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Önkormányzat

Polgármester naplója
Vissza a földre!

„Az én adómból”
Növekvő számú tapasztalatok
alapján gondolom úgy, hogy
egyre nehezebb a tájékozódás
hétköznapi ügyeinkben. Az
elsődleges információforrássá
a közösségi média, első helyen
a Facebook vált. A web2.0,
majd a közösségi média megjelenése együtt járt az információk piac által kikényszerített hitelességének megszűnésével. Ma jellemző, hogy a
legtöbben csak a saját kis
köreik „információs buborékából” tájékozódnak. Keveset olvasunk, sokat reagálunk. Leggyakrabban pár szóban, egy-egy lájkkal, emojivel kifejezve érzelmi hozzáállásunkat egy másik hasonlóan csekély információtartalmú közlésre. Az azonnali, érzelmi reakcióhoz képest a
tényeken alapuló, megfontolt tájékoztatáshoz idő kell, ezért a
hiteles és valós alapokon álló tájékoztatás mindig vesztésre áll a
rémhírekkel és pletykákkal szemben.

A közéleti érdeklődés beszűkült, a tájékozódási pontok megbízhatatlanok, az információözönből megváltozott, sajátosan
torz rutinok alapján választunk, és ennek bizony egymást gerjesztő tévinformációk, csőlátás, végső soron egyfajta hamis
tudatos állapot a végállomása.
Sokan, sok helyütt leírták és kutatási eredményekkel is alátámasztották, hogy ez egy határozott trend és mindezért elsősorban a megváltozott média és a médiafogyasztási szokások
tehetők felelőssé. Ez világjelenség, nem a mi sajátosságunk, de
tehetünk ellene.

Úgy gondolom, hogy a tények ismerete és a kendőzetlen
valóság bemutatása még soha nem ártott senkinek, és a
valóságnak még mindig van ereje a vélekedések, érzelmek és
hitek erdejében is. Különösen Telkiben, ahol mégiscsak olyan
emberek élnek, akik többször bebizonyították már, hogy képesek az árnyalt gondolkodásra. Úgyhogy elhatároztam, hogy
néhány cikkben megismétlek néhány fontos tényt viszonylag
röviden, de nem Facebook-szinten, bízva az olvasókban. A jelszó:
vissza a földre!

Első témánk az adó.
Gyakran lehet hallani beszélgetésekben, közösségi médiás bejegyzésekben, hogy „az én adómból!”. Az én adómból így, az én
adómból úgy. Nem azért fizetek adót, hogy… Nekem ez vagy az
jár az adómért cserébe. Tegyük ezt rendbe!
Fontos – és ezt meglepően sokan nem értik –, hogy az adó nem
vásárolt szolgáltatás ellenértéke, hanem a közösség tagjainak a
közösség működésének biztosítására, kötelező jelleggel, ellenszolgáltatás meghatározása nélkül fizetett juttatás.
2018 április

Telkiben élnek az ország legjobb módú emberei. Ez évtizedes
tény. Ennek megfelelően magas az általános életszínvonal és
magasak az elvárások.

Hogyan jelentkezik ez az önkormányzatnál? Alig. Leginkább a
magas igények szintjén. Telki nem sokban különbözik egy átlagos, hasonló lélekszámú településétől. Iparunk nincs, ebből
befolyó adó sincs. Az egy főre eső adóbevételek tekintetében
Telki a térségben igencsak az utolsó harmadban kullog.
A helyben maradó adó négy jellemző részből áll össze: építményadó, telekadó, iparűzési adó és a gépjárműadó egy része. A
teljes adóbevétel éves szinten 230 millió forint körül van. Ennek
relatíve kis hányada, 98 millió forint az iparűzési adó. A telkek
fogynak, nő a beépítettség, az összes adóbevételeink egyre
növekvő része a lakóingatlanok utáni adókból származik. Jelenleg a teljes adóbevételből az építményadó 82 millió forint.

Mire elég ez? Telki üzemeltetési költsége jelenleg éves szinten
meghaladja az 500 millió forintot. Ebből kiszámolható, hogy
Telki a helyi adókból kb. fél évig tudna működni. Utána bezárhatnánk az intézményeket, lekapcsolhatnánk a világítást, megszűnnének a közszolgáltatások és az ügyintézés. Az év hátralevő
részének működését állami feladatellátási támogatásból fedezzük. És akkor még egy szót sem szóltunk a fejlesztésekről.
Tehát önerőből, helyi adóból még működni sem tudna Telki.
Fejlődni pedig semmiképp.

Látnunk kell, hogy a jómódú lakók igényei és a szerény
lehetőségekkel rendelkező önkormányzat lehetőségei között
egyre nyílik az olló. Mi a megoldás? Vissza a földre! Vagy az
igényszintet kell lejjebb szállítani, vagy az önkormányzat
lehetőségeit bővíteni.

Adót emelni nem szeretnénk. Annak viszont nincs semmi
akadálya, hogy az itt élők ide is jelentsék be cégeiket, és ezzel a
jelenleg minimális iparűzési adó bevételünket növeljék. Azt az
adót így is, úgy is be kell fizetni. Ha Telki költségvetését gyarapítja, akkor a befizetett összeg itt hasznosul. A másik lehetőség a
közvetlen finanszírozási támogatás. Meg fogjuk teremteni a
lehetőséget, hogy a lakosság, magánszemélyek és vállalkozók
hozzá tudjanak tenni az egyes projektekhez. Jelenleg kénytelenek vagyunk a költségoptimalizálást a legfontosabb szempontnak tekinteni. Az ár-érték arány a legfontosabb szempont.
Egységnyi befektetés hasznosuljon a lehető leghatékonyabban
és képesek legyünk az összes hiányzó fejlesztést legalább alapszinten megvalósítani. Ezért minden beruházásunk maximálisan
racionális. Presztízsberuházások nem voltak és most sincsenek.
Azonban nyitottak vagyunk arra, hogy az emeltebb
igényszinthez jobban illeszkedő megoldásokat az igények
megteremtői önkéntesen finanszírozhassák, és keressük ennek
legitim lehetőségeit, a partnereket.
Deltai Károly
polgármester
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Az iskola mellett épülő tornacsarnokról
Előzmények

A Magyar Labdarúgó Szövetség edzőközpontjának egykori
építésekor az MLSZ és Telki között létrejött szerződésnek az
MLSZ egyre kevésbé tudott eleget tenni. Éveken keresztül folyt
tárgyalás, hogy a megállapodást életszerűbbé és mindkét fél
számára előnyösebbé tudjuk tenni. Az MLSZ azonban végül
mindig elzárkózott a szerződés módosításától. Ebből sejthető,
hogy a szerződés inkább nekik, mint nekünk volt kedvező. Azok
a vagyoni értékű jogok, amelyek a szerződés részét képezték,
vitatható hasznúak voltak, a legfőbb érték, a teremhasználati jog
pedig végül teljesen leszűkült, amikor a válogatott eredményesen szerepelt az Európa Bajnokságon és a szövetségi kapitány
döntése alapján gyakorlatilag kiszorultunk az edzőcentrumból.
Az MLSZ ekkor döntött úgy, hogy támogatja azt a javaslatot,
hogy többségi részfinanszírozásában építsen egy csarnokot
Telkinek. Ezt mindenki örömmel fogadta és teljes körű egyetértés
volt e tekintetben.

Időközben az oktatás ügye elkerült az önkormányzattól, így az
iskolai tornaterem feletti rendelkezés joga is. A tankerülettel
egyeztettünk arról, hogy kölcsönösen előnyös lenne, ha az iskola
mellett megépülő új csarnokot délelőtt az iskolások használhatnák. Cserébe az iskolai tornaterem délutáni és hétvégi
használatát Telki, illetve a telki sportéletet szervező SE kapná
meg.
Tudni kell, hogy a mindennapos testnevelés és a magas gyermekszám miatt a testnevelés órák közel fele ma is lépcsőházban,
aulában és osztályteremben zajlik, ami nem megfelelő, balesetveszélyes. Az iskolai órákkal minden hétköznap 8-tól 13-ig
meg lesz töltve az új csarnok úgy, hogy egyszerre két osztály
használja. A szomszédos óvodának is jutna heti néhány óra
használati idő, ami őszi-téli időben kiváló lehetőség a
legkisebbeknek.

