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Önkormányzat

Polgármester naplója
Érik a szőlő…

Lassan beérik minden munka
gyümölcse. Elkészült az új
egészségház, és a hozzá
vezető út, valamint a parkoló
is. Az idei egészségnap egyik
programja már a nyitott nap
lesz, amikor mindenki bejárhatja és megtekintheti a
pályázati forrásból megvalósult korszerű, új intézményt. A
rendelés a használatbavételi
engedély megérkezése után
fog átköltözni, ami hamarosan
várható. Az átköltözés idején
előfordulhatnak
átmeneti
nehézségek, ezek miatt előre is elnézést kérünk. A parkosítás
csak a megfelelő időjárás beköszönte után fog megtörténni,
hogy a növényzet lehetőleg meg is maradjon.

Ez vonatkozik az egyéb növényesítésekre is. Többek közt a
temető melletti sövényesítésre. A megkezdett urnafalat idén
meghosszabbítjuk és környezetét beültetjük. Reményeink
szerint a többrétegű növénysáv-telepítés és az urnafal visszaadja a temető elülső részének intimitását a megnövekedett gépjárműforgalom ellenére.

Lapunk megjelenéséig lezárul a közösségi ház közbeszerzési
eljárása is, és megkezdődik a munka, aminek végén, jövő
tavaszra civil szervezeteink, közösségeink, a kulturális és
közösségi élet állandó vagy alkalmi szereplői otthonra lelnek
majd, és ahol mindenkinek lehetősége nyílik majd egymásra,
valamint érdeklődésének megfelelő programra találni, vagy
belevágni egy új kezdeményezésbe.

2018 augusztus

Lapunk megjelenése táján kezdődhet a megkezdett sportcsarnok beruházás lezárása, a bontás, és az új, a helyi igényekhez
igazodó, lényegesen nagyobb volumenű építkezés tervezése. A
beruházás az MLSZ gondozásában és finanszírozásában valósul
meg.
Tanévkezdésre lezárultak a köznevelési intézmények karbantartási munkái is. Az iskola mögött épült új járdaszakasz, ami a
korábbi árok lefedésével valósult meg, lehetővé teszi, hogy a
gyerekek testnevelés órán többet ne fussanak úttesten. Az
óvoda és iskola közötti szakaszon futósávot festettünk fel.
Kérem, ide ne parkoljanak gépjárművel és vigyázzanak a
gyerekekre!

Befejeződtek a tervezett útjavítások és járdaépítések is. Sajnos
az ide kapcsolódó pályázatokon vagy nem nyertünk, vagy még
nem érkezett meg a pályázat eredménye. Amennyiben lesz
további lehetőségünk még idén javítani az utakon, a hideg idő
beköszöntéig megtesszük.

Az iskola előtti parkolás problémáit csak közösen tudjuk
megoldani. A közvetlen környezetben a legnagyobb csúcsforgalom idején is sok szabad parkoló van. Mégis mindenki a Muskátli
utca végénél próbál megállni. Mivel sokan hagyják itt tartósan
járműveiket, ebből óhatatlanul tumultus keletkezik. Kérem, hogy
használják a környező parkolókat is, és ha lehet, ne parkolják ide
egész napra járműveiket. Ha együtt nem tudunk a helyzeten változtatni, kénytelenek leszünk valamilyen korlátozást bevezetni.
Mindenkinek szép, békés nyárutót kívánok!

Deltai Károly
polgármester

Önkormányzat

Nyáron is zajlott a sportcsarnok
beruházás előkészítése
Folyamatosan, sok kis lépéssel zajlik a sportcsarnokkal kapcsolatos munka. Mint ismeretes, Telki Község Önkormányzata és a
Magyar Labdarúgó Szövetség közös beruházásaként az iskola
mellett épülő tornacsarnok ügyében érdemi fordulat következett be. Az Önkormányzat és az MLSZ közös nyilatkozatban
rögzítették azon szándékukat, hogy a jelenleg folyamatban lévő
beruházást áttervezik, és a Nemzeti Sportközpontok tornaterem
építési programjában „C”- típusú (25x45 m-es küzdőterű)
csarnokként szereplő - vagy méretében, kivitelezésében és felszereltségében azzal azonos értékű - sportcsarnokot építenek
Telkiben a látvány-csapatsportok támogatási programjának
keretében.

