: 2018. április 13., péntek 18 óra

Helyszín: Telki, Petőfi utca 4. – Fáth-ház (a Jung-ház mellett)

Mindenkit szeretettel és teával várunk!

KOKUKK Egyesület
MKR

Indián költők magyar tolmácsa: 
Gyukics Gábor 
- Költészet napja Telkiben

Telki Fesztivál 2018
Falunk nagyszabású rendezvénye, a Telki Fesztivál idén május
11-én és 12-én várja látogatóit. A nulladik napon pedig szokás
szerint a Pipacs Galéria kiállításának megnyitója hívja a közön-
séget.

A részletes program következő lapszámunkban, és a Telki
Portálon, valamint a legnépszerűbb közösségi oldal Telki cso-
portjában lesz olvasható.
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A Kokukk Egyesület évek óta hívja Telki lakóit, hogy József Attila
születésnapját úgy tegyük méltóvá a költészethez, hogy nem
piedesztálra emeljük, hanem közel hozzuk a verseket. Mutassuk
meg egymásnak, most épp melyik esik szívünkhöz közel! Tegyük
ki házunk kapujára a nekünk legkedvesebb verset!

Persze többet is lehet! Libegjenek a tavaszi szélben kedves
verssoraink, lassítson csak léptein hazafelé tartva, aki teheti, és
olvasson hazáig minél több verset! Lehet, hogy mire hazaér,
könnyebb lesz a járása és a szíve is.

A felhívás nem csak Telki lakóinak, hanem az iskolának, az óvodá-
nak, a boltoknak, üzleteknek, gyógyszertárnak, zöldségüzletnek,
pékségnek, éttermeknek, nem szaporítom tovább: mindenkinek
szól!

(Szerény javaslat: tegyük a kézzel írt,kinyomtatott, legépelt lapokat
átlátszó fóliába,hogy egy friss tavaszi zápor ne mossa el a betűket!)

Molnár Krisztina Rita
KOKUKK Egyesület

Vers a kapukra
Költészet napja - 2018. április 11. szerda

Koszorúzás családias légkörben
Mintegy tucatnyian gyűltünk össze 2018. március 9-én,
Kodolányi János szülőházánál, a falon lévő emléktábla megko-
szorúzására, az író születésének 119. évfordulója alkalmából.

A program részeként Boross Klára, a szervező Kokukk Egyesület
tagja az író Nyerges Pál festőművésszel folytatott levelezéséből
olvasott fel érdekes részleteket. Ezután a szürkületben mé-
cseseket gyújtottunk, majd koszorút helyezett el az emlék-
táblánál a szervező Kokukk, valamint a Telki Református
Gyülekezet.

szb

Fotók: felső kép - Benkő Tamás,
alsó képek - szb
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A hagyományoknak megfelelően fáklyás felvonulással kezdődött Telkiben a megem-
lékezés az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra. A Pajtától induló menet hősi
nótákat dalolva érte el az iskolát az ünnep előestéjén, március 14-én. A Himnusz közös
eléneklése után Drexler János telki lakos olvasta fel az alkalomra írt versét, majd a
Pipacsvirág diákjai adták elő színvonalas műsorukat, amelyben a forradalom és
szabadságharc főbb eseményeit idézték fel.

Móczár Gábor alpolgármester beszédében kiemelte, hogy ez a magyarság legna-
gyobb nemzeti ünnepe. A nemzet összetartásának tudata pedig 1848 óta a
leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Hangsúlyozta, hogy ha erősen
él bennünk egy szebb, szabadabb jövő reménye, és képesek vagyunk együtt, egymás-
ra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk, méltók leszünk
a forradalom és szabadságharc örökségéhez. Ebben segít minket minden évben újra
meg újra a megemlékezés, és ez ad értelmet az ünnepségeknek, a fáklyás felvonulá-
soknak, a gyermekek és a pedagógusok lelkes műsorának, a közös és békés
elmélkedésnek.

Az alpolgármester emlékeztetett rá, hogy már két nappal a forradalom kitörése után
Jókai Mór megjósolta:„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fog-
nak visszagondolni ez évre, annak történelmére s történetalkotó alakjaira. ”Úgy legyen,
és így maradjon a jövőben is! – válaszolhatjuk 170 év elteltével mi telkiek is Jókainak.
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

szb

Együtt ünnepeltünk

Drexler János: Egy hang

Csak egy egészen halk hang.