A Telki SE, mint a település legnagyobb sportszervezete is támogatta és támogatja a csarnok építését, hiszen teljesen meg tudja
tölteni sporttevékenységgel. Az SE vezetője a „Lehetőségek
csarnokának” hívta egy cikkben az épülő intézményt.
A gyermekfocistákat tömörítő Focisuli nagyon határozottan sürgette a csarnok építését, hiszen komoly gondot jelentett számukra is a fedett intézmény hiánya.

Társadalmi támogatottság és igény tehát volt bőven. Mégis csak
akkor döntöttünk a beruházás mellett, amikor megérkeztek a
konkrét számok, hiszen a költségvetés nem feneketlen, és nem
ez a legfontosabb beruházás, más, még fontosabb céltól nem
lehetett forrást elvonni.
Az MLSZ meghatározott egy konkrét összeget. A TAO-törvény
pedig meghatározta a minimális önerőt. A kettő eredőjéből kellett megvalósítani a csarnokot. Mindvégig törekedtünk a maximális költséghatékonyságra, hisz több párhuzamos, fontos
beruházást kell megvalósítanunk, egyre emelkedő építőipari
árak mellett.

A kapcsolódó határozatból rövidítve idézek: „Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete döntött arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség közreműködésével a látvány-csapatsport támogatásról szóló jogszabályokban, valamint a 1996. évi
LXXXXI. törvényben foglaltak alapján egy HUPRO technológiával készült, fedett 44x24 méteres csarnok, és az ahhoz kapcsolódó, 114 négyzetméter alapterületű öltöző megvalósítását
támogatja. A tervezett beruházás megvalósításának teljes költsége: 181.428.572 Ft. A beruházás megvalósításához szükséges
önkormányzati önrészt (30%) 42.857.143 Ft+Áfa összeget az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja, míg a beruházás 70%-át a Magyar Labdarúgó
Szövetség biztosítja.”

Ebből az összegből csak gyors szerelésű, könnyűszerkezetes
csarnokot lehet megvalósítani. Ezek közül a technológiák közül
a Construma-nagydíjas HUPRO-ra esett a választás, elsősorban
ár-érték arány, másodsorban energetikai, fenntarthatósági tulajdonságok miatt. Nem utolsó sorban úgy gondoltuk, hogy a
településközponti helyet így a távlati jövőben újra lehet gondolni, hisz amilyen gyorsan megépíthető a csarnok, olyan gyorsan
bontható is. Ha esetleg nagyobb összegű pályázathoz jutunk,
idővel csökken a gyerekszám, változnak a törvényi követelmények, vagy ismét reálisan felmerülhet a régebbi koncepció
egy oktatási intézmény alapításával kapcsolatban, akkor a
sportcsarnok áttelepítése is elképzelhető.
A TAO-szerződés jelenleg 15 éves fenntartási időt ír elő, de ez
egy új helyzetben kezelhető az időarányos használat tükrében.
Az önkormányzat a telkek összevonását megtette, a tervekhez
kapcsolódó engedélyek megérkeztek és jogerőre emelkedtek.
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A tervezett csarnokkal kapcsolatban számos cikk jelent meg,
látványtervvel, megvalósult épület fotójával. Nyilvános volt a
méretezett tervrajz, az előterjesztések, a szerződések. Számos
nyilvános testületi ülés volt és több egyeztetés a leendő
használókkal.

A sportcsarnok-építési beruházás kivitelezési munkái 2018.
január 15-én kezdődtek meg. Az előkészítési és alapozási
munkákat követően, az elmúlt hetekben helyükre kerültek a
csarnok szerkezeti elemei.

Jelen

Ekkor a lakosság részéről a beruházással kapcsolatban több
észrevétel és bejelentés érkezett. Ezek legtöbbje esztétikai jellegű
volt. A létesítmény létjogosultságát kevesen kérdőjelezték meg.

Eddigi információink szerint egy, a mostanitól eltérő technológiájú, esetleg hagyományos szerkezetű csarnok, még a
mostanihoz hasonló fedéssel is kétszeresébe kerülne a mostani
beruházásnak. Egy olyan csarnok pedig, ami teljes egészében
hagyományos felépítésű, 350-400 millió forintba kerülhet, a becslések szerint. Ez annyit jelent, hogy a jelenlegi önerőnknek nem a
kétszeresét, nem a háromszorosát, hanem akár tízszeresét kellene befektetnünk. Erre egyértelműen nincs lehetőség és soha
nem volt szándék sem ilyen léptékű sportberuházásra. Ezt a
beruházást egyértelműen a nagyon előnyös konstrukció
indokolta, a nyilvánvaló lakossági igény mellett.

A képviselő-testület pozitívan reagált a lakossági észrevételekre.
Kezdeményeztük az építkezés felfüggesztését, az esetleges
módosítási lehetőségek megvizsgálásáig. A kérdést alaposan
körbe kell járni. Vannak technikai, építészeti vonatkozások.
Kertészeti, tereprendezési javaslatok, hisz a zöldfaltól a napelemekig, a fásítástól a sportpark létrehozásáig sok reális javaslat
hangzott már el. A módosításnak vannak jogi, pénzügyi korlátai,
hisz az MLSZ a beruházó, TAO-források vannak a konstrukcióban,
megkezdett beruházásról van szó, a kivitelezőnek és a megrendelőknek is vannak jogai és kötelmei. Vizsgálatra szorulnak az
egyes elképzelések megvalósulásának elsődleges és másodlagos
pénzügyi és jogi következményei. Mindezidáig minden maxi-
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málisan jogszerű volt. Nyilván mindenki azt szeretné, hogy a folytatás is az legyen. Ugyanakkor szeretnénk a lakossági
észrevételeket is figyelembe venni, és megtenni mindent, amit
lehet. Egyetértés látszik a testületben a tekintetben, hogy a reális,
kifizethető és jogszerű megoldási javaslatokat véleményeztessük
valamilyen formában a Telkiben élőkkel.

Jövő

Az önkormányzat lehetőségei azonban erősen korlátozottak, az
önkormányzat korántsem gazdag, ezért mindig követi a költségtakarékosság és pénzügyi hatékonyság elvét. Az elméletben
lehetséges módosítási elképzelések közül a választást ennek
megfelelően az anyagi lehetőségek is korlátozzák. Ahhoz, hogy a
döntési mozgástér minél nagyobb legyen, az önkormányzat tervezi, hogy lehetővé teszi az önkéntes hozzájárulások gyűjtését,
hogy azok, akik a funkcionális minimumnál magasabb színvonalat várnak el, anyagilag is segíthessék a változtatásokat. Az önkormányzat várja az aktív civilek segítségét a forrásgyűjtésben.
Mivel a Telkiben élők az országos átlagnál jobb pénzügyi
lehetőségekkel rendelkeznek – emlékeznek: Telki a leggazdagabb magyar település –, és nagyszámú észrevétel, javaslat
és kritika érkezett, bízunk benne, hogy a szavakat tettek követik,
és hamar összegyűlik az önkormányzat lehetőségeit esetleg
meghaladó módosítások fedezete.