A minden igényt kielégítő, a településképi szempontoknak maximálisan megfelelő új épület megvalósításához szükséges forrá-

sok túlnyomó részét az MLSZ biztosítja. A 2018-2019-es évben
lebonyolítandó beruházás becsült értéke megközelítőleg 570
millió forint. Az új csarnok a beruházás megvalósítását követően
Telki Önkormányzatának tulajdonába és használatába kerül.

A megkezdett beruházás jogi, pénzügyi lezárása és az új csarnok
tervezéséhez, engedélyezéséhez szükséges előkészítő lépések
párhuzamosan folynak. Az MLSZ döntéshozói testülete augusztus végén - lapzártánkat követően - tudja véglegesíteni a konstrukciót. Ennek megfelelően szeptember elejéig várhatóan
még nem kezdődik meg a bontás. A beruházással kapcsolatos
fejleményekről, előrelépésekről folyamatosan tájékoztatjuk a
közvéleményt.
Deltai Károly
polgármester

Hulladéknaptár és fontos tudnivalók
Kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése
Minden héten szerdán

Szelektív hulladékgyűjtés
Minden hónap 1. és 3. csütörtökén
Szeptember 6., 20.
Október 4., 18.
November 1., 15.
December 6., 20.

Műanyag: bármilyen átlátszó zsákban; papír: kötegelve (kartonpapír laposra hajtogatva).

Lehetőség van egyénileg beszerzett, színes vagy színes fedelű
hulladékgyűjtő edényben is kitenni a szelektív hulladékot. A csomagolási hulladékot laposan, lehetőség szerint kupak nélkül, az
újságpapír hulladékot kötegelve kell a gyűjtőedényben elhelyezni. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz gyűjtőedénybe nem helyezhető, azt laposra hajtogatva és kötegelve
kell a közszolgáltatónak átadni.

Zöldhulladék gyűjtése

Minden hónap 2. és 4. csütörtökén, (márc. 15-től dec.15-ig)
Szeptember 13., 27.
Október 11., 25.
November 8., 22.
December 13.

A zöldhulladék bármilyen átlátszó zsákban kitehető.
A két és fél centiméternél nem nagyobb átmérőjű gallyakat egy
méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél méternél nem
nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött kötegekben kell az
ingatlan elé kihelyezni.

Házhoz menő lomtalanítás

Évente maximum 13 alkalommal, egyéni megrendeléssel.
Email: info@zoldbicske.hu, telefon (munkaidőben): +36-22-350-111
A lomhulladék nem helyezhető ki a közterületre. A kidobásra

szánt lomot magánterületen, a kapuhoz lehető legközelebb kell
elhelyezni. A Zöld Bicske kollégái a magánterületre belépve
veszik át, ezért valakinek otthon kell tartózkodnia a lomtalanításnál, aki a kiállított szállítólevélen aláírásával igazolja a
lomtalanítás megtörténtét.

Veszélyes hulladék gyűjtése

2018. október 27-én, szombaton 8 és 13 óra között a Telki Polgármesteri Hivatal parkolójában lehetőség van elektronikai és
veszélyes hulladék lerakására.

Elektronikai hulladék

Hűtőszekrény kivételével minden hiánytalan elektronikai
készüléket átveszünk.

Veszélyes hulladék

étolaj, zsír
diszperziós és oldószeres festék
oldószer, hígító
irodatechnikai hulladékok (toner, festékpatron)
mosószerek
növényvédő szerek
akkumulátorok, elemek
fáradt olaj, olajszűrő
Zöld Bicske Nonprofit Kft.

Használt gumiabroncsok gyűjtése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ugyanebben az
időpontban és helyszínen az önkormányzat szervezésében
gyűjtést rendeznek használt gumiabroncsoknak is, így ezek
leadására szintén lehetőség lesz.
Telki Polgármesteri Hivatal
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. elérhetőségei:
info@zoldbicske.hu, +36-22-350-111

www.telki.hu
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Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel
kapcsolatos juttatásról
Tisztelt Lakosság!

