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Önkormányzat

Polgármester naplója
Vissza a földre!

„Járni jár, de nem jut”
Folytatom az előző számban
megkezdett sorozatot, melyben igyekszem a realitások
bemutatásával
eloszlatni
azokat a tévhiedelmeket, félreértéseket, melyek közszájon
forognak. Elsősorban azért,
mert terjedő jelenség, hogy
hiteles források helyett a
szóbeszéd és a Facebook
véleménybuborékaiban terjedő pletykák, szándékos
torzítások alapján foglalunk
állást. A jelszó: vissza a földre!

Második témánk a közberuházások és szolgáltatások világa. Gyakran lehet hallani beszélgetésekben, közösségi médiás bejegyzésekben, hogy „ez, vagy
az az önkormányzat feladata”.
Általában azonban itt meg is áll a gondolkodás. Közfeladat, nem
az enyém, egyszerű állampolgáré, tehát jár nekem, mégpedig
közpénzből. Jár az út, a járda, a csapadékvíz-elvezetés, a közmű,
az intézmények, az iskola, óvoda, az orvosi ellátás. És ez igaz is.
Részben. Valóban közfeladatokról beszélünk.

Csakhogy van a kérdésnek egy másik dimenziója is, mégpedig
az, hogy milyen feltételekkel jár, milyen jogok és kötelességek
kapcsolhatók az önkormányzathoz, illetve mely jogok és kötelességek a lakókhoz (polgárok, adófizetők, szavazók – ízlés
szerint) és hogy milyen forrásból valósul meg a fejlesztés. Ahogy
mindenhol, a kép itt sem fekete vagy fehér, és az ördög a részletekben, az árnyalatokban bújik meg.

Az önkormányzat feladat- és hatásköreit több kötet vastag iratban lehet felsorolni. Ezek egy része kötelező, más része
választható. De akár kötelező, akár választható egy-egy feladat,
általános elv, hogy a vele való foglalkozás kötelező és nem a
benne foglaltak megvalósítása. Végtelen forrás nélkül nem lehet
elvárni minden feladat megvalósítását, az ellátás korlátai között
pedig első helyen van a forráshiány. Ezért a feladat-ellátási
kötelezettségek egy részéhez központi költségvetési forrást rendelnek, más részének megvalósulását pedig az aktuális
lehetőségekhez kapcsolják. Tehát a feladatok jó része kizárólag
az önkormányzat által valósítható meg, más nem vállalhatja át,
de azt már az élet dönti el, hogy ez mikor és milyen forrásból
történik.
A vonatkozó törvények igyekeznek követni az életszerűséget.
Ha az önkormányzatnak nincs forrása egy-egy feladatra, akkor
pályázhat vagy bevonhat külső pénzeket, például lakossági hozzájárulást. Ez az egyik fő feladata az önkormányzatnak és ebben
kiemelkedően jó munkát sikerült végeznünk, hiszen hitelfelvétel
nélkül, Telki történetének legnagyobb külső forrásbevonásával
valósítunk meg számos, évtizedek óta hiányzó alapfeladatot.
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Nézzünk egy példát: az útépítés az önkormányzat joga és kötelessége. Kötelességét teljesíti, ha foglalkozik a kérdéssel, például
terveket készít, engedélyeztet, pályázik. Ha nem jut külső forráshoz, akkor megvalósíthatja terveit például úgy, hogy a költségeket a lakókra terheli. Ez azonban elég barátságtalan lépés
lenne, ezért általában az a gyakorlat, hogy megkérdezzük az
érintetteket, és ha a többség támogatja az adott ügyet, akkor
indul el a lakossági finanszírozás.
Vagy megpróbálhat az önkormányzat állami támogatáshoz,
illetve pályázati forráshoz jutni és ezzel enyhíteni a lakók terheit.

De még így sem lehet mindent egyszerre megvalósítani. Ezért a
feladatokat sorrendbe állítjuk és prioritás alapján haladunk.Telki
sok szempontból szerencsés, néhány szempontból szerencsétlen sorsú település. A fejlesztések tekintetében inkább
szerencsétlen, mert hirtelen nőtt meg a lakosságszám és nem
sikerült az infrastruktúrának követnie a változásokat. Ezért, ami
máshol évtizedes adottság, nálunk még most vár megvalósulásra.
Hogyan lehet a feladatokat sorba rendezni? Nehezen. Új feladat
nem veszélyeztetheti a működést. Elődeink rossz példájából
okulva, nem adósíthatjuk el a települést hitelekkel, nem tolhatjuk a jövőbe a terheket a mai népszerűség érdekében. Ezért
takarékoskodni kell, és akkor vághatunk bele valamibe, ha összegyűlt a szükséges forrás. Ha sikerül külső forrást nyerni, állami
támogatást, pályázatot, akkor az adott fejlesztés előbbre kerül.
Előre vesszük azokat az alapintézményeket, melyeket bárki
használhat, azaz a teljes faluközösséget szolgálják. Ilyen például
az orvosi rendelő, iskola, óvoda, orvosi rendelő, közösségi ház,
vagy a település egyetlen számozott közútja. Hátrébb kerülnek
a sorban a csak egyes részterületeket, utcákat érintő
fejlesztések: útépítések, közművesítések, egyéb parciális feladatok. Ezek akkor léphetnek előre a sorban, ha külső forrás jelenik
meg, például egy támogató, jelentős lakossági befizetések vagy
pályázati győzelem kapcsán.

Telki közös kasszája messze nem feneketlen. Ugyan jelenleg
nincs adósságunk, de megtakarításunk, melyből a legfontosabb
intézményfejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, nagyon is
véges. Az elvárásokhoz a legtöbb esetben nem társul finanszírozási szándék, a legritkább esetben fordul elő, hogy egy-egy
közfeladat megvalósulása érdekében a lakók a zsebükbe nyúljanak.
Ezért igaz a címben foglalt ismert szólásmondás: járni jár, de
nem jut. Legalábbis nem mindenre és nem azonnal.

Deltai Károly
polgármester

Önkormányzat
Tornacsarnok: reális léptékű átalakítások
jöhetnek
2018. május 23-án lakossági tájékoztató és fórum volt az
iskola ebédlőjében az épülő tornacsarnokkal kapcsolatban.
A vetített képes polgármesteri prezentáció bemutatta a
helyzetet, tényeket, adatokat és a valós lehetőségeket.

A fórumra kb. harmincöt érdeklődő jött el. A csarnokkal kapcsolatos megszólalások fele-fele részben támogató, illetve ellenző
jellegűek voltak. Az ellenzők alapvetően esztétikai kifogásokkal
éltek, a támogatók az intézmény hasznosságára, a használat
lehetőségére és a pénzügyi realitásokra hívták fel a figyelmet.