Ahhoz azonban idő kell, hogy a módosítási irányokat és azok
következményeit be tudjuk mutatni, hisz minden opciót meg kell
vizsgálni. Jogi, építészeti szakértők bevonásával megvizsgáljuk az
elméletben lehetséges módosítási javaslatokat és mindegyik változat következményeit, megvalósíthatósági esélyeit is. Április
második felében megtörténik a szükséges felmérés, szakértői
munka, az érintettekkel való tárgyalások, majd az előkészítő
munka után határozathozatal következik. A döntést a testület az
aktuális pénzügyi lehetőségek ismeretében hozza majd meg.
Deltai Károly
polgármester
Fotók: Wilcsek Tamás

Közérdekű

Választás 2018

Országgyűlési képviselők választása, 2018. április 8. – tájékoztató adatok
PEST megye 02. számú egyéni választókerület
eredménye (04.16-i adatok)
A választópolgárok száma összesen:
A szavazó választópolgárok száma összesen:
Érvényes szavazólapok száma:
Legtöbb szavazatot kapó jelölt:
Csenger-Zalán Zsolt, FIDESZ-KDNP -

90.256 fő
71.038 fő (78,71 %)
70.211 db
30.990 fő, 44,14%

Telki 001. számú szavazókör
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

616 fő, 85,32 %
614 db

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat
Csenger-Zalán Zsolt, FIDESZ-KDNP
223 fő, 36,20 %
Császárné Kollár Tímea Annamária, JOBBIK
20 fő, 3,24 %
Anyalai Béla, MCP
1 fő, 0,16 %
Kósa Sándor, DEMOKRATA PÁRT
3 fő, 0,48 %
Betlehem Csaba, MKKP
10 fő, 1,62 %
Gelencsér András, MUNKÁSPÁRT
3 fő, 0,48%
Dr. Szél Bernadett, LMP
356 fő, 57,79 %
Országos listás szavazás
Érvényes szavazólapok száma:
FIDESZ-KDNP
LMP
MSZP-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

614
231
150
67

Telki 002. számú szavazókör
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

621 fő, 87,96 %
617

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat
251 fő, 40,41 %
Csenger-Zalán Zsolt, FIDESZ-KDNP
Császárné Kollár Tímea Annamária, JOBBIK
47 fő, 7,56 %
Anyalai Béla, MCP
0 fő, 0 %
6 fő, 0,96 %
Kósa Sándor, DEMOKRATA PÁRT
10 fő, 1,61 %
Betlehem Csaba, MKKP
Gelencsér András, MUNKÁSPÁRT
2 fő, 0,32 %
Dr. Szél Bernadett, LMP
299 fő, 48,14 %
Országos listás szavazás
Érvényes szavazólapok száma:
FIDESZ-KDNP
LMP
MOMENTUM MOZGALOM

617
263
113
56

Telki 003. számú szavazókör
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

541 fő 84,53 %
521 db

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat
Csenger-Zalán Zsolt, FIDESZ-KDNP
234 fő, 43,25 %
Császárné Kollár Tímea Annamária, JOBBIK
42 fő, 7,46 %
Anyalai Béla, MCP
0 fő, 0 %
Kósa Sándor, DEMOKRATA PÁRT
2 fő, 0,36 %
Betlehem Csaba, MKKP
13 fő, 2,40 %
Gelencsér András, MUNKÁSPÁRT
3 fő, 0,55 %
Dr. Szél Bernadett, LMP
241 fő, 44,54 %
Országos listás szavazás
Érvényes szavazólapok száma:
FIDESZ-KDNP
LMP
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

521
235
94
57

Telki 004. számú szavazókör
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

589 fő, 85,61 %
557 db

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat
269 fő, 45,67 %
Csenger-Zalán Zsolt, FIDESZ-KDNP
23 fő, 3,90 %
Császárné Kollár Tímea Annamária, JOBBIK
Anyalai Béla, MCP
0 fő, 0 %
Kósa Sándor, DEMOKRATA PÁRT
2 fő, 0,33%
Betlehem Csaba, MKKP
12 fő, 2,03 %
Gelencsér András, MUNKÁSPÁRT
0 fő, 0 %
Dr. Szél Bernadett, LMP
277 fő, 47,02 %
Országos listás szavazás
Érvényes szavazólapok száma:
FIDESZ-KDNP
LMP
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
MSZP-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

557
267
105
57
55
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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.

2018. március 26.
A közterület-felügyelő beszámolója
Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a
közterület-felügyelő beszámolójáról szóló tájékoztatót.

A közösségi együttélés szabályai
A képviselő-testület 5/2018. (III.29.) számon rendeletet alkotott a
közösségi együttélés általános szabályairól.

A dohányzás tilalma
A testület 6/2018. (III.29.) számú önkormányzati rendeletében
lefektette a dohányzás tilalmáról szóló szabályokat.

A rendeletről bővebben külön cikkünkben olvashatnak.

Igazgatási szünet
A képviselő-testület a korábbi évek gyakorlatának megfelelően
az idei évben is döntött - 7/2018. (III.29.) Ör. - arról, hogy igazgatási szünetet rendel el a nyár és december folyamán.

Zöldterület gondozás
A képviselő-testület 32/2018. (III.29.) számú önkormányzati
határozatával döntött a település közigazgatási területén belül
található önkormányzati tulajdonú, extenzív és intenzív
zöldterületek, valamint a Telki Óvodák zöldterületének gondozásáról szóló pályázat elbírálásáról. A legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a Hambuch Kert- és
Parképítő Szolgáltató Bt. adta, így a pályázat alapján az önkormányzat a zöldterület- fenntartási munkákra a Hambuch Bt-vel
kötött szerződést.

Kátyúzások
A képviselő-testület a pályázat nyerteseként a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft-t. jelölte ki az
önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2018. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére.

Járdafelújítási és építési munkák
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) járdaburkolat felújítási munkáinak
elvégzésére, a vonatkozó pályázat eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft-t
bízta meg a képviselő-testület.

2018 április

Gyepmesteri pályázat
A testület úgy határozott, hogy a gyepmesteri feladatok
ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. A
képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy a feladat
ellátása kapcsán további tárgyalásokat folytasson.

Környezetvédelmi Alap
A képviselő-testület pályázatot írt ki a Környezetvédelmi Alap
2018. évi felhasználására.

Tájékoztatás a hulladékszállítás kapcsán
A testület elfogadta a hulladékszállítási közszolgáltatásra
vonatkozó közbeszerzési eljárás helyzetéről szóló tájékoztatót.

Közpark elnevezése
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Telki, 723/4-es helyrajzi-számú közparkot hivatalos névvel kívánja ellátni.

A közpark elnevezésére javaslatokat tehetnek a testület tagjai,
valamint a helyi lakosok 2018. április 15-ig. A lakossági javaslatok
közül a képviselő-testület által választott, 10 legmegfelelőbbnek
ítélt javaslatot a Polgármesteri Hivatal két hétig megjelenti az
önkormányzat hivatalos honlapján, amely időszakban bárki
szavazhat az általa támogatott elnevezésről. A testület végül a
szavazás eredményének figyelembe vételével dönt a közterület
elnevezéséről.

Orgona utca szabályozása, területrendezés
A testület úgy határozott, hogy az Orgona utca Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti szabályozási szélességének kialakítása érdekében ingatlanrendezési szerződést
köt a Telki, Orgona utca 1022-es helyrajzi-számú ingatlan tulajdonosával.

Az óvoda beiskolázási terve
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki Óvoda 2018.
évre vonatkozó beiskolázási tervét a fenntartó elfogadó
határozata alapján tudomásul veszi.

Kitüntető címek adományozása
A képviselő-testület döntött arról, hogy Váradi Sándorné Eszter
és a Telki Nőikar részére Telkiért Érdemérem címet, Balogh
Alexandra részére pedig Telki Ifjúsági Díjat adományoz.
A díjazottakról bővebben külön cikkünkben olvashat.

szb

Közérdekű
Tilos a dohányzás a közparkban Megszűnt a használt
és a sportlétesítményeknél
sütőzsiradék gyűjtése Telkiben!
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló, 1999.
évi XLII. tv. 2/A. § (1) értelmében a helyi önkormányzat rendeletben közterületet nemdohányzóvá nyilváníthat.

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete 6/2018.
(III.29.) számú önkormányzati rendeletében lefektette a
dohányzás tilalmáról szóló szabályokat (hatályon kívül helyezve
az erre vonatkozó, korábbi rendeletet).

A rendelet területi hatálya a Telki község Önkormányzatának
tulajdonában, kezelésében, illetve közigazgatási területén lévő
sportlétesítmények teljes területére, azok 5 méteres körzetére,
valamint a Telki, 723/4-es helyrajzi-számú, iskola előtti közparkra
terjed ki. Tehát ezeken a helyeken tilos a dohányzás!
A sportlétesítményeknél és a közparkban táblák is figyelmeztetnek a dohányzási tilalomra, amelynek megsértője akár 50000
forintos egészségvédelmi bírsággal is sújtható.

szb

Ahogyan arra már korábban is felhívtuk a figyelmet, 2017. december
végével a Pipacsvirág
Általános Iskola gazdasági udvarán megszűnt a
használt
sütőzsiradék
gyűjtése. Kérjük, hogy az
egykori gyűjtőhelyre a továbbiakban senki se vigyen olajos
palackokat, mert december óta már nem szállítják el, és borzalmas állapotok alakultak ki a helyszínen!