A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy
azok, akik földgáz- vagy távhőszolgáltatást nem vesznek
igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az egyszeri
természetbeni támogatást.

Az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként
egy darab igénybejelentés nyújtható be Telki Község Polgármesteri Hivatalánál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig,
amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez
később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor
jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett
lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdésének f ) pontja szerint „háztartás az egy
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.”

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az
egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló,
37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés
finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó
vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást
igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli
rezsicsökkentésről szóló, 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban
részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások
nem jogosultak az igénybejelentésre.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jelen tájékoztató mellékletét
képező nyilatkozatot – mely Telki Község hivatalos honlapjáról
letölthető (Hirdetmények / Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel
kapcsolatos juttatásról), vagy Telki Község Polgármesteri
Hivatalában személyesen átvehető - kitölteni szíveskedjenek, és
azt személyesen hozzák be a Polgármesteri Hivatalba! A hivatal
dolgozói a rendelkezésre álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az
adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be az
1364/2018. (VII.27) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további
igénybejelentést hivatalunk nem fogadja be.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel
arra, hogy az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amenynyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az
igénybejelentő már korábban részesült a 12.000 forint összegű
juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen
járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő
körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van
lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről
majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány
további – később meghozandó - döntései értelmében.
dr. Lack Mónika
jegyző

Adózási felhívás
Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Tisztelt Adófizetőinket, hogy a 2018 második
félévi helyi adók (építményadó, telekadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó) és a gépjárműadó befizetési határideje 2018.
szeptember 17.
Telki Község Adóhatósága valamennyi adózó részére 2018
februárjában megküldte az adó folyószámla kivonatokat,
valamint a 2018. évi helyi adó első és második félévi
befizetéséhez szükséges csekkeket.

Az adózók az egyenlegközlőben értesültek arról, hogy adófizetési kötelezettségük 2018. évben milyen összegű, milyen
összeget kell első félévi adóként 2018. március 15-ig, és második
félévi adókötelezettségként szeptember 17-ig megfizetni.

Év közben történt változás esetén az adókivetésről szóló
határozattal egyidejűleg megküldésre került a teljes évi
befizetéshez szükséges csekk.
2018 augusztus

Az adózók befizetéseiket a folyószámlához mellékelt csekkeken
vagy banki átutalással is teljesíthetik.

Amennyiben adózóink a szeptemberben esedékes befizetéshez
új csekket szeretnének igényelni, ezt személyesen adóirodánkban, vagy az ado@telki.hu, ado2@telki.hu e-mail címeken is
megtehetik.

2018 augusztusában adóhatóságunk a vállalkozások részére
megküldte az iparűzési adó folyószámla egyenleget. A
bankszámla nyitásra kötelezett adózóknak (vállalkozóknak)
helyi adófizetési kötelezettségüket is átutalással kell teljesíteniük.

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul községünk
fejlődéséhez és működéséhez!
dr. Lack Mónika
jegyző

Közérdekű
Tájékoztató menetrendi
módosításról
A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint a 795 Budapest Perbál - Zsámbék autóbuszvonal Budapest, Széna tér
autóbuszállomásról 21:30-kor és 22:50-kor induló (119es és 121-es számú) járatai 2018. szeptember 1-jétől 5
perccel később közlekednek.
Íme, a 795-ös járat 2018. szeptember 1-jétől érvényes esti
menetrendje (jobbra)!

Új járat a 778-as vonalon
A 778 Budapest–Biatorbágy–Páty–Telki–Budajenő–
Zsámbék autóbuszvonalon 2018. szeptember 1-jétől
2018. december 8-ig munkanapokon – próbajelleggel –
új, 778-as vonalszámú járatok indulnak Budapest, Kelenföldről 8:40-kor Perbálra, valamint Perbálról 9:52-kor
Budapest, Kelenföldre.
A Kelenföldről 8:40-kor induló járat menetrend szerint
9:26-kor ér Telki, Ófaluba, a Perbálról jövő busz 10:07-kor
jár a Telki, Ófalu megállónál.
Íme, a menetrend (jobbra)!