A képviselő-testület a kritikus észrevételeket már korábban
befogadta, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az
épület megjelenése elfogadhatóbb legyen a kritikusok számára
is. Ezért minden szempontot figyelembe véve, a reális
lehetőségek ismeretében átalakítják az épületet, aminek a tervezése már meg is kezdődött.
Az átalakítás irányai: a fejépület teljes áttervezése, hagyományos
megjelenésű, megnövelt alapterületű épületté; az épület végfalainak, bütüinek megnyitása, építészeti átalakítása; mászófal
kialakítása; a csarnok külső festése; tereprendezés, és intenzív,
több rétegű növényesítés, fasorok telepítése, parkosítás.
(A mellékelt illusztrációk nem végleges állapotot mutatnak,
munkaközi vázlatoknak tekintendők.)

www.telki.hu
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Újra népszerű volt a fesztivál
Rengetegen voltak a szombat esti koncerteken, volt, aki állva
vagy táncolva, és volt, aki ülve hallgatta a zenét. Barátok, családtagok és ismerősök alkotta csoportokkal volt tele a Pajta és a
Jung-ház közötti tér Telki legnagyobb rendezvényén, a tizenhatodik Telki Fesztiválon. A Rackajam és a Louisiana Double,
valamint a Partyface Band egyaránt gondoskodott a kiváló
hangulatról, és arról, hogy ez alkalommal is kellemes emlékekkel
gazdagítsa a jelenlévőket a három napos közösségi esemény.

Persze ne szaladjunk egyből a végére, hiszen előtte sem volt
hiány olyan programokból, amelyek nagy közönséget vonzottak. Évről-évre hagyományosan ilyen a péntek délutáni, nagyszabású iskolai előadás, a Telki Gyermek Táncszínház jóvoltából.
Ezen a napon volt a hivatalos megnyitó is, amelyen átadták az
idei Érdemérmeket – ahogyan már beszámoltunk róla, Váradi
Sándorné Eszter és a Telki Nőikar részesült az elismerésben. A
Telki Ifjúsági Díjat az éppen külföldi fellépésen lévő Balogh
Alexandra helyett édesanyja vette át. A Pajtában fellépett a Telki
Nőikar és az International Young Soloists kamaraegyüttese,
majd Deltai Károly polgármester hivatalosan is megnyitotta a
fesztivált. Az esti színházi előadáson Hámori Gabriella játékát
csodálhatta meg a Faluház közönsége, majd egy elképesztő
zenei élmény várta a telkieket a Finucci Bros Quartet jóvoltából.
Pénteken este ugyan elmaradt a kézműves sörkóstoló és a késő
esti koncert a tornacsarnokban, azonban a Radio Mobster gondoskodott a közönség kiváló hangulatáról, így a kezdeti alacsonyabb létszám a végére igencsak megnőtt.

Szombaton a legkisebbeket egész nap népi játszóház és kisállatsimogató várta, és a fiatalok nagy örömére idén is volt
helikopter-szimulátor, azaz HappyCopter. A fesztivál idén is
rendkívül színes zenei kínálattal várta az érdeklődőket, a
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régizenétől a komolyzenén át egészen a jazzig. Ezúttal is voltak
táncbemutatók – a helyi mozgáskultúra csoportok, a Székely
Társulat és a Szenior örömtáncosok léptek színpadra -, kiállítások, és ismét kitárta a kapuit a templom azok előtt is, akik nem
rendszeres látogatói. Természetesen nem maradhatott el a
vásári forgatag sem, és a kürtős kalácsos előtt is folyamatosan a
szokásosnak mondható mértékű sor állt. Délben látványos
rendőrkutya bemutatót tekinthettünk meg, majd egy különleges lovagi torna várt az érdeklődőkre. Az esti, könnyűzenei
koncerteket megelőzően nem maradhatott el az esti templomi
komolyzenei élmény sem, amelyen a nemzetközi díjak
sokaságával kitüntetett Ars Nova Énekegyüttes volt a fő fellépő.
Színvonalas műsor és kellemes hangulat – talán így jellemezhető röviden az idei Telki Fesztivál, amelyet bár olykor
fenyegettek az égiek, ezúttal majdnem teljesen megkímélt a változékony időjárás.
szb
Fotók: Jakab Mária Ilona, Messzi Ke
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Kultúra

Kitárta kapuját a Pipacs Galéria
A tavasz mindenki számára nagy öröm, és a
Pipacs Galéria is mindig nagyon készül a
tavaszi Telki Fesztiválra.

Sokan nem tudják, hogy minden kiállítást
már jó egy évvel korábban elkezdünk
szervezni. A meghívott művészek annyira
elfoglaltak és hála Istennek népszerűek, hogy
nem könnyű velük időpontot egyeztetni. Egy
év hosszú idő, akármi közbejöhet, így történt most is, hogy a
híres Mester, Gasztonyi Kálmán festőművész nem tudott jelen
lenni a kiállítás megnyitóján. A szellemisége és az alkotásai viszont lenyűgözték a látogatókat. A festőművész kedves
tanítványai azonban szerencsére jelen voltak és nagyon
szívesen válaszoltak a kérdéseinkre. Méltón képviselték a Zsilip
Festőtanodát, ahol Gasztonyi Kálmán okítja a tudásra vágyókat.
Nézegetve az alkotásokat a galériában, az a gondolat jutott az
eszembe, hogy némely ember tehetsége egyszerűen hihetetlen.

Kezébe vesz egy ceruzát vagy ecsetet, egy jó minőségű olajfestéket, és bármit képes életre kelteni. Hiszen amit lefest, semmiben sem különbözik a valóságtól, ugyanakkor meg van fűszerezve az egyéni szemléletmóddal, a történelem átgondolásával,
sőt, a humor sem áll távol tőle!

Deltai Károly polgármesterünk szakmai megnyitóját mindenki
nagy figyelemmel hallgatta. Olyan nagyszerűen és érthetően
beszélt a festészetről, hogy még az is
élvezte, aki nem szakmabeli. Köszönjük, hogy évről-évre tanít bennünket,
segíti és támogatja a galéria munkáját!

Külön kiemelném még a Kiss-Zenede
növendékeinek fuvolajátékát, Varga
Gabriella vezetésével Dura Boglárka,
Takács Angéla, Pataki Kata és Vida
Franciska lenyűgöző előadását! Csodaszépek voltak a lányok, külön erre az
alkalomra
szépen,
elegánsan
felöltözve, ami még bájosabbá tette
őket. Az évek folyamán végigkísérjük
fejlődésüket, előttünk nőnek fel és válnak kiforrott művészekké.
Gasztonyi Kálmán festőművésznek
további sok sikert kívánunk! Köszönjük, hogy galériánk minden résztvevő
által egy csodás élménnyel lett
gazdagabb!
Márton Ildikó
Fotók: Jakab Mária Ilona
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Falusütije 2018
Idén harmadik alkalommal hirdettük meg Falusütije versenyünket. A visszajelzések alapján tavaly a profi zsűri többeket visszatartott a megmérettetéstől, így idén visszatértünk az első évben
jól bevált, „kockás abroszos” változathoz. Ez alkalommal Callmeyer Judit és Gerhátné Lack Anna gyakorló háziasszonyok, és
Bánó Attila, a Telki Káposztás Slambuc megalkotója bírálta el a
pályaműveket.