A használt sütőzsiradék továbbra is veszélyes hulladék, gyűjtése
és ártalmatlanítása nagyon fontos! A hozzánk legközelebbi
átvételi hely a budakeszi MOL-benzinkút. Itt nem kell az anyag
kiöntésével, a ragacsos palack elhelyezésével bíbelődni: palackostól lehet leadni, és egy praktikus műanyag kannát is kapunk
a további gyűjtéshez. A használt sütőzsiradékból a továbbiakban biodízel-üzemanyagot gyártanak.
KoKuKK Egyesület

Tüdőszűrés
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy községünkben
hamarosan tüdőszűrésre kerül sor.

A tüdőszűrés ingyenes a 40 év feletti személyeknek, illetve azoknak a 18 év feletti személyeknek, akik valamely – 18/1998.(VI.3.)
NM rendelet szerinti – rizikócsoportba tartozó munkát
végeznek, így számukra a munkavégzéshez kapcsolódóan
kötelező a szűrés.
A tüdőszűrés helye: Telki Általános Iskola, Tornacsarnok előtér

Kutyapiszok és póráz

A szűrés ideje:

A közterület-felügyelőhöz érkezett bejelentések, és Kovács
Péter személyes tapasztalatai alapján is fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a 2012. évi II. törvény 196. paragrafusa 1/b pontja
alapján köztisztasági szabálysértést követ el az, aki a felügyelete
alatt lévő állat által közterületen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, azaz aki nem takarítja el a
kutyapiszkot kutyája után.

Fontos, hogy a sétáltatás során pórázon vezessük házi kedvencünket, ugyanis nem csak, hogy másokat zavarhat egy-egy
elengedett eb, a kutyával való veszélyeztetés is szabálysértés, ily
módon bírságot vonhat maga után.

A helyszíni bírság mindkét esetben 50 ezer forintig terjedhet,
azonban ha feljelentés történik, akár 150 ezer forintot is fizethet
a felelőtlen ebtulajdonos.
szb

2018. május 30. (szerda) 8:00 - 18:00

2018. május 31. (csütörtök) 8:00 - 18:00
2018. június 1. (péntek) 8:00 - 18:00

A szűrés új, digitális röntgenberendezéssel történik.

A szűrés 1.700 forintba kerül (befizetéshez a helyszínen biztosítanak csekket) a 40 év alattiaknak, illetve azoknak, akiknek
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági
orvosi vizsgálatra és véleményezésre van szükségük. Az alkalmassági vizsgálat keretében végzett szűrésről néhány napon
belül szakorvosi leletet adnak ki.
A személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az előző évben
kapott tüdőszűrő igazolványát kérjük, vigye magával.

Telki Önkormányzat
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Ők az idei díjazottak
A képviselő-testület döntése értelmében idén Telkiért Érdemérem elismerésben Váradi Sándorné Eszter és a Telki Nőikar
részesül. A Telki Ifjúsági Díjat Balog Alexandrának ítélték oda.

Váradi Sándorné Eszter mind szakterületén, mind pedig civil
szervezeteink aktív tagjaként évtizedek óta értékes munkát végez
településünkért. Könyvelőként a szervezetek alapítása óta térítésmentesen végzi az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába
Alapítvány, a Telki Polgárőrség Egyesület és a Telki Kultúra
Közhasznú Alapítvány könyvelését. Aktív résztvevője és segítője
mind Telki, mind pedig Budajenő közösségi rendezvényeinek, és a
kezdetektől tagja mind a Budajenő-Telki Székely Betlehemes,
mind pedig a Budajenő-Telki Székely Társulat szereplőgárdájának. Gyimesbükki testvértelepülésünkről érkező csoportok
fogadásánál mindig lelkesen vállalt feladatokat és szállásolt el
vendégeket. Személyében és családja közösségi életben játszott
szerepe által is nagyon sokat tett azért, hogy Telki és Budajenő, ill.
az őslakosok és az újonnan beköltözők összekapcsolódjanak,
megismerjék egymást.Mindezt halkan,a háttérből teszi,mindig jó
kedvvel és feltétel nélküli segítőkészséggel. Közéleti
tevékenysége példamutató mind az idősebb, mind pedig a fiatalabb generáció számára.

A Telki Nőikar 2003 decemberében alakult néhány lelkes, zenét
szerető és énekelni vágyó édesanyából. Az évek során a környező
településekről is többen csatlakoztak, létszámuk pedig 20-25 főre
emelkedett. Az együttes megalakulása óta eltelt időben mintegy
150 darabból álló repertoárt alakítottak ki, amely a reneszánsz
daraboktól a kortárs zeneszerzők művein át számos stílust felölel,
egyházi és világi témában egyaránt. Törekszenek mind az a cappella, mind pedig a hangszeres kísérettel megszólaló kompozíciókat eredeti nyelven előadni. Rendszeresen fellépnek
községünkben, a környező települések rendezvényein,
jótékonysági koncerteken. Többször jártak Ausztriában
nemzetközi kórustalálkozókon, valamint cserekapcsolatot alakítottak ki a Szegedi Ifjú Zenebarátok Kórusával és a belga Odace
Énekegyüttessel.

A kórust megalakulásától 2009 őszéig Somfai Katalin vezette,
2009 október közepétől Szijártó Tímea vezényli a Telki Nőikart. Az
új karnagy a kórus élén 2009 decemberében a felújított telki Pajta
átadásán egy adventi műsorral mutatkozott be Telki lakossága
előtt. Az azóta eltelt időszakban számos koncertprogramot alakítottak rendszeres eseménnyé: a húsvéthoz kapcsolódó ünnepi
koncertet a Budajenői Plébániatemplomban rendeznek,ahol egyegy vendégkórussal, zenekarral együtt lépnek fel. Több külföldi
fesztiválon is öregbítették Telki hírnevét, 2015-ben pedig részt
vettek a pécsi EUROPA CANTAT nemzetközi kórusfesztiválon is. A
májusi Telki Fesztiválnak is minden évben szereplői. Az adventi
jótékonysági koncertjeik szintén elmaradhatatlanok, amelyeket
minden évben egy-egy jó ügy anyagi támogatását tűzik ki célul. A
2018 április

Telki Nőikar az évek során településünk értékes közösségévé és
civil szervezetévé nőtte ki magát, amely folyamatosan emelkedő
művészi színvonallal kínál az itt lakóknak tartalmas kikapcsolódási
lehetőséget. Aktívan részt vesznek a település életében és
minőségi szabadidős tevékenységet biztosítanak a helyben lakó
hölgyeknek, édesanyáknak.

Balog Alexandra Telkiben született és sok testvérével együtt az
itt működő Kiss Zenede tehetséges hallgatójaként ismerhette
meg őt először Telki közönsége. A Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola és Gimnázium elvégzése után a londoni Royal
Academy of Music előadóművész-zongoraművész hallgatója lett,
ahol tanulmányai jelenleg is tartanak. 2017 novemberében megnyerte a graz-i Bartók Béla Nemzetközi Zongoraversenyt.

Néhány évvel ezelőtt alapította fiatal magyar és külföldi
zenésztársaival az International Young Soloists Orchestra
együttesét, amely fiatal, tehetséges, hangszeres zenészekből áll,
akik Európa legkiválóbb konzervatóriumaiban tanulnak. A
nemzetközi szinten is egyedülálló koncepció szerint funkcionáló
együttes működésének célja, hogy a tagok szóló és zenekari karrierjét támogassa, azáltal, hogy kiváló karmesterekkel szerveznek
projekteket, kiváló koncerttermekben, és Európa különböző városainak prominens zenei eseményeihez kapcsolódnak.Az együttes
Balog Alexandra vezetésével az utóbbi 3 évben többször fellépett
Telkiben, nemcsak a Telki Fesztiválon, hanem más rendezvényeken is, azt követően, hogy az önkormányzat és telki családok
támogatásával a felkészülési időszakot Telkiben, a Pajtában és
itteni szálláshelyeken töltötték. A zenekar Telkibe invitálja kiváló
muzsikus vendégeit, és a jövőben is több koncertet terveznek
településünkön (a 2018-as Telki Fesztiválon is fellépnek két kamarakoncerttel), inspirálva a telki ifjúságot, hogy érdemes zenetanulással foglalkozni. Alexandra szorgalma és töretlen lelkesedése
példaértékű a felnövekvő telki ifjúság számára.