www.telki.hu
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Program

Egészségnap

2018. szeptember 22-én kerül ismét fókuszba az egészségünk
Különleges, örömteli ünnep lesz az idei Egészségnap. Az 1990-es
évek eleje, Budajenőtől való szétválásunk, és önálló településsé
alakulásunk óta reméltük ennek az eseménynek a bekövetkezését. Sok-sokévnyi tervezés, előkészítés és várakozás után
végre önálló, saját otthonba költözik a telki háziorvosi és
védőnői szolgálat, és megteremtettük a lehetőségét az önkormányzati tulajdonú fogorvosi rendelőnek is. Az építkezést saját
erőforrásból terveztük, de közben megjelent a hosszú évek óta
várva-várt közép-magyarországi régióra vonatkozó pályázati
lehetőség is, amit a rendelkezésünkre álló tervezési-kivitelezési
anyaggal sikeresen elnyertünk. Így jó pénzügyi lehetőségek álltak rendelkezésre elképzeléseink realizálásához. Reméljük, az
átadásra kerülő új egészségügyi létesítmény minden felhasználó megelégedésére szolgálja majd Telki lakosságát, és
hozzájárul településünk egészségi helyzetének további
javulásához.

Azoknak szeretnének segíteni a madarak gyógyításával, akiknek
a lelkiismeretét furdalja, a lelkét nyomasztja a madár szenvedése, akik segíteni akarnak, és ezért megoldást keresnek a gyógyításukra. Ezért hiszik, hogy a madármentés lélekmentés is.

Egészségház avató

Egészségklub

A 2018. szeptember 22-én, délelőtt 11 órakor kezdődő avatási
ünnepségre mindenkit szeretettel várunk. Megismerhetik,
bejárhatják Telki Egészségházát, amit a használatbavételi
engedélyek birtokában átadunk a lakosság számára. Ünnepeljünk együtt!

Termelői piac, játszóház

A szombat reggel természetesen a termelői piaccal kezdődik a
Pajtánál. A faluban egyre népszerűbb ez a kéthetente, a Kokukk
által szervezett vásárlási lehetőség, ahol garantált minőségű,
egészséges alapanyagokat: tejtermékeket, húskészítményeket,
zöldség- és gyümölcsárut, finom péksüteményeket, és különleges házi kenyereket lehet vásárolni. Biztos, hogy aki egyszer
ellátogat ide, és megkóstolja a kínálatot, visszatérő vendég lesz.
A program délután a Pajtánál, a Pajta udvarán és a Fáth-házban
folytatódik. A gyerekek számára sokféle lehetőséget kínálunk,
előadással, játszóházzal, 22-féle népi fajátékkal várjuk őket.

Madármentés-lélekmentés

A Vadmadárkórház célja a vadon élő, sérült madarak gyógyítása,
azt követően - ha lehetséges - visszaengedésük a szabad természetbe, maradandó károsodás esetén élethosszig tartó gondozásuk, az oktatás, nevelés, szemléletformálás, ismeretterjesztés, a természet védelme.
A madarak gyógyítását nem azért végzik, mert azt hiszik, hogy
az általuk meggyógyított néhány madár megmenthet egy-egy
fajt a kipusztulástól.

A sérült madár gyógyítása emberi létünkből fakadó belső
késztetés. Az ember késztetése, aki nem tudja elnézni a beteg
madár szenvedését, aki nem tud elmenni az út szélén fekvő,
elütött, sérült madár mellett, aki nem tudja otthagyni a
megégettet a villanyvezeték alatt, a mérgezettet görcsök között
elpusztulni, és aki talán felelősséget is érez mindazért a
gyötrelemért, amelynek okozója maga az ember.
2018 augusztus

Már két éve működik Telkiben Korsós Gabi vezetésével az
Egészségklub. Egyre többen tartják fontosnak, hogy minőségi,
jól megválasztott alapanyagokból egészséges ételeket készítsenek. Gabi mindig tud meglepetést nyújtani, jó ötletet adni az
egészséges táplálkozást fontosnak tartóknak, így érdemes felkeresni a klub Fáth-házban tartott bemutatóját.