Díjazottak:
Gyerek kategória (10 éves korig)

I. hely Szabados Gergő és Tolnai Lőrinc - Fahéjas mandulagolyó
II. hely Korsós Veronika – Levendulás, csokis cornflakes

Ifjúsági kategória (11-től 16 éves korig)

I. hely Unicup (Fülöp Réka, Középesy Panka, Veczán Fanni) –
Unikornis muffin
II. hely Tarcsi Beatrix - Sajtos és szezámos rudacska
III. hely Fügeteam (Ferencz Kata, Szalóki Szonja, Korsós Enikő) Csokis habcsók

Házi sütemény

I. hely Őszanyók (Akli Eszter, Fáczán Dóri, Kelemen Kata, SzászSzalai Henrietta, Zsolnay-Klinger Anikó) - Útban a Csergezán felé
torta
II. hely Tóth Zoltánné - Talléros kocka
III. hely Solyani Nikolett - Szaúdi Basbusa

Reform kategória

I. hely Dura Boglárka - Diós, gránátalmás brownie
II. hely Simon-Móricz Melitta - Diós répatorta
III. hely Korsós Benedek - Csokidarabos keksz
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A látogatók szavazatai alapján Korsós Benedek csokidarabos
keksze nyerte a közönségdíjat.

Az abszolút győztesnek járó vándorkupát a közönségszavazatok
és a zsűri által adott legmagasabb pontszám összege alapján
ítéltük oda. Ezt a díjat a tavalyi évhez hasonlóan az Őszanyók
csapata nyerte el.

A jó sütihez finom étel és ital illik, amelyet az abszolút győztesek
Telkiben a lehető legjobb helyen, a Falusütijére különdíjat felajánló „Csehülünk” kisvendéglőben fogyaszthatnak el.
Köszönjük a pályázóknak a finom süteményeket. Reméljük,
jövőre még többen kapnak kedvet a megmérettetéshez!

A győztes receptek a következő számban lesznek
olvashatók.
Ruják Györgyi
Fotók: Messzi Ke, Jakab Mária Ilona
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„A közös éneklés és az élmény a fontos!”
Interjú a lokálpatrióta, falunk hírnevét itthon és külföldön
egyaránt öregbítő Telki Nőikar karnagyával, Szijártó Tímeával a kórus életének kulisszatitkairól.
- Először is engedje meg, hogy gratuláljunk a Telkiért
Érdeméremhez, amit a Nőikar idén kapott!

- Nagyon büszke vagyok a lányokra, és nagyon köszönjük mindenkinek, aki gondolt ránk a cím kapcsán!
- „Civil”-ben kit tisztelhetünk Önben?

- Van három gyermekem, egy fiú, két lány, akik sorrendben 15, 14
és 10 évesek. A huszonkettedik kerületben tanítok egy nyolcosztályos általános iskolában angolt és éneket. A Budapesti
Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola óraadó szolfézstanáraként is dolgozom. Ezek mellett egy baráti társaságban, egy vonósnégyesben brácsán játszom.
- Hamarosan fennállásának 15. évfordulóját ünnepli a Telki Nőikar,
amelynek lassan 10 éve a karnagya. Milyen ehhez a közösséghez
tartozni?
- Kórusunk egy olyan összetartozó közösség, amelynek tagjaira
mindig lehet számítani. A hétköznapokban is segítjük egymást,
így elmondható, egyben baráti társaságot is alkotunk.
- Milyen céllal jött létre a Nőikar?

- Elsősorban azért, hogy a telki anyukáknak egy közös kulturális
kikapcsolódási lehetőséget biztosítson az ének által. Ehhez a
megalakuláskor, 2003-ban kerestek egy vezetőt – Somfai Katalint -, aki 2009-ig volt a karnagy.
- Hogyan került a kórus élére?

- Somfai Katalin távozása után kerestek egy új karnagyot. Akkoriban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kórusában
beénekeltető tanár voltam, és mivel a Nőikar egyik tagjának
férje is ugyanott dolgozott, így ő révén keresett meg a telki
kórus. Én persze lecsaptam a lehetőségre.
- Emlékszik az első alkalomra, amikor a tagokkal találkozott?

- Persze, az a pillanat teljesen beleégett az emlékezetembe.
Akkor még a telki iskola könyvtárában próbáltunk. Beléptem, és
szinte elképesztő érzés volt, hogy azonnal otthon éreztem
magam. Ilyen élményem még nem volt korábban.

Ekkor egy próbát kellett tartanom, ez volt a „felvételi”. Úgy
éreztem, hogy itt a helyem, így az alkalmat követően írtam is

nekik egy emailt, hogy nagyon jól éreztem velük magam!
Szerencsére a két jelölt közül engem választottak.
- Szerdánként zajlanak a próbáik, ugye?

- Igen, rendszeresen, az iskola ebédlőjében, este 7 órától. Az
extra próbákat pedig a hétvégéken szoktuk tartani.
- Rendszeresek az adventi jótékonysági koncertjeik.

- Ez valahogy magától alakult ki. Kórusunk egyik tagja, Kozma
Sarolta alapított a Budajenői Iskolában egy gyermekkórust, és
legutóbb például nekik gyűjtöttünk egy zongorára. Szoktunk
menni a Máltaiakhoz is Pátyra, énekelni az időseknek.
- Mondhatjuk, hogy nonprofit az egyesület, ugye?

- A Telki Önkormányzat minden évben támogat minket, és hozzájárul a működési költségeinkhez, amit ezúton is nagyon
köszönünk! Ezen felül azonban minden koncertünk nullszaldós,
sőt, inkább mi fizetünk rájuk, így elmondható, hogy abszolút
nonprofit az egyesület, de nem is ez a lényeg! A közös éneklés és
az élmény a fontos!
- Több külföldi meghívást is kaptak már. Hogyan jöttek ezek a
felkérések?

- Mivel a Telki Nőikarban jó pár budajenői is énekel, így néhány
éve Németországba, Budajenő testvértelepülésére, Gaildorfba
kaptunk meghívást. Ez egy nagyon jó kis út volt, amely során két
koncertet is adtunk – egy egyházi és egy világi műsorral.Voltunk
nemrégiben Kassán is.

- Ezek az élmények biztosan adnak egyfajta lökést is a közös
munkának.
- Ilyenkor van egy nagyobb cél, így a karvezető és az énekesek is
jobban odateszik magukat. Általában a szokásosnál gyorsabban
haladunk az ilyen félkészülések során, és az együtténeklések
összekovácsoló ereje is fokozottabban érvényesül ezekben a
helyzetekben. És persze szeretünk együtt lenni!
- Karnagyként könnyű bánni a kórussal?

- Olykor azért muszáj elővenni néhány trükköt. Bár bőven van
bennük feladattudat, ám azért a kórustagok főként szórakozni,
kikapcsolódni jönnek a próbákra, nekem viszont az a feladatom,
hogy ezen belül minél magasabb szintre juttassam el őket.
www.telki.hu
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- Maximalista?

- Igen, próbálok a lehető legmagasabb szintig elvinni mindent
az életemben. A kórusban azért odafigyelek arra is, hogy közben
mindenkinek kellemes élmény legyen a közös éneklés. Tudni
kell, hogy mit szabad engedni és hol kell meghúzni a kötőféket.
Ez egy zsonglőrködés tulajdonképpen.
- Gyakran lépnek fel más kórusokkal együtt. Hogyan kerülnek velük
kapcsolatba?