Korábbi 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 Samreth-Nimol
Kánidot jutalmazták. (A kétévente odaítélhető díszpolgári cím
eddigi egyetlen tulajdonosa Havas Ferenc.)
Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák Polina és Illéssy Lenke
kapott.

Program

Telki Fesztivál 2018
A 16. Telki Fesztivál tervezett programja
2018. május 10-12.
2018. május 10. csütörtök
18.30 Gasztonyi Kálmán festőművész kiállításának megnyitója,
megnyitja Deltai Károly polgármester, közreműködnek a
Pipacsvirág Általános Iskola és a Kiss Zenede növendékei (Pipacs
Galéria)

illusztrátor kiállításának megnyitója - közreműködik a Telki
Nőikar és az International Young Soloists' Orchestra IYSO szimfonikus zenekar kamaraegyüttese (Pajta-Faluház)

20.00 „Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni Naplója”: a FILC produkciója, Hámori Gabriella színművész előadásában és Seres
Tamás rendezésében (Pajta-Faluház)
21.30 A Finucci Bros Quartet fusion és groove-os elemekkel
ötvözött klasszikus jazz lemezbemutató koncertje, csak
ínyenceknek! (Pajta-Faluház)

2018. május 11. péntek

2018. május 12. szombat

17.00 A Telki Gyermek Táncszínház és a Telki SE Ritmikus és
Esztétikus Gimnasztika szakosztályában sportoló 50 kis- és
nagylány bemutatja „Óz, a nagy varázsló” című legújabb, nagyszabású színpadi előadását (Tornaterem)

9.00 Zenés ébresztő faluszerte a már jól ismert Platós Band
fúvósmuzsikájára, teherautóról

18.30 Kézműves sörkóstolás, büfé a parkolóban, a telki
cserkészek szervezésében (Tornaterem és tantermek)
20.00 Firefly koncert (Tornaterem)

9.00 Kézműves foglalkozások, játszóház, kirakodóvásár, büfé,
kürtős kalács, az Óvoda-iskola Alapítvány, a Polgárőrség és az
Önkormányzat standjai (Petőfi u.)
9.00-19.00 HappyCopter - helikopter szimulátor kicsiknek és
nagyoknak (Pajta előtti tér)

18.00 Fesztivál-megnyitó, az idei Telkiért Érdemérem és Telki
Ifjúsági Díj díjazottainak köszöntése, Simonyi Cecília grafikus-

10.00-16.00 „Nyitott Templom Program” családok, gyerekek és
felnőttek részére – betekintés a római katolikus egyházközség, a
cserkészek és a Karitász életébe, ismerkedés műemlék templo-

Simonyi Cecília grafikus-illusztrátor kiállítása

HappyCopter - helikopter szimulátor kicsiknek és nagyoknak

kutyás bemutató

Langaléta Gólyalábasok
www.telki.hu
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Program
munkkal kézműves foglalkozás, játékok, vetélkedő formájában
(Templom és templomkert)

10.00-20.00„Rezdülések – a rezdületlen térben” – Pethes Zsófia
festő-restaurátor kiállítása (Bordás-ház)
10.00 A Langaléta Gólyalábasok „Vitézi mókák, kunkori
történetek” című produkciója (Petőfi u.)

11.00-19.00 Mezőntúli „Kis Pásztor Játszóház” és állatsimogató
(56-os emlékmű körül)

11.00 Délelőtti matiné – a XVI-XVII. század kamarazenéje, Szabó
Zsolt (gamba), Kincses Klára (csembaló), Bajnai Berta (furulya) és
Kéringer Gábor (furulya) előadásában (Bordás-ház)
11.00 „Wass Albert: Erdők könyve” - különleges
teremtéstörténet tanulságos mesékkel összefűzve, az Aranyszamár Bábszínház interaktív előadása gyerekeknek (Nagyszínpad)

12.00 Rendőrkutya-bemutató (Polgármesteri Hivatal mögötti
füves terület)

13.00-17.00 A diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület középkori
játékai és tornaviadalai, nemcsak gyerekeknek (Polgármesteri
Hivatal mögötti füves terület)

14.30 Gyermek és felnőtt mozgáskultúra-csoportok bemutatkozásai: ritmikus gimnasztika, sport-tánc, néptánc, szenior
örömtánc (Nagyszínpad)

15.30 A Telki Falusütije verseny eredményhirdetése (Nagyszínpad)

16.00 A cimbalom Chuck Berry-jének bandája! Cimbalom rock'n'roll, ska-ugrós, csibészes cimbalom pop, népi-hip-hop... – ez a
CimbaliBand (Nagyszínpad)

CimbaliBand

17.30 A Budajenő-Telki Székely Társulat előadása szilágysági
táncokkal (Nagyszínpad)

18.00 A világhírű kecskeméti Ars Nova Kamarakórus és az International Young Soloists' Orchestra IYSO szimfonikus zenekar
kamaraegyüttesének hangversenye (Templom)

20.00 Blues, rock’n’roll és herfli minden mennyiségben - az Első
Pesti Rackák alias Rackajam, a Louisiana Double és a VooDoo
Papa Duó fergeteges, közös koncertje (Nagyszínpad)
22.00 Táncos buli, avagy utcabál a Telkiben idén bemutatkozó
PartyFace Bulizenekarral (Pajta-Faluház)

Louisiana Double

Pesti Rackák alias Rackajam

VooDoo Papa Duó
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Kirakodóvásár

Program

Falusütije 2018
A Telki Fesztivál keretében idén harmadik alkalommal hirdetjük
meg Falusütije versenyünket.

Kategóriák:
gyermek - 10 éves korig

ifjúsági - 11-től 16 éves korig
felnőtt - házi sütemények

felnőtt - reform és egészségtudatos készítmények

A finomságok értékelésére ez alkalommal gyakorló háziasszonyokat és urat kértünk fel. Minden kategória első három
helyezettje díjazásban részesül, illetve a fesztivállátogatók
szavazatai alapján közönségdíjat is kiosztunk. Az abszolút
győztes elnyeri a Falusütije 2018 címet és a vándorkupát.
A sütemények átvételére 10 és 13 óra között, a Pajtánál kerül sor.

A zsűri tagjai Callmeyer Judit, Gerhátné Lack Anna és Bánó Attila lesznek.
A díjkiosztót a Nagyszínpadon tartjuk, a mozgáskultúra csoportok előadása után, kb. 15:30-kor.
Előzetes jelentkezések leadása, illetve bővebb információ a
rujakgy@gmail.com email címen, illetve a 06-70-621-5308-as
telefonszámon lehetséges.
Szeretettel várjuk a finomságokat!

Fotósok kerestetnek!

Ismét farmergyűjtés

Szívesen vesz részt Telki nagyobb rendezvényein? Szereti
megörökíteni a legjobb, leglátványosabb pillanatokat? Szeretné
megmutatni képeit országnak-világnak? Jelentkezzen önkéntes
fotósnak a Telki Naplónál!

2018. május 12-én, a Telki Fesztiválon ismét lehetőség lesz leadni az elhasznált, lyukas, kidobásra váró farmerokat.

Profikat és amatőröket egyaránt várunk! A jelentkezésnek nem
feltétele, hogy a fényképezés a szakterülete legyen, ám természetesen némi gyakorlat szükségeltetik. Kölcsönös
elégedettség esetén hosszú távon publikálási lehetőséget biztosítunk legjobb fotói számára!

A nadrágok az Old Blue céghez kerülnek, ahol újrahasznosítják
őket. A cég idén termékeivel jelen lesz a kirakodóvásáron, ennek
ideje alatt lehet asztaluknál leadni a megunt darabokat.
A gyűjtésből származó bevétel továbbra is a KOKUKK Egyesület
számláját gyarapítja. Segítsük ezzel is munkájukat!