Hulladékmentes életmód
Megvalósítható a zero waste?

Az egészség témához szorosan kapcsolódik az egészséges
környezet és annak védelme. Nagyon sok feladat vár ránk. Fontos, hogy észrevegyük, mit tehetünk saját, közvetlen
környezetünkben a Földért, bolygónkért, hogy megóvjuk és
védelmezzük saját gyerekeink, unokáink életterét. Segítségünkre lehet ebben a témában Kump Edina hulladék és
környezetvédelmi szakértő, aki a hulladékmentes életmódról
tart érdekes gondolatébresztő és cselekedetre indító előadást.

Ha szeretné megtudni, hogyan élhet a hétköznapok során, akár
városi körülmények között is hulladékmentesen úgy, hogy ezáltal ne csak kevesebb szemetet termeljen, valamint csökkentse
az ökológiai lábnyomát, hanem jobb egészséget, több időt és
pénzt is nyerjen, akkor szeretettel várjuk az előadáson!

Az előadóról: Kump Edina környezetkutató,
zero waste szakértő, a hulladékmentes.hu
alapítója. Edina 2014-ben kezdett bele a
tudatos hulladékcsökkentésbe, mára
havonta átlagosan egy maréknyi szemetet
termel. Előadásában elmeséli, hogyan tudja
ezt bárki praktikusan, könnyedén megvalósítani.
„Te magad légy a változás, amit látni
szeretnél a világban.” - Mahatma Gandhi

Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Halász Terézia
a Szociális Bizottság elnöke

Önkormányzat

Készülőben az Egészségház - képriport

www.telki.hu
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Program

Őszi kiállítás a Pipacs Galériában
2018. október 12-én, pénteken kiállítás nyílik a Pipacs
Galériában a Festészet napja
alkalmából. Ez alkalommal
Jakab Mária Ilona lesz a
vendégünk, aki 25 éve él és
alkot Telkiben.

Kiállításának mottója az „Őszi
metamorfózis”, a természet,
az alkotó változásai, amelyek
a kiállításra kerülő képeiben
jelennek meg. Grafikái, festményeiből akvarell, akril, olaj,
olaj-pasztell
technikával
készült munkái kerülnek
bemutatásra.
Időpont: 2018. október 12. (péntek), 18:30

A helyszín: Pipacs Galéria – Telki, Pipacs utca 8.
Kiállító művész: Jakab Mária Ilona (Telki)

A kiállítást megnyitja: Deltai Károly polgármester

A műsor előadói: a Pipacsvirág Általános Iskola – Kiss Zenede
növendékei
Támogató: Telki Önkormányzat

A festmények a helyszínen megvásárolhatók.

A művészről

„A Balaton északi partján születtem. Első találkozásom a
’művészettel’, rajzolással akkor volt, amikor kis gyermekként az
újságokban megjelent képeket és az üdvözlőlapok figuráit rajzolgattam. A festészettel az általános iskolában ismerkedtem
meg. Éreztem, hogy ezt szeretném csinálni és biztatást is kaptam
sok helyről. Rajzórákon, rajzszakkörök keretében, majd később

2018 augusztus

művész szakkörökben gyarapítottam tudásomat, tanultam
ismert művészeknél. Fő témáimat a természet és az emberek
jelentik.
Többféle technikát ismertem meg és alkalmazok, mint a grafika,
akvarell, olaj, olaj-pasztell, akril. Számos kiállításra volt
lehetőségem itthon és külföldön is, az utóbbi időben többször
Telkiben is.

Képeimmel szeretném elérni, hogy az emberekben ’szép-érzést’
keltsek, kiragadjam őket a hétköznapok szorításából, és érzelmileg, szellemileg szabaddá váljanak. Rácsodálkozzanak az ezerszínű világra, amely körbevesz bennünket, és ne csak elmenjenek mellette. Energiát meríthessenek, és lelkük ebben a
rohanó világban pár percre megpihenhessen.