Mit valahogy a múzsa itt felejtett

Csendes, de talán kissé szívhez szóló

Egy simogató apró lehelet

Egy rezdülés valahol a szív táján,

Egy sürgető, parancsoló gondolat

Egy bíztatás, csináld tovább.

Mert elfogy az érzés néhány perc alatt.

Érzem, tenni kell, hívnak a napok,

Jönnek, beköszönnek, aztán elrohannak

Én már csak félve utána nézek,

Mert múló napjaim is vele szaladnak.

Az élet sivatagában egy apró nyomot

Mit nem temet be a fújó szél,

De megvilágítják sok ragyogó csillagok.

Aztán újra megszólal a hang,

Parancsolón - igen, még tenni kell

Ha az égre nézek, nem látom,

Pedig biztos ott az égi jel.

Valahol ott a távoli bíztató szózat:

Tedd - mert még igazán tenni kell,

Csak kissé halk a hang, az üzenet

A miértekre meg senki nem felel.

Ha feldől a lélek egyensúlya,

Nincs meg már a régen várt öröm.

Legyőz az örök várakozás,

Még ébren tart az égi fényözön.

Hová lett a régen várt értelem?

Mi a belső bíztatás maga

Ha az el nem érés gyengesége győz

Elhalványul lassan az Úr csillaga

Még élsz, de lassan elfelednek,

Koroddal elhal egy történelmi idő

Mit siratni nem érdemes

Csak ígéret volt - könnyen feledhető,

Kissé nehéz, szomorú a lelkem

Az ígéret földje ígéret maradt

A századok elfedték a történelem lépteit,

Sírnak a századok a hant alatt.

Az egészen halk hang,

Lassan végleg elcsendesül,

Elfogy a bíztatás, meghal az álom

Az ígéret ismét halotti álomba szenderül.

Telki, 2018. március
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- avagy egy kis helytörténet az új közössé-
gi ház létrehozása apropóján

Folynak az előkészületek egy új közösségi ház létrehozására, ami
nem is igazán új, nem is igazán egy ház, hanem a Pajta, a Jung-
ház, és a közelmúltban megvásárolt Fáth-ház, valamint azok
udvarának funkcionális átalakítása egyfajta közösségi térré,
amely teljes körűen igyekszik majd kiszolgálni Telki kulturális
igényeit. Már többször adott erről tájékoztatást Deltai Károly
polgármester a Telki Napló hasábjain.

Csak a régi telkiek, tehát kevesen tudják, hogy egykor volt
Kultúrháza Telkinek. Településünk német ajkú lakosságának
1946-os kitelepítése után az üresen maradt, tipikus sváb házak
egyikéből alakították ki 1948-ban, az egykori iskola - ma Pol-
gármesteri Hivatal - és a Kodolányi-ház között álló, ugyancsak
kitelepített Herb család házából.

Az akkori iskola szomszédsága és a szokottnál nagyobb udvar -
talán ezek miatt esett rá a választás. Nem sokat vacakoltak az idő
tájt, kevés átalakítással, mégis több funkciós közösségi épülete
lett az akkor még 300 fős falunak, és szolgálta annak igényeit 20
éven keresztül. Ami kevesebb, egyben több is volt, mint a maiak.

Évente legalább 8-10 alkalommal rendeztek benne bált a falu
aprajának-nagyjának. Hetente két alkalommal, szerdán este és
vasárnap délután volt mozivetítés, de helyet adott az iskolai és
nemzeti ünnepeknek, gyermekelőadásoknak, a TSZ köz-
gyűléseknek, és magánjellegű rendezvényeknek, így családi
ünnepeknek is.

A nyári szünetben óvoda volt, az egyik hátsó helyiségében
ifjúsági klub működött, az udvaron röplabda- és kispályás
focipálya, az udvar végében pedig a Telki Önkéntes Tűzoltóság
szertárépülete állt.

Mindez tehát egy tipikus parasztház minimális átalakításával.
Emlékeim vázlatrajza alapján Callmeyer László telki építész
készített illusztrációt, amelyen ezek jól láthatók.