- Évente legalább egyszer próbálok egy-egy vendégkórust
meghívni Telkibe. Legutóbb, a tavaly decemberi olasz
vendégeinkkel Móczár Gábor – Telki alpolgármestere – hozott
össze bennünket. A kassai kórus – akikkel kint és itthon is felléptünk – karvezetőjét a Nyíregyházi Cantemus Fesztivál keretein
belül ismertem meg, és nagyon jó barátnők lettünk.
Általában baráti, ismeretségi körök révén igyekszem hívni közös
éneklésre más kórusokat, akik többnyire nyitottak erre. Ilyenkor
próbálunk közös produkcióval is előrukkolni.
- A lelkesedés töretlen a csapatban?

- Akkor van komolyabb lelkesedés, ha van cél. Ez mindig, mindenkinél hullámzó, nem csak nálunk. Két koncert között olykor
van egy-egy hullámvölgy, ám aztán újra lelkesebbek leszünk.

A titkos vágyam – amit senki sem tud még a csapatból -, hogy
esetleg jó lenne egy nemzetközi versenyre is kijutni majd és
azon szerepelni.

- Mit üzenne a telkieknek?

- Várunk szeretettel mindenkit, aki szeret énekelni, és szívesen
csatlakozna egy nagyon jó, pozitív beállítottságú, összetartó
csapathoz! Fiatalokat is szívesen látunk!

Szilágyi Balázs

- Milyen további céljaik vannak?

- A kórus egy részével a nyár folyamán Tallinnba megyünk majd
az Europa Cantat fesztiválra. Három éve is voltunk ezen, Pécsett.
Sajnos nem tud mindenki eljönni, de nagyon várjuk már, mert
ezek mindig nagy élményt jelentenek.

A Telki Nőikar elérhetősége: telkinoikar@gmail.com

Egy falubejáró séta tapasztalatai
Többen panaszkodtak itt-ott, hogy megint szemetes a falu és
környéke, és mi is láttunk néhány szembeötlő esetet. A KoKuKK
Egyesület ezért április 14-ére falubejárást szervezett. Szombaton
délelőtt fél 10-kor a Rozmaring, az Áfonya és a Kökörcsin utcák
találkozásánál, a tanösvény-eligazító tábláknál találkoztunk.
Öten jöttünk össze: az egyesület tagjai közül hárman voltunk, az
önkormányzatot Halász Terézia képviselte, és volt még egy
érdeklődő polgártársnő. Gyönyörű kora nyári idő volt így április
derekán, mi pedig jó nagyot sétáltunk a falu körül.

Az útvonal

Úgy terveztük, hogy elsősorban nem a falu utcáit járjuk be,
hanem a „hátsó udvarban” nézünk körül, mert arra általában
kevesebb figyelem jut. A Rozmaring utcán, a tanösvény felé
indultunk el, ami mostanában igazán frekventált környék lett.
Most is rengeteg iskolással találkoztunk: mint kiderült, aznap a
Budapesti Diáksport Szövetség tájékozódási túraversenyének
helyszíne volt Telki. Később, a tanösvényre vezető útról lekanyarodva, bekukkantottunk az erdő lakóházak fölötti sávjába.
Ezután átsétáltunk a falu Anna-laki út felőli határára, és itt tartottunk terepszemlét. Innen az Erdő soron át a szőlődomb felé vettük az irányt, átsétáltunk a tetején, majd átvágtunk az Őzike
utcába. Az utcákat összekötő közökön át gyorsan lejutottunk a
hosszúháti buszmegállóba (ezeket a közöket nem is ismertem
korábban), majd a mezőn átvágva a Globall és az Öreghegyi út
hátába kerültünk. Egy üres telken át visszatértünk az öreghegyi
utcákra, majd a temetőt útba ejtve az Árnyas és a Völgy utcán
2018 május
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haladtunk. A Kórház fasornál elkezdődött a kis társaság felbomlása. Az egyesületi kemény mag kitartott a sörözőig, ahol
összegeztük a tapasztalatokat.

A tapasztalatok

A kirándulás egyik fontos tanulsága az volt, hogy a mezsgyén
lakók egy része kisebb-nagyobb mértékben sajátjaként használja a szomszédos közterületet. A legtöbben a zöldhulladék
elrekkentését oldják meg ezen a módon. De a kócos kupacok
mellett találkoztunk komoly komposztáló ládákkal, az erdőből
kiszakított gyümölcsössel, az erdősáv kivágásával létrehozott
hátsó kijárattal, kisebb játszótérrel, fakivágással és csonkítással,
és olyan is akadt, aki egyszerűen elkerítette magának a
közterületet, majd egész napelem-komplexumot telepített oda.
A zöldhulladékot pedig az így elkerített közterület mögött,
újabb közterületet kisajátítva tárolja. Mindez nem csak a jó ízlés
ellen vét, de jogszabályokba ütközik.

A másik észrevételünk, hogy a lakóknak láthatólag komoly problémát jelent a zöldhulladék elhelyezése. A falu tele van kisebbnagyobb illegális zöldhulladék-lerakásokkal. Nem csak a lakott
területeken kívül, de az utcák félreeső zugaiban is lépten-

nyomon kisebb-nagyobb kupacok, otthagyott műanyag zsákok
éktelenkednek, időnként szaglanak. A rekorder ezen a téren a
Globall, amely ipari méretű zöldhulladék-lerakást valósít meg a
kerítésén kívül. Ez ma már talán birtokon belül folyik, miután az
állam megvásárolta, és az edzőközpont bővítésére szánja a
szomszédos területeket. Ezzel együtt is szabálytalan, mert a lerakások bűze zavarja a környéken lakókat, a bomláskor keletkező
lé pedig szennyezi a talajvizet. De az Anna-laki út végében, a
vízműnél található telekről is nagy mennyiségben hordják ki a
zöldhulladékot a szomszédos közterületre. Ehhez külön hátsó
kapu és árkot átszelő hidacska is épült. Még a karácsonyfák is ott
végezték, pedig ezeket a hulladékszállító cég ingyen elszállítja.
Ezzel szemben Telki község képviselő-testületének 15/2011.
(06.29.) számú Ö. rendelete „Telki község környezetének
védelméről” a 2.§ (6) bekezdésében egyértelműen fogalmaz:„A
közterületre nem lehet elhelyezni szerves hulladékot:
nyesedéket, kaszálékot, komposztáló ládát. Tilos a közterületi
zöldsávokon nagyméretű köveket, sziklákat elhelyezni.”