Program

25 éve élek Telkiben, ebben a csodálatos
környezetben. A folytatásban inspirált, hogy
itt a szépet és művészetet szerető, művelő
emberekkel ismerkedhettem meg és kerülhettem egyre inkább közeli kapcsolatba
velük. Ők támogattak, és lehetőségeket kaptam a Pipacs Galériától, hogy helyi rendezvényeken, kiállításokon munkámmal
megjelenhessek. Mindez kedvet, erőt ad a
jövőben készülő alkotásaimhoz.”
Jakab Mária Ilona

www.telki.hu
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Közösség

A Hónap civil szervezete: Öko-forrás
Közhasznú Alapítvány
Az Öko-forrás Közhasznú Alapítványt
magánszemélyek, a 17 éve megalakult Budakeszi Biokultúra csoport
tagjai hozták létre 2007-ben, azzal a
céllal, hogy széles körben hozzáférhetővé tegyék a jövő generációk
számára a termesztési ismeretek és a
hagyományőrző tájfajták, valamint a
hozzá kapcsolódó gasztrokultúra
ismereti forrásait.

Az alapítvány önkéntes közösségéből
létrejött önképzőkör tagjai az agro-biodiverzitás fenntartását
sokoldalú közösségi eszközökkel, folyamatos önképzéssel, a jó
gyakorlatok továbbadásával, a projektekben végzett munkával
és - ami talán a legfontosabb - a tájfajták kertjeikben való
megőrzésével a mindennapokban is megélik.

Az alapítvány projektjei:
1) Tematikus képzéseket, tanulmányutakat szerveznek.

2) Közösségi génbankot alapítottak 2013-ban. Ennek a projektnek az előzménye egy 2006-2012 között végzett termesztési
kísérletsorozat, amelyet a tápiószelei gyűjteménnyel (ma
NÖDIK) együttműködésben folytattak.

2018 augusztus

3) Tudományos kutatómunkát végeznek, amikor egy jelentős,
gyümölcsös tájfajta-gyűjtemény monitorozásával, morfológiai felvételezésével hozzájárulnak egy közcélú szolgáltatás
fejlesztéséhez. Ennek része a Budakeszi Erdészet területén fiatal oltványokból - néhány éve létrejött, a Kárpát-medence
és a Zsámbéki-medence hagyományőrző gyümölcsfáinak 3
hektáros gyűjteményes kertje, a Tündérkert.

4) Jánossy Andor-díj – az alapítvány kuratóriuma 2008-ban
díjat alapított a hazai biodiverzitás terén kiemelkedő
tevékenység elismerésére. Mára a díjat az elismert szakmai
díjak között tartják nyilván.
Az alapítvány igyekszik megnyerni az egyes szakterületek elismert szakértőit előadónak, tanácsadónak. A működő projektek
fejlesztésében is nagytudású, elkötelezett szakemberekkel dolgoznak együtt.

Az Öko-forrás tizennyolc gyümölcsészeti témájú elméleti és
gyakorlati előadást, bemutatót rendezett 2013 ősze óta „Oltógallyak nyomában” címmel, a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötött
együttműködés keretében. Ezek mellett rendszeresen
szerveznek kertlátogatásokat, önképzőköri találkozókat és
táborokat, ahol megosztják a tapasztalatokat és a gyakorlati
ismereteket.

Közösség
Az Öko-forrás Közhasznú Alapítvány
Önképzőkörbe jelentkezni az onkepzokor@tonline.hu email címen, pár soros bemutatkozással, vagy személyesen, a programokon
lehetséges. Telefonon érdeklődni a 06-30-5118552-es számon, Bordás-Varga Nóránál lehet.

Az alapítvány mindenkit szeretettel vár valamennyi programjára!
Az egyes projektek önkéntesei részére továbbképzéseket tartanak a projektvezető szakértők vezetésével. A pomológiai
felmérésben résztvevők számára elméleti és helyszíni, gyakorlati
képzést tartottak eddig négy alkalommal, dr. Szani Zsolt
kertészmérnök irányításával. A vetőmagbank fenntartói
számára nyári továbbképző tábort szerveznek többször, Fehér
Judit biológus vezetésével.

Az alapítvány tagjai 2014-ben és 2016-ban látogatást tettek az
osztrák Arche Noah és a svájci ProSpecieRara gyűjteményes
kertjében és vetőmagbankjában, ahol felvették a kapcsolatot a
társszervezetek munkatársaival és értékes tapasztalatokat
szereztek.