Az akkor még rövidebb, a közelmúltban homlokzatára elhe-
lyezett Kitelepítési Emléktábláig terjeszkedő, egykori Telki Iskola
– ma már hozzáépítéssel Polgármesteri Hivatal – mellett
közvetlenül állt tehát a ház.

Kibontották néhány közfalát, kb. fél méterrel lesüllyesztették az
első lakásrész padlózatát és ajtót nyitottak a Petőfi utcára annak
járdaszintjén. Itt volt a bejárat az előbbiek szerint kialakított
nagyterembe. Ha bál volt vagy rendezvény, a színpadon foglalt
helyet a zenekar, illetve az elnökség, és hátul, az egykori kony-
hában volt a büfé.

Fizikai értelemben fordult a helyzet a mozivetítéseknél, mikor is
a nagyterem bezárt utcai ajtaján belül volt a mozivászon és az
egykori konyha vetítőszobaként adott helyet a mozigépnek. A
nagyterem volt a mozi földszinti nézőtere, a színpad pedig a
zsöllye. Itt a sarokban állt egy nagy vaskályha, ami a meleget
adta.

Az egykori konyha udvari ajtaján keresztül lehetett bemenni. Ott
számozott ülőhelyre, kinek-kinek a pillanatnyi pénzügyi
helyzete szerint lehetett mozijegyet vennie, majd a helyét
elfoglalnia. Nagy helyezkedések voltak, mert több más ok mel-
lett ez akkor státuszszimbólum is volt a faluban.

Nagy élet volt az egyik hátsó, gazdasági helyiségből kialakított
Ifjúsági Klubban, hétvégeken akár éjfélig is.

Az udvaron röplabdapálya volt, amelyen a telki gyerekek gene-
rációi űzték a kispályás focit is az egész udvarra kiterjedően, még
esténként, a sötétben is a messzi utcai lámpák gyér fényénél.

Szabadtéri bulikra is sor került itt, többek között a CH (Chapó
testvérek) zenekar rendszeres fellépésével, és ilyenkor ez a kicsi
falu a Zsámbéki-medence kulturális központja lett. A tűzoltó-
szertárban büfé várt mindenkit, az udvar tele volt szórakozó,
táncoló fiatalokkal.

A Kultúrház igazgatója az 1955-ben Telkibe költözött és az 1965-
ben bezárásra került alsó tagozatos, négy osztályos iskola gyer-
mekeit egyedül tanító Regős Ferenc volt.

Az épület az 1960-as évek végén került lebontásra. Helyére
részben átnyúlik az akkor már bezárt Telki Iskola hozzáépített
toldaléka, amelyben a kibővített Telki Könyvtár, TV-néző szoba
és ifjúsági rendezvények működtek. A tűzoltószertárt pedig
áttették a későbbi posta, orvosi rendelő udvarára.

A Kultúrház területének egy részét megvásárolták, egykori
udvara helyén magánház épült, amelyet később az önkor-
mányzat vett meg, ma pedig a Polgármesteri Hivatal egy
részeként funkcionál.

Hihetetlen, de nem tudtam fotót fellelni az egykori Kultúrházról.
Mindössze a „Tizedes meg a többiek” című film egyik
jelenetének hátterében tűnik fel, de ott is csak röviden és homá-
lyosan, mert a kamera Sinkovits Imrére fókuszált.

Talán a cikk kapcsán jelentkezik mégis valaki egy felvétellel, és
múltunk e fontos intézménye bekerülhet Telki reménybeli
helytörténeti gyűjteményébe!

Szigeti Antal
képviselő

Telki egykori kultúrháza
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Januárban és februárban iskolánk pedagógusai három tovább-
képzésen is részt vettek.

Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány két továbbképzést biztosí-
tott számunkra. Az egyik egy 60 órás differenciálással és
együttműködéssel foglalkozó e-learning képzés, a másik egy
kontakt foglalkozás volt, amelyet Göntér Mónika és Kovács Péter
vezetett.

A két képzés mellett az iskola nevelőtestületének fele egy
háromnapos, 60 órás kecskeméti továbbképzésre is eljutott,
ahol a tantárgyköziség volt a téma.