A tanulság levonása,
cselekvésre buzdítás
Kedves Lakótársak, Telki Polgárok! Kérjük, hogy fordítsanak több
figyelmet közös lakóhelyünkre a kerítésükön kívül is! A zöldhulladék számára keressenek kulturált, a környezetvédelmi szempontoknak és a jogszabályoknak megfelelő elhelyezést! Ha
kertész vállalkozót alkalmaznak, követeljék meg tőle ezeknek az
elveknek a betartását, és lehetőség szerint ellenőrizzék, hogy
tényleg nem két utcával odébb szabadul meg a zöldhulladéktól!
Kérjük, hogy elégedjenek meg a saját telkükkel, tartsák rendben,
de ne sajátítsák ki a szomszédos közterületet!
A KoKuKK Egyesület a falubejáró séta tapasztalatairól tájékoztatta az önkormányzatot és a közterület-felügyelőt. Javasoltuk,
hogy az önkormányzat nyújtson segítséget a fenti problémák
mérsékléséhez, szükség esetén pedig szólítsa fel a szabálytalanul eljárókat a jogszabályok betartására, a közösség érdekeinek
tiszteletben tartására.

Következő számunkban cikket olvashatnak a zöldhulladék
legális és kulturált elhelyezésének lehetőségeiről.

Bellon Erika
KoKuKK Egyesület

www.telki.hu
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2018. április 13.
Az iskola bővítése

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bővítése tárgyú
közbeszerzési eljárás lebonyolításáról megállapodást ír alá a
Nemzeti Sportközpontokkal.

Sportcsarnokkal kapcsolatos kérdések

A képviselő-testület döntött a Telki, 731/22-es helyrajzi-számú
ingatlanon a Magyar Labdarúgó Szövetség beruházásában,Telki
község Önkormányzata és a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint
építtetők kérelmére megvalósuló sportcsarnok épület kivitelezési munkáinak felfüggesztéséről - a beérkezett lakossági
észrevételek figyelembe vételével - a lehetséges műszaki változtatások megvizsgálásának időtartamára.

Fejlesztési pályázat

A testület döntött arról, hogy a 2016. évi központi költségvetésről szóló, 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad)
szerinti, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására pályázatot nyújt be a Rákóczi utca felújítására.
A bruttó 7 millió 62 ezer 64 forint támogatási összeghez az
önkormányzat adóerő képessége alapján meghatározott 2 millió 354 ezer 21 forint önerőt a település a 2018. évi költségvetés
általános tartalékkeretéből biztosítja.

Április 23.
HÉSZ módosítása

Április 16.

A képviselő-testület elfogadta a Telki Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló, 15/2016. (XII.13.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 8/2018.
(IV.25.) számú önkormányzati rendeletét.

Útépítési pályázat

Égetési szabályok módosítása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú és az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” című pályázaton a Csipke utca, Lejtő utca
és Szellő utca torkolatának útépítési beruházásával pályázik.

A testület módosította az avar és a kerti hulladékok égetéséről,
valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés
helyi szabályozásáról szóló, 17/2011.(VI.29.) számú önkormányzati rendeletét.

Fejlesztési pályázat

Rendelet módosítása

A „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása” című pályázaton a testület a Rákóczi utca
felújításával indul.

Szakértők bevonása

A képviselő-testület döntött arról, hogy az épülő sportcsarnok
megvalósításának kérdésével kapcsolatos problémák megoldására jogi és műszaki szakértőket von be. A szakértők díjazását
a 2018. évi költségvetés tartalékkeretének terhére biztosítják.

Április 19.
Útépítési pályázat

A képviselő-testület elfogadta a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú és az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
területén” című pályázatra beadott pályázati anyag tartalmát.

Az önkormányzat az igényelt 85 millió 217 ezer 280 forint támogatási összeghez az önerőt, azaz a bruttó 4 millió 485 ezer 120
forintot saját erőből biztosítja.
2018 május

A témáról bővebben külön cikkünkben olvashat.

A testület – kisebb finomításokkal, pontosításokkal – módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és azok
megsértésének jogkövetkezményeiről szóló, 5/2018. (III.29.)
számú önkormányzati rendeletét.

Utcanév- és házszámtáblák kérdése

A képviselő-testület rendeletet alkotott a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól. A rendelet 15.§-a rendelkezik arról, hogy a házszámot jelző táblát az ingatlan
utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon
kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a
tulajdonosának elhelyeznie. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint
cseréjéről, pótlásáról az ingatlan használójának, kezelőjének,
ennek hiányában a tulajdonosának kell gondoskodnia.

Közpark elnevezése

A képviselő-testület döntött arról, hogy a beérkezett lakossági
és képviselői javaslatok közül a következő javaslatokat bocsátja
lakossági szavazásra a közösségi oldalon, a Telki, 723/4-es helyrajzi-számú közpark elnevezésre vonatkozóan: Kodolányi park,
Csergezán Park, Mandulás park, Oskola tér, Iskola tér, Muskátli
park, Pipacsliget park, Pipacsvirág park.

Önkormányzat
A május 7-ig tartó szavazást követően a testület dönt a közpark
elnevezéséről.

Ingatlanra érkezett vételi ajánlat

A testület döntött a Telki, Sármány utca, 1373-as helyrajzi-számú
ingatlan értékesítéséről.

Társadalmi szervezetek támogatása

A képviselő-testület meghatározta a helyben működő
egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2018. évi
támogatásának összegét és célját.

Víziközművek üzemeltetéséről szóló
beszámoló

A testület elfogadta a víz- és szennyvízcsatorna hálózatot
üzemeltető ÉDV Zrt. 2017. évi üzemeltetésre vonatkozó, ivóvízés szennyvízágazati beszámolóját.

Társulási megállapodás módosítása

A testület döntött a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

Beszámoló a gyermekjóléti tevékenységről

A képviselő-testület elfogadta a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

Beszámoló a gyámhatósági feladatokról
A testület megtárgyalta és elfogadta a jegyzői hatáskörbe tartozó, 2017. évi gyámügyi feladatokról, és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót.

Telekcsere kérelem

A testület a Telki, 792/2-es helyrajzi-számú ingatlantulajdonosok
területcserére vonatkozó kérelmét nem támogatta, mivel az
önkormányzat nem rendelkezik olyan telektulajdonnal, amelyet
a csere alapján az ingatlantulajdonos részére fel tudna ajánlani.

A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy az ingatlantulajdonosok értékesítési ajánlata esetén - a temető
területének bővítése céljából -, a határozatban maximalizált
áron készítsen elő vásárlási ajánlatot.

Tulajdoni hányad térítésmentes
átruházása

A képviselő-testület elfogadta a Telki, 1105-ös helyrajzi-számú
ingatlanban lévő 2754/131463 tulajdonrésznek a Telki Önkormányzat részére történő ajándékozására vonatkozó ajánlatot.

Területrendezés

A testület úgy határozott, hogy a Kőrisfa utca Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti szabályozási szélességének kialakítása érdekében ingatlanrendezési szerződést
köt a Telki, Kőrisfa utca 36/1-es helyrajzi-számú ingatlan tulajdonosaival.

szb

Igazgatási szünet
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Telki Polgármesteri
Hivatal 2018. július 16-a és augusztus 3-a között igazgatási
szünetet tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal
ügyeleti rendben tart nyitva, hétköznapokon 8-tól 12 óráig.

Az igazgatási szünet ideje alatt érdemi ügyintézésre nem kerül
sor, de valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan benyújtható.
dr. Lack Mónika
jegyző

Változások Zsámbékon és a
menetrendben
2018. június 3-ától Zsámbékon az autóbuszok az Etyeki utcában
kialakított új, Autóbusz-forduló elnevezésű megállóhely érintésével közlekednek. Ezzel egyidejűleg a Szent István tér elnevezésű megállóhelyek megszűnnek, továbbá az Ady Endre
utcai megállóhelyet áthelyezik a Magyar utcából az Ady Endre
utcába.