Az Öko-forrás Alapítvány regisztrált önkéntes fogadó szervezet.
A projekteknek köszönhetően elkötelezett önkénteseik száma
folyamatosan növekszik. Ők alkotják az alapítvány által támogatott Önképzőkör „kemény mag”-ját. Levelezőlistájukon jelenleg
közel 150 tag oszthatja meg tapasztalatait és kaphat értesítést
programjaikról, képzéseikről.
Ehavi címlapfotónk a Tündérkertben készült.

Az Öko-forrás Közhasznú Alapítvány
jogosult a jövedelemadó 1%-os
felajánlásának fogadására.

Adószámuk:
18715455-1-13

Az alapítvány munkája és a - legtöbb
esetben ingyenes - képzései támogatására köszönettel fogad
adományokat.
Az alapítvány bankszámlaszáma:
BudapestBank
10104105-02141600-01003004
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Közösség
Rangos elismerés BordásVarga Nórának
Idén júniusban a Szent István Egyetemen Holly László-díjat
kapott a Telkiben élő Bordás-Varga Nóra, az Öko-forrás
Közhasznú Alapítvány ügyvezetője.
A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetének Természetvédelmi és
Tájökológiai Tanszéke által alapított díjat a kultúrnövények génmegőrzése területén végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséért adták át.

A díjat a kitüntetett az alapító tanszék vezetőjétől, Gyulai Ferenc
professzortól és dr. Urbányi Béla dékántól vehette át.

Szépkorúak köszöntése
A nyár folyamán két 90. életévét betöltött szépkorú telki lakost
is köszönthettünk.
2018. június 22-én Merkler Károly Bélánét, azaz Gitta nénit, a
Telki Hold Otthon lakóját köszöntötte a Telki Önkormányzat
képviseletében Halász Terézia képviselő asszony, a Szociális
Bizottság elnöke és dr. Lack Mónika jegyző.

Augusztusban pedig Csopaki Istvánné Aranka nénit köszönthettük 90. születésnapján. Aranka néni a telki Nyugdíjas-klub
elnöke volt hosszú évekig, aktív munkájával irányította a klub
életét és teremtette meg az alapját a ma is kitűnően működő,
már hivatalos formában is bejegyzett Telki Nyugdíjas Egyesületnek.
A Telki Önkormányzat és a Telki Napló nevében ezúton is nagyon
gratulálunk Gitta néninek és Aranka néninek!

Csopaki Istvánné Aranka néni

Merkler Károly Béláné, Gitta néni
2018 augusztus

Közösség
Nyári viharok Telkiben
A nyár folyamán több alkalommal is heves zivatarok voltak
szerte az országban. Az ilyenkor lezúduló csapadék helyenként
Telkiben is okozott problémákat. Egyik olvasónk a Gyöngyvirág
utcából jelezte felénk, hogy a július végi és augusztusi viharok
során nagy mennyiségű víz árasztotta el a kertjét, valamint állt
meg az ingatlana előtti útszakaszon, az apadásig jelentősen
megnehezítve a gyalogos közlekedést.

Az áradáskor....

...és az apadás után.

Persányi Barnabás Korosztályos Sakk
Európa-bajnok Blitzben
A májusi Európai Uniós Korosztályos bajnoki cím (Rapid) után az
Európa-bajnoki címet (Blitz) is sikerült megszereznie a születése
óta Telkiben élő Persányi Barnabásnak a július 31-e és augusztus
5-e között, mintegy 350 versenyző részvételével Nagyváradon
rendezett, Korosztályos Rapid és Blitz Sakk Európa-bajnokságon.