Mindhárom továbbképzésen való részvétel a pedagógusok
módszertani megújulását segítette, amelyet a tanítási gyakor-
latukba tudnak beépíteni.

Fülöp Ottilia

Március 5-től 9-ig tartott a PÉNZ 7 elnevezésű vállalkozói
témahét. Ennek a hétnek a tanóráin a diákok megismerhették a
bankok tevékenységeit, a pénznemeket, a hiteleket és azok fel-
használási területeit.

Különböző játékok segítségével sajátíthatták el ezt az új ismeret-
anyagot. Kérdőívet töltöttek ki, amelyben hitelszlogenre, bankok
elnevezésére és megvalósítandó projektekre adtak ötleteket.

A következő héten - a lapzárta után - egy-egy projekt meg-
valósíthatósági és pénzügyi tervének kidolgozására vál-
lalkozhatnak a diákok. A héten előkészítettük a március 10-i
munkanap „Jövő iskolája” témáját, ehhez kapcsolódóan már
ötleteltek a gyerekek. Elképzeléseik realizálására hitelkérelmeket
nyújthatnak be. A „bankokat” a tantestület néhány kollégája
képviseli majd, együttesen bírálják el a beérkezett anyagokat. A
legjobb, leginkább megvalósítható projektmunkákat az Óvoda-
Iskola Telkiben Alapítvány segítségével díjazni fogjuk.

A témahét koordinálásában nagy szerepet vállalt Páva Hajnalka
kolléganőnk.

Fülöp Ottilia

Pedagógus továbbképzések

Pénz 7 - vállalkozói témahét
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Marsi expedíción a hetedik ab osztály
A 7. ab osztály két tanítási nyelvű angolos csoportjával új pro-
jektbe kezdtünk a második félévben. Angol irodalom óráinkon
Andy Weir, The Martian című regényét dolgozzuk fel élmény-
központú tanulással.

A regény nyomán a gyerekek pár perces, személyes, angol
nyelvű videóüzenetekben fogalmazzák meg érzéseiket és
nehézségeiket, Marson rekedt asztronautaként. A „küldetés” szá-
mos fizikai, matematikai, biológiai és kémiai kihívással szem-
besíti őket: például hogyan állítsanak elő elegendő mennyiségű
vizet, ami létfontosságú a táplálékuk megtermeléséhez. A
folyamatos „brainstorming” (ötletelés) eredményeként reméljük,
hogy az expedíció sikeresen ér véget és biztonságban vissza-
térnek a Földre!

A könyvből készült film, a Mentőexpedíció segítségükre van a
legbonyolultabb szövegek értelmezésében is.

A projekt zárásaként egy marsi tematikájú, angol nyelvű
szabadulószobába is elmegyünk a gyerekekkel, ahol bevethetik
minden tudásukat, amit a regényből merítenek.

A lelkes csapat tagjai: Barabás-Kis Zétény, Gáborjáni - Szabó
Bence, Moore Benjamin, Németh Martin és Szirtes Dávid.

Lukács Frida
angoltanár

Tanulóinkkal nemrég Perbálra utaztunk a lll. korcsoportos
körzeti labdarúgó mérkőzésre. A döntőben a Budakeszi Prohász-
ka Ottokár Gimnázium tanulóit vertük meg, így 6 csapat közül az
első helyen jutottunk tovább a területi fordulóba.

Vági Viktória
testnevelő

Focisiker
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Régi korok, dekorációk és
sütemények nyomában - interjú
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
Pápay Krisztina alsós tanítónővel beszélgettünk.

A gyerekektől tudom, hogy sokat mesél a nagymamájáról.
Mi ennek az oka?

Mivel a szüleim rengeteget dolgoztak, a nagymamám nevelt, aki
1892-től 1992-ig élt. Klasszikus polgári nevelést kaptam tőle, és
olyan értékeket, amelyek örök érvényűek, tehát tovább kell
adnom a következő generációnak az idősek tiszteletével együtt.
Sok mulatságos, régi családi történettel is szórakoztatom a
gyerekeket.

A történelem szeretete is innen ered?