Jelentkezzen a telkinaplo@telki.hu email címen 3-5 db korábbi,
valamelyik telki rendezvényen készült fotója elküldésével! A
jelentkezés folyamatos, ám annak, aki május 10-ig sikeresen
pályázik, akár már a Telki Fesztiválon készített fotóit is megjelentetjük!

www.telki.hu
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Meghívó kiállításra
Telki Község Önkormányzata és a Pipacs
Galéria szeretettel meghívja Önt és kedves
Családját a Telki Fesztivál alkalmából nyíló
kiállításra.
Helyszín: Telki, Pipacs utca 8.

Időpont: 2018. május 10. (csütörtök), 18:30
Kiállító művész: Gasztonyi Kálmán (Budapest)

A kiállítást megnyitja: Deltai Károly polgármester

Műsor: Pipacsvirág Általános Iskola - Kiss Zenede növendékei
A festmények a helyszínen megvásárolhatóak!

A kiállítás 2018. május 17-ig látogatható, minden nap 10-től 18
óráig.
Támogató: Telki Önkormányzat

Kerékpározz velünk a Viadukthoz!
Találkozzunk Biatorbágyon a Zsámbéki-medence kerékpárosaival május 6-án, a Viaduktokhoz közeli lovas pályáknál!

A Budavidék Zöldút Szövetség évek óta szervez túrákat a térség
nevezetes pontjait érintő kisforgalmú utakon egy, a házigazdaságot vállaló település irányába. Ebben az évben Biatorbágy a
cél, ahol finomságokkal és kellemes programokkal várunk!

Telkiben 9 órakor találkozunk az iskola előtt. Főként földutakon
fogunk haladni, így erre érdemes készülniük a résztvevőknek.

2018 április

Közösség

Callmeyer László Ybl-díjat kapott
2018. március 15-én, a nemzeti ünnephez kapcsolódóan átadták
az idei Ybl Miklós-díjakat. Az elismerésben idén Callmeyer László,
a Telkiben élő építész is részesült.

Ybl-díjat a legalább tizenöt év kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó – építészeti alkotói,
oktatói tevékenység elismeréséül, életműdíjként adományozzák.

Callmeyer László munkáit áttekintve, azonnal felfedezhető
elkötelezettsége, gondolatainak egy pontosan meghatározható szakmai, emberi mezsgyéje. Ez nem más, mint a hazaszeretetből fakadó értékvédelem, értékmentés. Minden, ami
kultúránkban értéket képvisel, azt észrevenni, erényeit
megemelni, annak életét a jövő számára meghosszabbítani. Ez
a nemes szándék az alkotó természetéből fakad, ettől hiteles
minden munkája.

„Gondviselő” munkamódszere által egy összedőlni készülő ház
nemcsak hogy talpra áll, hanem áthatja térképző ereje, az igazán
rejtőző téri érték kibontása, továbbépítése. Ezt a képességét
kíséri a részletképzések intelligenciája. Személyében – építészeti
munkásságán túl – a szakmáért szenvedélyesen elhivatott
embert ismerhetünk meg.

Miért döntsön a Busy Bee óvoda
mellett?
Intézményünk speciális nevelési programja nemzetközi alapokon nyugvó
metodikára épül, mely egyaránt nagy hangsúlyt fektet a gyermekek egészséges
életmódjára, kiemelten a testmozgásra, (a gyerekek választhatnak karate, tánc, sí,
jóga és tenisz között), és az aktív angol nyelvtudás alapjaira, valamint az egyéni
személyiség és képességfejlesztésre.

Az óvodában használt társalgási nyelv a magyar és az angol. A minden nap magyar, valamint angol nyelvű játékos kezdeményezés teszi a gyermekek
anyanyelvi és idegennyelvi szókincsét, nyelvi műveltségét színesebbé, tartalmassá, használatát egyre tudatosabbá. Azok a gyerekek, akik ebben az időszakban több nyelvvel találkoznak, rugalmasabbak, befogadó képesebbek, mint egynyelvű társaik.
A korai nyelvtanulás megalapozza a későbbi nyelvtanulást, elősegíti a magabiztos, gátlásoktól mentes, stressz nélküli nyelvhasználatot.

A nevelésünk további célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását.
A mi speciális személyiségfejlesztő módszerünk Carla Galli (www.carlagalli.com) nevéhez fűződik.„Segítsünk együtt, hogy a gyermeked megismerje és
elfogadja önmagát!”

A Carla Galli Junior program 25 éves gyakorlati tapasztalatra és nemzetközi
alapokon nyugvó módszerekre épült. A gyerekeknek szól, a pozitív gondolkodásról, önbizalomról, hogy minden egy kicsit könnyebb legyen. Segíti az
egyéni személyiség és képességfejlesztést.
Ki ne szeretné, hogy gyermeke egészséges, elégedett, és gondtalan életet éljen?
Ha megfelelő önbizalommal és világképpel, nyitott lélekkel és vidáman élné
meg minden egyes napját? Sokan szeretnénk így élni, és próbáljuk napról napra
megadni mindazt, amiről úgy gondoljuk, hogy ehhez szükséges.

A Junior program célja, hogy a mai gyermekek életvidám, magabiztos, a problémákat megfelelően kezelni és feldolgozni tudó, pozitív gondolkodású felnőt-

tekké váljanak. A Carla Galli Junior program enyhíti a félénkség, kirekesztettség
és magányosság érzését, és erősíti az önbizalom, a szeretet, az önzetlenség, a
bátorság és a türelem érzését a gyerekekben. Nyitottságra ösztönzi őket, és segít
abban, hogy megértsék a különböző élethelyzeteket, és feltalálják magukat. A
pedagógusaink munkája is a saját képességeik, a személyiségük, és a
hatékonyságuk folyamatos fejlesztésén alapul.

Van továbbá egy iskola-előkészítő csoportunk, ahova a 6. életévüket betöltött
gyerekeket várjuk. Itt a tanulás támogatásának folyamata a nevelés szerves
része. Az ide járó gyerekeket nem a nagycsoportossá váló középsősökkel vonjuk
össze, hanem külön csoportszobában vannak elhelyezve. Így zökkenőmentesen,
nyugodt tempóban, tét nélkül bevezetjük őket az iskolai életbe. Az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket erősítjük, (figyelem, koncentráció, vizuális
részképességek, téri tájékozódás, beszédészlelés, finommotorika, nagymozgások ügyesítése, általános tájékozottság, memóriatevékenységek fejlesztése). A
személyiségjegyek közül erősítjük az önérvényesítést, a kitartást, a türelmet és
az önfegyelmet.

Az óvodai anyaghoz képest szélesebb körben foglalkozunk a matematikával,
hangsúlyos az írás, olvasás előkészítése majd ebből táplálkozva nagyon jó eredménnyel és könnyedséggel veszik az iskolai akadályokat.

(x)
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Permetezési tanácsok
kiskerttulajdonosoknak
Indul a kiskerti szezon, és ezzel együtt a permetezési idény is. A
következőkben olyan tanácsokat olvashatnak, amelyek
betartásával csökkenthetjük a permetezés természet- és
egészségkárosító hatásait.

Az első és legfontosabb: használjunk a lehető legritkábban és
minél kevesebb növényvédelmi szert, ne mérgezzük magunkat
és környezetünket, hisz kiskerti körülmények között még
nehezebb az előírt mennyiség egyenletes kijuttatásának
betartása. Ha feltétlenül vegyszert használunk, akkor alkalmazzunk környezetbarát szereket!

Komoly környezetvédelmi és egészségügyi problémát jelenthet
a növényvédelmi kezelések során a növényvédő szer elsodródása. Kiemelten igaz ez a lakott területeken. A kockázat
csökkentése érdekében 2016-tól jogszabály kötelezi a
gazdálkodókat arra, hogy előzetesen tájékoztassák a szomszédos ingatlanon tartózkodókat, ha motoros permetező géppel
végeznek növényvédelmi kezelést. A tájékoztatás szóban vagy
írásban is történhet, erről a gazdálkodó/permetező dönt.
Lakóövezetben lehetőleg egyáltalán ne használjunk motoros
permetezőt, mert ezek használata során jóval több méreg jut a
levegőbe, és sodródhat el a szomszédos ingatlanokra. Ezeket az
eszközöket nem magánkertekbe, hanem gyümölcstermesztő
gazdálkodóknak fejlesztették ki.