Az autóbuszok indulási helyei Zsámbék, Autóbusz-fordulótól a
Telkit érintő járatok esetében: 2. kocsiállás (778, 789, 795). A
Volánbusz Zrt. a Zsámbék, Szent István tér végállomású bérleteket lejáratukig elfogadja a Zsámbék, Autóbusz-fordulót érintő viszonylatokon.

A változás kapcsán módosulnak a menetrendek is a Zsámbékot
érintő vonalakon, ami jellemzően pár perces különbségeket
jelent a megszokott időpontokhoz képest. A Budapest, Széna
térről induló járatok korábban indulnak, míg ellenkező irányban
általában néhány perccel később. Az új menetrend megtalálható a Volánbusz honlapján: http://www.volanbusz.hu
/hu/hirek/forgalmi-hirek/hir/33716

Változtak az égetési szabályok
A testület április 23-i ülésén elfogadta az avar- és kerti hulladékok égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályozásáról szóló, 17/2011.(VI.29.)
számú Ö. rendelet módosításáról szóló, 9/2018. (IV.25.) számú
önkormányzati rendeletét. Ennek értelmében nem közterületi
ingatlanon kerti hulladék égetését elvégezni továbbra is
kizárólag március, április, szeptember, október, november
hónapokban lehet, azonban az avarégetés már nem csak
munkanapokon, hanem a jelzett időszakban, minden páros
héten, szombaton 9-től 17 óráig engedélyezett.
Természetesen a levegő tisztaságának védelme érdekében
továbbra is javasoljuk az avarégetés helyett a zöldhulladék
elszállítását vagy a komposztálást.

www.telki.hu
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Bölcsődei igényfelmérés
Tisztelt Kisgyermekes Szülők!

Telki község jelenleg nem rendelkezik önkormányzat által finanszírozott bölcsődével, mert 10000 fő alatti település nem köteles
önkormányzati bölcsődét fenntartani.
Az új szabályozás szerint, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a
település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei
ellátásáról. Önkormányzatunknak 2019. január 1-től kell eleget tennie a fenti kötelezettségnek.
A bölcsődével kapcsolatos ellátási kötelezettség teljesítése érdekében felmérést készítünk a leendő bölcsődei igénybevételről.

A kitöltött igényfelmérő lap leadható 2018. június 15-ig a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen, postán beküldhető a
Telki Polgármesteri Hivatal, 2089 Telki, Petőfi S. u. 1. címre vagy a válaszok megküldhetőek a hivatal@telki.hu e-mail címre.

Az igény-bejelentési minta:
Alulírott ……………………… (név) ……………………………. szám alatti lakos a 2018/2019-es nevelési évre,
(kizárólag 2019. január 1-től) ……………………………………… nevű gyermekem vagy gyermekeim részére
bölcsődei ellátást szeretnék igénybe venni.
Kérjük, aláhúzással jelezze!

Gyermekem 2018. augusztus 31-ig betölti a 2,5 évet: igen / nem
GYED-en lévő szülőként munkaviszonyt kívánok létesíteni gyermekem 2. életévének betöltése előtt: igen / nem
GYES-en lévő szülőként kívánom gyermekem részére a bölcsődei ellátást igénybe venni: igen / nem
Telki, 2018. ..............

Zöld utakon a Viaduktig és vissza
Ha az Univerzum egyik szegletéből szemlélnénk a kék bolygót,
egy gömbszerű járműnek tűnne, ami 30 kilométeres másodpercenkénti sebességgel száguld pályáján, és Naprendszerünk
többi bolygójával együtt körülbelül másodpercenként 20 kilométert tesz meg a Hercules csillagkép irányába. Emberléptékűbb sebességi paraméterekkel és dinamizmussal egy napsütéses május eleji vasárnapon 44-en egy irányba fordítottuk
másodlagos járműveink kerekeit, hogy Telkiből indulva zöld
utakon Biatorbágyra jussunk.
A Budavidék Zöldút Szövetség hagyományosan minden
tavasszal kerékpáros túrára invitálja a vidék lakosságát. Minden
résztvevő településen az elkötelezettek kerékpárra ülnek, hogy
majd az út végén, a vendéglátó településen együtt örülhessenek a megérkezésnek, ünnepelve egy újabb természetben
eltöltött napot. Az esemény célja, hogy megismertessen és népszerűsítsen egy egészséges és fenntartható kikapcsolódási for-

2018 május

mát, amelyhez hozzájárulnak a települések közötti zöldutak. A
Zsámbéki-medence zöldútjai nagy részben meglévő földutak,
amik rétek, legelők és szántók mentén húzódnak, vagy kis forgalmú utcákban kanyarognak, távol a főútvonalaktól. A kijelölt
zöldút hálózat megtekinthető a bvz.hu weboldalon, a
tájékozódást pedig útjelzők segítik.

Az itt élők közül sokan már évek óta járják a környéket túra- és
futócipőben vagy kerékpáron, mégis a mai napig találhatnak
újabb és újabb felfedeznivalót. Lakókörnyezetünk természeti
adottságai változatos természet-közeli programokra adnak
lehetőséget. A szövetség munkájának eredményeként pedig
már 85 km hosszúságban választhatóak hosszabb-rövidebb
túraútvonalak a Budavidéken.
A Telki Multisport Egyesület, és azon belül a Telki Bike Team
családi túraként hirdette meg tagjai között ezt az alkalmat, így
kerékpáros csapatunk nagy részét a Telki Bike Team elszánt és

Sport
sportos fiataljai, valamint
családtagjaik alkották. Az
összetartozás jelképeként
mindenki viselte a TBT csapat mezét, ami ilyen létszám
mellett nem csak szívet
melengető, de látványnak is
szép volt.

A jegenyesoron keresztül
gurultunk át Pátyra, ahonnan a fenyves alatt elterülő,
a filmes világot is megihlető,
hollywood-i díszletekkel
tarkított dimbes-dombos
tájon át vitt tovább utunk.
Biatorbágyra a Katalin-hegy
megmászását
követően
értünk be. A viadukt alatt
újratöltöttük kulacsainkat,

Szép eredmények a balatoni
MTB-versenyen
2018. május 1-jén Balatonfüreden, a III. Balaton Mountain Bike
maratonon a TelkiBikeTeam képviseletében Szőts András (8.a) a
Sport U17 Férfi kategóriában, 50 km-en első helyezést ért el. A
Hobby Master 2 Nő kategóriában, 25 km-en a TelkiBikeTeam
versenyzője, Bankó Andrea a 8. lett.
Gratulálunk az eredményekhez!

majd még 200 méternyi biciklizést követően befutottunk a
közös célba, ahol minden résztvevő település bringásait hangos
taps és éljenzés, finom ebéd és programok fogadták.