Igen, mindig érdekelt, hogyan éltek régen az emberek. Az is
sokat számít, hogy az Aquincumi Múzeum közelében laktunk, és
gyerekként mindenhol római kori romokba botlottam. Ter-
mészetesen az összes osztályomat elviszem Aquincumba, ahol
kiváló múzeumpedagógiai foglalkozásokon veszünk részt.

Másik „törzshelyemen”, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban pedig azokat a békebeli tárgyakat, lakásbel-
sőket, üzleteket tudom megmutatni a tanítványaimnak, amik
között felnőttem, vagy amelyekről a nagymamám mesélt. Sok
gyerek fedez fel itt ismerős tárgyakat, amelyeket az ő
nagyszüleik őrizgetnek. Kedvencünk a Sokol rádió és az Erika
írógép - már mindkettőt kipróbáltuk.

Régóta készít dekorációkat?

Iskolás korom óta. Mivel rajz szakos vagyok, ez természetes szá-
momra. Alkotni, hajtogatni, térhatású figurákat létrehozni min-

den gyerek szeret, tehát amit órán vagy a napköziben együtt
létrehozunk, már „csak” el kell rendeznem, és kész a dekoráció.
Azt persze mondanom sem kell, hogy sok mindent fejleszt ez a
kreatív tevékenység, ami egyben játék is.

Kiváló süteményeit is emlegetik a környéken, amelyeket rajz
és technika órákra visz. Honnan az ötlet, és mi a célja ezzel?

A nagymamám nem engedett be a konyhába, és úgy mentem
férjhez, hogy nem tudtam főzni. Miután pótoltam ezt a
hiányosságomat, elhatároztam, hogy a saját és az általam taní-
tott gyerekeknek adok egy kis segítséget a legegyszerűbb
receptjeimmel. Nagyobb ünnepek előtt lerajzoljuk a sütit, mel-
léragasztjuk a receptet, ízlésesen díszítjük, a végén pedig
megesszük a „modellt”.

A sütés is alkotás, fontos az igényesség, a végén pedig óriási a
siker! Hála a lelkes telki anyukáknak, sokan készítik el a
recepteket a gyerekkel együtt a családnak is. Van olyan
tanítványom, aki évek óta külön füzetbe gyűjti ezeket a leírá-
sokat.

Húsvét előtt vagyunk, javasolna az olvasóknak is valamit?

A Citromos püspökkenyeret. (A mérce a joghurtos pohár.) Ken-
jünk ki egy püspökkenyér-formát, és kapcsoljuk be a sütőt
180°C-ra, hogy legyen ideje bemelegedni! Tegyük egy tálba a
hozzávalókat - 3 tojás, 1 pohár joghurt, 1 pohár cukor, fél pohár
olaj, 2 pohár liszt, 1 tasak vaníliás cukor, 1 tasak sütőpor, 1 citrom
lereszelt héja és kifacsart leve -, keverjük ki géppel, és adjunk
még hozzá 10 dkg vékonyra szeletelt mandulát! Öntsük bele a
formába, és toljuk be a sütőbe! A sütési idő kb. 40 perc (tűpróba!)
Ha kihűlt, csomagoljuk folpackba! Sok sikert kívánok hozzá!
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A Telki Nőikar 2004-ben alakult Somfai Katalin vezetésével.
Akkor csak olyan egyszerű szándékkal, hogy alkalmat és keretet
teremtsen a zeneszerető telki édesanyáknak közös éneklésre.

Az elmúlt évek során minden szempontból bővült az eredeti
elképzelés. Mostanra már Budajenőről, Pátyról és Budakesziről is
vannak tagok, és az egyszerű próbák már komoly koncertekre
való felkészülésről szólnak. Egyvalami nem változott: minden
héten szerdán este 19 órakor találkozunk az iskola ebédlőjében.

2005 óta közhasznú egyesületként működünk, a Kóta (Magyar
Kórusok Szövetsége) tagjai, 2018 januártól pedig az Európai
Kórusszövetség tagjai is vagyunk. 2009 óta Szijártó Tímea a kar-
nagyunk.

Repertoárunkat, amelyben világi és egyházi művek is megtalál-
hatók a zenetörténet majdnem minden korszakából, folyama-
tosan bővítjük. Sokat énekelünk acapella műveket, de a legizgal-
masabbak azok a koncertek, amikor zenekari kísérettel lépünk
fel.