Ha egyszerű kézi permetezővel dolgozunk, akkor is szóljunk a
szomszédnak, hogy a munkálatok idejére menjenek be a házba,
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és feltétlenül ügyeljünk arra, hogy a permetezés idején a kertben és a szomszédos kertekben más személyek – elsősorban
gyerekek és terhes nők – ne tartózkodjanak! Időzítsük a permetezést hétköznapokra, vagy olyan napszakra, amikor a szomszédok nincsenek otthon, vagy nem tartózkodnak a szabadban!

Gondosan válasszuk meg a permetezés időpontját! Szeles
időben ne végezzük, mert a szer egy része veszendőbe megy, és
a legnagyobb óvatosság mellett is sok mérget lélegzünk be.
Tartsuk szem előtt, hogy a szomszédaink esetleg 100%-ban
vegyszermentesen termelnek gyümölcsöt, tiszteljük ezen
igényüket, és törekedjünk arra, hogy lehetőleg semennyi vegyszer ne jusson át a szomszéd kertek növényeire! Vegyük
figyelembe, hogy a szomszédnál akár olyan növényre is kerülhet
az általunk kijuttatott vegyszer, amit már fogyasztanak. Előfordulhat például, hogy előírásszerűen, májusban permetezzük az
ősszel érő almafánkat, csakhogy a vegyszer átkerül a szomszédban épp érő cseresznyére vagy eperre, netán a zöldséges kertbe,
amiből már naponta fogyasztanának. Tehát semmiképp ne permetezzük saját fáinkat a szomszédban már termő növények
közelében, illetve irányában, esetleg fóliával biztosítsuk, hogy
semmiképp ne kerülhessen a szomszéd növényeire a szer.
Amennyiben megbízásunkban kertészeti cég végzi a permetezést, tartassuk be vele is a fent leírtakat!

Hambuch Norbert kertészmérnök
KoKuKK Egyesület

Kultúra

Bepillantás az indián gondolatvilágba
Az indián versek világát hozta közelebb hozzánk a Kokukk
Egyesület idei költészeti-napi rendezvénye. Április 13-án, pénteken este Gyukics Gábor költő, műfordító volt Telki – a PajtaFaluház – vendége, akivel Molnár Krisztina Rita író- és költőnő
beszélgetett.

Gyukics Gábor versfordításainak köszönhetően hazánkban is
megismerhetjük az indiánok különleges látásmódját,
szellemiségét.
Szilágyi Balázs

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 – írtuk
beharangozónkban. S valóban, Gyukics Gábor révén bepillanthattunk egy titokzatos és nagyon érdekes világba. Hallhattunk
arról, hogy az indián költők közül csak keveseknek jut igazi elismerés, és még a legtehetségesebbek sem mindig tudnak eljutni
oda, hogy kiadják műveiket. „Az indián költők láthatatlanok
(Észak-)Amerikában, a felolvasóesteken, könyvesboltokban sem
találkozunk munkáikkal” – osztotta meg velünk a költő,
műfordító.
Gyukics Gábor színes életutat tudhat maga mögött. 1986-ban
disszidált Hollandiába, Amszterdamba, ahol első két versét írta.
Utána ment ki az Egyesült Államokba - ott 14 évet élt -, ahol
aztán belecsöppent a „közepébe”, számtalan költővel találkozott
és rengeteget olvasott.„Nem vagyok egy tudatos költő” – vallotta magáról, és elárulta, hogy amikor valami érdekeset lát, lejegyzi, és általában később születik meg ezekből a gondolatokból
egy-egy vers.
Érdekesség, hogy az indián költészettel már azután került kapcsolatba, hogy 2002-ben hazaköltözött Magyarországra. Azóta
ugyanis vissza-visszajár Észak-Amerikába, és az egyik ilyen alkalommal találkozott Carter Revard oszadzs-sziú indián költővel,
aki megajándékozta egy kötettel. Innentől pedig nem volt
megállás, belevetette magát a témába. Egyre közelebb került az
őslakosok világához, járt rezervátumban, és több indián barátot
is szerzett. Szervezett különleges indián estet a Petőfi Irodalmi
Múzeum és az Amerikai Nagykövetség közös programjaként,
amelyen a vendég Jim Northrup amerikai indián költő volt.
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Oktatás

A jövő iskolájának sok eleme már itt
is megvan - interjú
Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában dolgozó pedagógusokat
szeretnénk megszólítani, és közelebb hozni őket,
valamint az intézményt olvasóinkhoz. Ezúttal Seregley
Erzsébet tanítónővel beszélgettünk, aki a tanév végén
nyugdíjba megy.
Meséljen néhány érdekességet hosszú pályafutásáról!

50 éve fejeztem be az általános iskolát Budapesten. Az a
hangnem, stílus és a módszerek mára szerencsére a múltat
jelentik. De bármilyen is volt az oktatáspolitika, mindig akadtak
olyan tanáraim, akik félelem nélkül, minden helyzetben a
tanítványaikat tartották a legfontosabbnak. Ők maradtak meg a
szívemben.
A pályám szakaszosan az oktatás és a közművelődés között
mozgott. Morzsánként gyűjtögettem a tapasztalatokat. Kedves
és szeretett munkáim a Perbáli Művelődési Egyesület
szervezése, a Töki Petőfi Emlékkönyvtár és Művelődési Ház
vezetése. Mindkét faluban nagyon szerettem a faluközösséget.

Sokat tanultam oktatásszervezésről a Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskolában, a Szépművészeti Múzeum Szép
Műhelyében, a Ludwig Múzeum múzeumpedagógiai képzésein.
Látva a családi szerkezetekben történt változásokat a HÍD
Családsegítő Szolgálatnál évekig tanultam családterápiát, hogy
megértsem a rohamosan változó, új felállásokat, és ezek hatását
a gyerekekre.
Mindezeket ötvözve tértem vissza az oktatáshoz.

A Vitaminmatek - amelyről lapunk is beszámolt - ötlete
honnan ered?

Szeretek kitekinteni, távolabbra nézni az iskola ablakából. Jó
dolog közelről tapasztalni, mit, miért tanulunk. Így tartottunk
már matematikaórát az Oázis Zöldségboltban. Természetismeret-óra keretében meglátogattuk az állatorvost, a
körzeti orvost és jógaoktatónál is jártunk. Mennénk sokat, sokfelé, ám a 45 perces órakeretben nehéz a megvalósítás.

Sokszor szerveztem tábort is a Zsámbéki-medencében. Az egész
napos időkeret jó alkalom, lehetőség az elmélyülésre, a témák
sokoldalú körbejárására, az alapos kutatómunkára. Az így meg-

tapasztalt, megszerzett információk hosszan megtapadnak.
Szerintem a jövő oktatása is ezt az irányt preferálja.

Úgy tudom, a kertészkedést is szereti bevinni az iskola
keretei közé.

A gyerekek nagyon szeretnek kertészkedni, építeni. A Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolában sok lelkes
szülővel, diákkal tankertet építettünk, és rengeteg lehetőséget
találtunk a tanórákhoz való kapcsolódáshoz. A kertpedagógia
ötvözni tudja a biológiai, kémiai, földrajzi, technikai, agrártechnológiai ismereteket. Telkiben ugyan mindenkinek van bőven
munkája az otthoni kertben, így ez nehezebben megszervezhető, de ici-pici „kertet”, virágokat, füvet, fűszernövényeket,
zöldborsót, babot már itt is ültettünk a 4.c-vel.

Mit tart a telki iskola erősségének?

A jövő iskolájában a komplexitás, az együttműködés, a rugalmas
tananyag lesz a „nyerő”módszer. Ennek sok eleme már itt is megvan. Telkiben aktív, lelkes, érdeklődő és fiatalos a tantestület.
Eredményes a sakkoktatás, és sok a kiváló képességű, matematika iránt érdeklődő tanuló, akik kiemelkedő, országos
helyezéseket értek már el.

Milyen tervei vannak még erre a tanévre?

Újdonságot találtam Budapesten, a Future parkot, ami egy interaktív természettudományos japán élményközpont. Ide biztosan
elmegyünk még a gyerekekkel.

Bejelentkeztünk a Miniversumba is. Budapesti városnéző túrát is
szervezünk. Szeretném a falut járni, helyismeretet kutatni a
negyedikesekkel. Rengeteg a felfedeznivaló a tankönyveken
kívül is.
Mostohasorban van az iskola könyvtára, ebben szeretnék még
segíteni.