Hazafelé a terep nehézségei miatt csapatunk kettévált, hogy a
pátyi cukrászdában aztán újra egyesüljön. Így - ha már anyák
napján bicikliztünk - az édesanyákkal együtt a családokat,
magunkat is megünnepeltük.
Színes, kerek nap volt. A repceföld sárgája, a fák zöldje, a virágzó
akác illata, az erdő hűvöse, a hangos madárdalok hatottak
érzékeinkre. A gyerekek csicsergése, a felnőttek laza csevegése
közben pedig észrevétlenül fogytak a kilométerek és a kerékpár
is szinte ellenállás nélkül gurult fel a dombokon, majd suhant le
a lejtőkön. A kék-narancs mez, a sport, a kerékpár és a természet
szeretete összekapcsolt minket.
Jövőre talán még többen kerekedünk fel együtt felfedezni ezt a
gyönyörű környéket, ahol élünk: a zöldutakat a kék bolygón.

Telki Bike Team

A piros es narancs kategóriás gyerek házibajnokság eredményei
a következők:
Piros kategória:
I. Vingelmann Márton
II. Martinák Milán
III. Balogh Boldizsár
Narancs kategória:
I. Szalóky Ádám
II. Kutasi Adél
III. Simon Artúr
A zöld kategóriás gyerek házibajnokság eredményei a következők:
I. Molnár Péter
II. Martinák Máté
III. Takáts Nikolett
A normál labdás kategóriában megrendezett gyermek
házibajnokság eredménye a következő lett:
I. Molnár Tamás
II. Sütő N. Dorottya
III. Szentmarjai Tamás

Tenisz hírek

A jó idő beköszöntével áprilisban megrendezésre kerültek a
telki teniszközpontban a tavaszi gyermekversenyek, a faluban
sportoló fiatalok számára.
A zöld labdás verseny eredménye:
I. Molnár Péter
II. Martinák Máté
III. Takáts Nikolett
Örömteli hír, hogy L10 kategóriában
Takáts Niki az országos bajnokság
zalaegerszegi fordulójában aranyérmet, Steindl Emma pedig a
budaörsi fordulóban bronzérmet
nyert.

A szezonnyitó felnőtt páros bajnokság eredményei a
következők:
I. Martinák Ferenc - Komanovics Ferenc
II. Karácsonyi András-Böröcz Ákos
III. Szobi Zoltán-Szobi Dániel

Gratulálunk a győzteseknek és köszönjük mindenkinek a
részvételt!

www.telki.hu
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Angliai kirándulás
Márciusban néhány diáknak szerencséje volt kijutni külföldre
iskolánkból. Sok tapasztalatot szereztünk egyhetes kirándulásunk során. Az angol nyelvet kellett használnunk, de ez senkinek
se jelentett problémát.
Utunk során áthaladtunk Ausztrián, Németországon, Belgiumon,
Hollandián, Franciaországon, végül Angliában töltöttünk öt
napot.

Kétszer szálltunk meg tranzitszálláson, ami nem volt a
legkényelmesebb, de rosszabb is lehetett volna. A buszon is
pihennünk kellett, ugyanis rengeteget utaztunk, de senki sem
volt annyira fáradt a kirándulások alatt.

Az első állomás Anglián belül Canterbury volt, ahol a gyönyörű
katedrálist láthattuk, és a városnézés is rendkívüli élménnyel szolgált. Ezt követően tovább haladtunk, a mobile home parkba, ami
szenzációs volt higiénia és más körülmények szempontjából.
Ennek köszönhetően a szálláson töltött minden perc kellemesen
telt, elég helyünk volt és éjszaka sem fagytunk halálra.

Rendhagyó irodalomóra
Nyulász Péter íróval
Nyulász Péter IBBY-díjas író tartott két előadást iskolánk tanulóinak. Az április 18-i eseményen a szerző beszélt a Helka című
regényéről, és annak keletkezéséről azoknak a felső tagozatos
diákoknak, akik részt vettek a Helka-kvíz nevű négyfordulós
csapatversenyünkön. A másik előadás az alsósoknak szólt. Az író
az olvasás népszerűsítése céljából ajánlotta és mutatta be a
BerGer Szimat Szolgálat című művét.
Az eseményt nagyvonalúan támogatta az Óvoda-Iskola Telkiben
Alapítvány, amit a diákok nevében is köszönünk!

Második állomásunk Hastings volt, ahol a sétálóutcákban töltött
idő volt a legjobb, illetve a szépségekkel teli Hever Castle & Garden látogatása is remekül telt.
Eastbourne - Beachy Headen, a tengert láthattuk, és hiába volt
hideg szél, élvezhető program volt ez is.

Ellátogattunk Brightonba is, ahol az ebéd a valódi, világhírű fish
& chips volt. A Sea Life Centerben pedig a csodaszép tengeri
élővilágba tekintettünk bele.

Battle-ben rengeteg régiséget láttunk, leányiskolát, míg Ryeban, egy kicsi halászfaluban úgy éreztük magunkat, mintha
visszamentünk volna a középkorba - tényleg bámulatosan festett az egész környék! Angliában egyébként meglepően sokan
kedvelik a kutyákat, szinte mindenhova be is lehet vinni őket.

Mindenki számára hatalmas élményt jelentett ez a pár nap és
jövőre is szívesen mennénk.
Nagy Emma, Szabó Lilien, Vincze Bernadett
(7. ab osztályos tanulók)

Magyar Nyelv Hete
2018. április 11-13.

A 2017-2018-as tanévben folytattuk a tavaly megkezdett hagyományt, és megint megtartottuk a Magyar Nyelv Hete rendezvénysorozatunkat. Az esemény célja idén is az volt, hogy egy
rövid, de intenzív időszakban koncentráltan foglalkozzunk a
magyar nyelvhez, anyanyelvünkhöz kapcsolódó feladatokkal.

Mivel 2018 – többek között – Mátyás király emlékéve is, ezért az
idei Magyar Nyelv Hetét mi is az igazságos király hagyományainak szenteltük. A napoknak az aznapi fő témára utaló
címet adtunk: Mesék és legendák, Rejtélyek birodalma és a
Szavak ereje. A három nap során délelőtti, délutáni, illetve egy
esti programon vehettek részt az iskola tanulói. A vállalkozó
2018 május

Oktatás

kedvű diákok legfeljebb hatfős csoportokat alkotva minden nap
külön feladványokat oldhattak meg, illetve a délelőtti szünetekben összemérhették tudásukat egy-egy pedagógussal, különböző szójátékos feladatokban. Az aulában ezekre a napokra a
pingponglabdák pattogását felváltotta a Scrabble és a Betűtorony betűlapocskáinak zörgése és a tabukártya játékosok
izgatott kiabálása. Újdonság volt idén az internetes játékok
megjelenése. A Mátyás királyról szóló kvízt ezúttal a www.quizizz.com honlapon tölthették ki a játékosok, online mérve össze
tudásukat. A tavalyi évhez hasonlóan idén is volt Nap költője
játék a délelőtti feladványok között.
Szerda délután Láthatatlan Színház került megszervezésre, idén
A kolozsvári bíró című mese főhősének bőrébe bújt a bekötött
szemű résztvevő. Csütörtökön délután Mátyás királyról szóló
meséket nézhettek a tanulók, pénteken pedig egy esti-éjszakai
filmnézés következett. Akárcsak egy éve, idén is a magyar filmek
közül választottunk a korosztályoknak megfelelőt.