Mostanra hagyománnyá váltak állandó programjaink: a virág-
vasárnapi ünnepi koncert Budajenőn, a Telki Fesztivál valamely
eseményéhez kapcsolódó szereplés, illetve az adventi
jótékonysági műsor.

Ezek mellett számos különleges és emlékezetes rendezvényen
vettünk-veszünk részt. Ilyenek például a kül- és belföldi
kóruskapcsolatok (a belga Odace énekegyüttessel, a kassai
Voces kórussal, az aszódi Stellaria Media Nőikarral, stb.). Ezek
révén sokszor sikerült Telkiben olyan koncertet szerveznünk,
amely reményeink szerint a falu közönségének is felejthetetlen
élményt nyújtott.

Az elmúlt évek kiemelt eseménye volt 2013-ban a Keszthelyi
Dalünnep, ahol arany minősítést szereztünk. Mindig fantasztikus
emlék és nagyon komoly szakmai fejlődési lehetőség az Európa
Cantat fesztivál műhelymunkájába bekapcsolódni (2010-ben és
2015-ben Pécsett). Szívesen gondolunk vissza sok más mellett a
gaildorfi, mödlingi vendégszereplésekre, a budapesti Vándor
Fesztiválra, vagy azokra a kis koncertekre is, amelyekkel
igyekeztünk nehéz körülmények közé pici örömet vinni (Máltai
Szeretetotthon, Óbudai Hospice-ház). A kórushétvégéket nem
csak azért szeretjük, mert a felkészülés nagyon hatékony, hanem
mert jó és vidám együtt lenni.

Ezévi terveink között szerepel az április 14-i húsvéti koncert
Budajenőn, ahol Alessandro Scarlatti: Stabat Mater című művét
fogjuk énekelni a Castellano vonósnégyes kíséretével. Má-

jusban, a Telki Fesztiválon magyar szerzők műveit énekeljük
majd. Az év legnagyobb horderejű programja pedig a Tallinban
megrendezésre kerülő Europa Cantat fesztivál lesz, ahol több
ezer énekes között igyekszünk majd Telki hírnevét öregbíteni.

A Hónap civil szervezete: Telki Nőikar

Köszönettel fogadjuk a személyi jövedelemadó
1%-át (adószámunk: 18709694-1-13), és

szívesen látjuk az éneklés iránt érdeklődő,
kórusunkhoz csatlakozni kívánó lányokat, 

asszonyokat!

2004, az első telki fesztiválunk
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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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GÓLYAHÍR
Lapzártánkig születtek:

Czöndör Attila és Czöndör Molnár Ildikó 
2. és 3. gyermeke: Czöndör Mila és Czöndör Olívia
Kiss Balázs és Kiss Jalsovszky Valéria 2. gyermeke:
Kiss Konrád Ákos
Mátyás Richárd és Mátyás-Horváth Janka 
1. gyermeke: Mátyás Zoé

Sok boldogságot kívánunk!

Hirdessen nálunk!
A Telki Napló és Portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat hivata-
los havilapja, illetve weboldala. Együtt a helyi kommunikáció
fő csatornáit jelentik. Olvasóik jellemzően a közel 5000 fős
település, és a több tízezres lélekszámú környező régió lako-
sai, valamint a községre költözni szándékozók, a Telki iránt
érdeklődők.

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 Pol-
gármesteri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.

Minden, ami medence!
Tavasziasítás, tisztítás,

karbantartás, szaktanács-
adás, sürgősségi kiszállás

Hívjon, segítünk! 
Már Telkiben is!

Digner Norbert - medence szakértő
Tel.: +36-70-677-2825

Email: info@medenceguru.com
www.medenceguru.com

Beiratkozás
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatalának határozata alapján a 2018/2019-es
tanévre történő általános iskolai beiratkozásra
2017. április 12-én, csütörtökön, 8 és 19 óra
között, valamint április 13-án, pénteken 8 és 18
óra között kerül sor a Pipacsvirágban.

Hirdetés-Hirdetés-
felvétel: felvétel: 

06-26-920-80606-26-920-806
munkaugy@telki.humunkaugy@telki.hu
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