Júniusban elbúcsúzom, ez az utolsó tanévem, ugyanis a 64.
életévemben járok. Örülök, hogy több időm lesz a családomra is.
Férjemmel, Minyó Szert Károly képzőművésszel Budajenőn
élünk. Kíváncsian várom (magamtól), mit fogok kitalálni
szeptembertől!
Kívánom a telki iskola minden pedagógusának, diákjának, hogy
élvezzék ezt a gyönyörű épületet, a környezet adta
lehetőségeket, a természet jelenlévő csodáit! Köszönöm
munkatársaimnak a gyors, szívélyes, barátságos befogadást,
együttműködést!
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Oktatás
Ezüstérem a matekversenyen
Az országos Zrínyi matematika versenyen kiemelkedően szerepelt és ezüstérmes helyezést ért el Holló Martin 4.a osztályos
tanuló.

Szép eredmények mezei
futásban
2018. április 5-én egy 15 gyerekből álló csoport képviselte a Telki
Pipacsvirág Általános Iskolát Tápiószecsőn a Pest Megyei Mezei
Futóbajnokságon. A rendezvény szép időben, jó hangulatban
zajlott, diákjaink tisztességgel helyt álltak.

A 2007-2008-as korosztály egyéni versenyzői, Vida Franciska és
Lengyel Maja egyéni csúcsukat javították meg és a mezőny első
harmadában végeztek. Ugyanebben a korosztályban a Páva
Márton, Kajtor Mátyás, Molnár Péter Dániel, Fekete Dávid és

Komáromi József összetételű fiú csapat a 16 induló közül a 7.
helyen végzett. A 2005-2006-os születésű lányok, Benke
Annamária, Fórizs Csenge, Ráduly Kata, Kovács Janka és Dávid
Mira csapatban szintén a 7. helyen végeztek. Benke Annamária
egyéniben, kiváló teljesítménnyel 7. helyezést ért el.
Ugyanebben a korosztályban a fiúk egyéni versenyében Rab
Boldizsár 14., Tóth Péter 59. és Jánosi Balázs a 96. helyen végzett
a 168 induló közül.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Vági Viktória és Pozsgai Szabina

„Aradi Jenő” Megyei
Rajzverseny
Mint minden tanévben, idén is megszervezte a pátyi iskola és
Csák Mónika rajztanár a megyei rajzversenyt. Pest megye sok
településéről - Vác, Cegléd, Biatorbágy, Ráckeve, Gyál, Érd, Perbál
stb... - érkeznek ide pályamunkák a felső tagozatosoktól.

Mi, telkiek mindig komolyan készülünk erre a képzőművészeti
megmérettetésre. Minden évben négy kategóriában lehet
indulni. Általában a monokróm és a színes csendéletet, a portrét
szokták meghirdetni és idén plakáttervezést írtak ki negyediknek.

Körülbelül 10-12 munkát szoktunk beválogatni az iskolánkban
megszervezett helyi rajzversenyből. Idén sokan indultak feketefehér csendélettel és közülük továbbjutott Liu Quizhen (5.a),
Dósa Dóra (6.c) és Nagy Bálint (7.ab). Horváth Fruzsina (6.c)
színes csendélettel, míg két nyolcadikos tanulónk, Varga Evelin
(8.a) és Szabó Csenge (8.a) portrérajzzal jutottak tovább.

Április 28-án, szombaton délelőtt Pátyon, a Bocskai suliban lesz
a második, egyben utolsó megmérettetés. Az iskola több mint
ötven tehetséges diákot vár külön-külön termekben az önfeledt,
csendes rajzoláshoz, festéshez. A bejutottak alkotásait ilyenkor
www.telki.hu
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az aulában szépen kiállítják és ezek a munkák várják a diákokat
és tanáraikat. Míg fiataljaink alkotnak, a szaktanárok, szülők
kötetlenül elbeszélgetnek a figyelmes vendéglátók kávéja,
süteménye mellett. Végül a szakmai zsűri értékeli a helyben
elkészített rajzokat és eredményt hirdet. Innen már nincs olyan
diák, aki ne kapna díjat, elismerést, hiszen megdolgoznak ezen a
helyszínen is érte.
Hajrá rajzosok!

Maronicsné Dávid Anna

Persányi Barnabás sikere az
Országos Sakk Diákolimpián
A Telkiben élő Persányi Barnabás I-II. helyen végzett pontegyenlőséggel, veretlenül a Miskolcon rendezett Országos Egyéni
Sakk Diákolimpián. A 9 fordulós bajnokságot március 28. és 30.
között tartották a megyékből, és Budapestről továbbjutó, több
mint 500 diák részvételével.

Gratulálunk Barnabásnak!

Új mérföldkő iskolánk
sakkéletében!
A Csapat Sakk Diákolimpia országos fordulójában (2018. április
7-9.) új rekordot sikerült felállítania az alsós fiú csapatunknak.
Móczár Sebestyén 4.a, Persányi Bálint 4.a, Siba Gergő 4.c és
Horváth Zoltán 4.a osztályos tanulóink az iskola történetében
először az országos fordulóban dobogós helyezést értek el!
Gratulálunk a bronzérmes helyhez!

Persányi Bálint országos
diákolimpiai bajnok lett!
Persányi Bálint, a Pipacsvirág Általános Iskola 4.a osztályos tanulója március végén (28-30.), a Miskolcon megrendezett Egyéni
Sakk Diákolimpia országos fordulóján, korcsoportjában, egyéni
kategóriában országos bajnok lett!
Szívből gratulálunk!
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Hirdetés
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS
BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése,
tanácsadás, légzésfunkció mérés,
allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

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

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 : w w w. b b b i n g a t l a n . h u é s w w w. e l v i t . h u
Te l e f o n , M o b i l : + 3 6 7 0 / 7 7 3 - 7 9 3 5
E - m a i l : i n fo @ b b b i n g a t l a n . h u é s l a s z l o. v i n c ze @ e l v i t . h u
T i s z t e l e t t e l : V i n c ze L á s z l ó i n g a t l a n s z a k é r t ő

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
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 06-26920-806-os telefonszámon, vagy személyesen, a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.

GÓLYAHÍR

Lapzártánkig születtek:

Lindner Szigfrid és Lindner-Kátai Kamilla második
gyermeke: Lindner Alma Luca

Sok boldogságot kívánunk!
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Közösség
A Hónap civil szervezete: Székely Társulat

2009-ben, talán az utolsó órában újjáalakult a régi, 1964-ig
Szabó Ferenc és Kelemen Anna vezetésével működő Székely
Kör, Budajenő-Telki Székely Társulat néven.

Az 1945-46-ban Budajenőre és Telkire Gyergyóditróból és Gyergyóremetéről érkező székelyek magukkal hozták a szép erdélyi
magyar nyelv ízét, távoli múltból eredő népszokásaikat, székely
hagyományaikat, népdalaikat, táncaikat.
Ezeket az értékeket próbáltuk, próbáljuk megőrizni és a jövő
nemzedékének továbbadni.

Négy darabunk készült el: Egy este a fonóban, Török búza bontás, Adjon Isten jó estét és a Napkeltétől napnyugtáig. Dalosné
Kovács Györgyi volt a művészeti vezetőnk és az ő segítségével,
útmutatásával tanultuk meg a táncokat, énekeket, valamint színpadi rendezésével sikerült igen színvonalas előadásokat létrehozni. Sajnos más jellegű elfoglaltsága miatt 2016 óta már nem
tudja vállalni a társulat felkészítését.
Azóta új tánctanárral folytatjuk munkánkat.

Két alkalommal is részt vettünk Csanádpalotán a Kelemen László Amatőr Színjátszó Találkozón, ahol nagy elismeréssel
fogadták darabjainkat.

Tevelen is jártunk a bukovinai székelyek meghívására. Előadásainkkal Budapest és a Buda-környéki települések rendezvényeit igyekszünk színesíteni. Több alkalommal jártunk Erdélyben, Gyergyóditróban és fogadtuk testvértelepülésünk Hagyományőrző csoportját. Az idén Gaildorfba is ellátogattunk
műsorunkkal.
Szabó Attila
a Budajenő-Telki Székely Társulat elnöke
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