A program idén is nagy érdeklődésnek örvendett, az iskola tanulóinak csaknem háromnegyede részt vett valamelyik játékban. A
rendezvénysorozatunk nem jöhetett volna létre ilyen színvonalon, ha nincs segítségünkre az Óvoda-Iskola Telkiben
Alapítvány. Támogatásukat, és a résztvevőknek, nyerteseknek
felajánlott ajándékokat, tárgyi nyereményeket ezúton is köszönjük!

Sakktalálkozó az iskolában
Április 27-én iskolánk vendégül látta a budapesti Szent István
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sakkozó
diákjait. Jó hangulatú, barátságos mérkőzéseket játszottak a
gyerekek. Bízunk a két iskola közötti kapcsolat folytatásában.

www.telki.hu
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A Prohászka Gimnázium sikerei a
Helikon Fesztiválon
A Keszthelyi Újkori Középiskolai Helikoni Fesztivál nem csak az
ország, hanem Európa egyik legszínvonalasabb összművészeti
rendezvénye. Több, mint 3000 diák, több száz pedagógus és
felkészítő tanár vesz részt a programokon, a diákok 30 különböző kategóriában mérhetik össze képességeiket. Az egyes
művészeti kategóriákban elismert művészekből álló zsűri
értékeli a produkciókat.
A 2018-as fesztiválon ismét nagy sikerrel, és igen előkelő díjakkal
tért haza a budakeszi Prohászka Ottokár Gimnázium csoportja.
84 diák és három pedagógus képviselte gimnáziumunkat - sok
Telkiben élő fiatallal a „fedélzeten” -, és bátran állíthatjuk, hogy
mindenki a legjobbját nyújtotta a versenyeken.
Az egyes kategóriákban a következő eredmények születtek:
Vegyeskar (70 fő): arany minősítés, kamarakórus kategóriában
fiú kórus: ezüst minősítés, színház kategóriában a POKG színjátszókör (20 fő): arany minősítés, hangszerszóló kategóriában
Rétháti Júlia: arany minősítés, vers- és prózamondás
kategóriában Szűcs Panna: arany minősítés, mozgókép kultúra
kategóriában Süli Laura: ezüst minősítés, kamarazene
kategóriában a Czövek Erna Zeneiskola furulyaegyüttese: ezüst
minősítés. Néptánc szóló kategóriában Pákozdi Bori és Monostori Ivett különdíjban részesült.

A vegyeskar

A férfikar

A gimnáziumi kórus utazását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Fodor András

Szűcs Panna

Rétháti Júlia

2018 május

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
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Bendarzsevszkij Anton és Bendarzsevszkaja Anna 3.
gyermeke: Bendarzsevszkij Ádám

Telki Község Önkormányzata
2089 Telki, Petőfi utca 1.
Felelős kiadó:
Telki Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő:
Szilágyi Balázs
telkinaplo@gmail.com
telkinaplo@telki.hu, 70/530-4555
Munkatársak:
Bognár Annamária
Cseresnyés Ágnes
Jakab Mária Ilona
Koltai Piroska
Mészáros Szilvia
Zimonyi Adrienne

Unyatinszki Dóra Szilvia 1. gyermeke: Unyatinszki
Sára

Következő számunk lapzártája:
június 11.

Lapzártánkig születtek:
Gazda András és Németh Lilla 2. gyermeke:
Gazda-Németh Eliza

Povázsay Zoltán és Gergye Brigitta 2. gyermeke:
Povázsay Patrik

Pérez-Luque Jaime és Kulcsár Borbála 1. gyermeke:
Pérez-Kulcsár Anna Maria
Hegedűs Tibor és Eszterhai Judit 3. gyermeke:
Hegedűs Léna Zoé

Verebélyi Attila és Mezei Boglárka 1. gyermeke:
Verebélyi Áron

Lévai Ferenc és Lévainé Vanicsek Katalin 1. gyermeke: Lévai Ferenc

Sok boldogságot kívánunk!

Nyomdai munkák:
SOLONG Press Kft.

Hirdetési díjak befizetési határideje: június 11.
Hirdetésfelvétel:
06-26/ 920-806; munkaugy@telki.hu
www.telki.hu
www.telki.hu
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Közösség

A Hónap civil szervezete:
Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány
Minden faluban működik egykét alapítvány, a helyi iskola és
óvoda munkájának támogatására. Telkiben, mint sok
minden, ez az alapítvány is kicsit más, kicsit több, mint más
falusi társai.

A Telki Önkormányzat alapításában 1992-ben létrehozott,
Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány a falu lakosságával, a szülőkkel
és a helyi vállalkozókkal, vállalatokkal együtt segíti az óvodát, az
iskolát, településünk gyermekeit. Tevékenysége fókuszában az
oktatói-nevelői munka támogatása, a sportolás népszerűsítése,
az egészséges életmód elősegítése, valamint a közösség minden tagját megmozgató rendezvények szervezése áll.

Céljuk, hogy az összegyűjtött adományokkal (adó 1%, célzott
adományok gyűjtése) a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, és a Telki Önkormányzat által
működtetett Telki Óvoda működését segítsék, leginkább tárgyi
eszközök, és sporteszközök beszerzésével, a tehetséggondozás
és a szabadidős programok támogatásával.

Az elmúlt néhány évben megvalósult kiemelt céljaik között volt
többek között az óvodai KRESZ-park kiépítése, a gumi-focipálya
kialakítása, a mozgást fejlesztő és a kültéri játszóeszközök biztosítása, az iskolások részére pedig kültéri edzőpark létrehozása,
pingpongasztal telepítése. Utóbbiakat a falu teljes lakossága
örömmel használja azóta is. Mindezek mellett az elmúlt években
sikeresen pályázott Telki önkormányzatánál, aminek eredményeképpen jelentős informatikai beruházást eszközölt, elsősorban az iskola számára, és mindkét intézményben elindult
egy-egy tréningsorozat, amelynek célja a pedagógusközösségek számára továbbképzések biztosítása, illetve közösségi
életének segítése.

Amellett, hogy jelen vannak a település főbb rendezvényein,
mint például a Telki Fesztiválon néhány év óta „alapítványi fagylalttal”, minden télen megszervezik a nagyszabású Alapítványi
Jótékonysági Bált, szülők, pedagógusok és támogatók részvételével. Ez a rendezvény egy tematikus adománygyűjtő est
színvonalas műsorral, vacsorával és jó hangulatú szórakozással.
Másik fő eseményük a május végén, június elején tartott
Alapítványi Jótékonysági Sportnap, amelyen mozgásba hozzák
a gyerekeket és szüleiket, valamint a tanárokat egyaránt.
Az alapítvány életét a háromtagú kuratóriumon túl kb. 30 fős
lelkes és elkötelezett szülői gárda is segíti, emellett jó kapcsolatot ápolnak az oktatási intézmények szülői munkaközösségével,
az önkormányzattal, más telki civil szervezetekkel és a helyi vállalkozókkal is.
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