A Blitz „gyilkos” versenyszám, mivel a versenyzőknek csupán 3
percük van arra, hogy bemattolják ellenfelüket, a Rapid 15 percével és a „normál” partik másfél órájával szemben. Barnabás a
bajnokság mind a 9 fordulójában veretlen maradt és meggyőző
fölénnyel verte az igen erős mezőnyt.
Gratulálunk Barnabásnak az újabb aranyéremhez!

www.telki.hu
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Közösség

A komposztálás örömei
- 1. rész

Felmérések szerint a háztartási hulladékból átlagosan kb. 2030%-ot tesz ki az ún. zöldhulladék. Ez Telkiben a kerti hulladék
miatt jóval magasabb is lehet. Ez a rengeteg anyag Magyarországon nagyrészt a hulladéklerakókban végzi, holott kis
ráfordítással újrahasznosítható volna. Más megközelítések
szerint egyenesen félrevezető hulladéknak tekinteni ezeket az
anyagokat. Ma már bevett a „zöldjavak” kifejezés használata, és
ezzel összefüggésben a komposztálásra sem hulladékhasznosításként, hanem hulladék-megelőzésként tekintenek.
De hagyjuk az ideológiát, és összpontosítsunk a kupacra! A komposztálás fontossága mellett két irányból is felhozhatunk
érveket.

Miért kellene megakadályozni, hogy a
szerves anyagok a szeméttelepekre kerüljenek?

Természetes körülmények között a szerves anyagoknak létezik
egy mindenki által jól ismert, egészséges körforgása, amire a
legjobb példa az erdő működése. Az avar felső rétegében még
felismerhetjük a lehullott leveleket, elszáradt ágakat, de ez a
réteg nem túl vastag. Alatta pedig már az előző években lehullott levelekből keletkezett gazdag, omlós földet találjuk. Ebből
táplálkozik – szemlátomást bőségesen – az eleven növényzet. A
hulladéklerakókba kerülő szerves anyagok viszont kikerülnek
ebből az évmilliók óta működő folyamatból, és nemcsak
fölöslegesen foglalják ott a szűkös helyet, de sok galibát is okoznak.

2018 augusztus

A hulladéklerakókban a szerves anyagok reakcióba léphetnek
más anyagokkal. Ennek eredményeként olyan toxikus anyagok
születnek, amelyek beszennyezik a talajvizet és természetes
vizeinket. Igen gyakran levegőtől elzárt körülmények közt megy
végbe a lebomlás, ilyenkor az anyagok komposztálódás helyett
megrohadnak, amit metángáz felszabadulása kísér. A metán egy
robbanékony, az üvegházhatást különösen növelő gáz. A fenti
folyamatok további következményeként a hulladéklerakó
területe instabillá válhat, megsüllyedhet, vagy öngyulladás
léphet fel. A modern hulladéklerakókban rengeteg pénzt költenek ezeknek a problémáknak a megelőzésére és kezelésére.

Közösség
A nagy, ipari méretű komposztáló telepek is csak egy fokkal jobb
megoldást jelentenek. A zöldhulladék begyűjtése és elszállítása
óriási energia-ráfordítást igényel. És amíg a zöldhulladék házikerti mennyiségben szelíd és könnyen kezelhető jószág, gigantikus mennyiségben felhalmozva már veszélyes. Hatalmas, energiafaló ipari berendezések akadályozzák meg a bomlásból
keletkező csurgalék talajba kerülését, a hulladékhegyek gyakori
átkeverésével, levegőztetéssel harcolnak a túlmelegedés, az
anaerob bomlás és következményeik ellen.

komposzthalom formájában, a többit lényegében rábízhatjuk a
természetre. Szóval először is: szerezzünk be egy komposztálót!

Folytatása következik! Az írás következő részében a kerti komposztáláshoz nyújtunk praktikus tanácsokat.

KoKuKK Egyesület
Bellon Erika

Milyen előnyeink származnak ezzel szemben a komposztálásból?

A komposztálás egyszerre juttat minket a jófejség kellemes
tudatához és emellett kézzel fogható anyagi előnyökhöz. Segítségével ugyanis kiváló talajjavító anyaghoz jutunk lényegében
ingyen, amelynek mind az előállítása, mind a felhasználása
környezetkímélő.

A műtrágyák hirtelen adagokban biztosítják a táplálékot a
növény gyökereinek, és tartós használatuk elszegényíti a talajt.
Előállításuk, csomagolásuk, szállításuk környezetszennyezéssel
jár, az optimálistól eltérő felhasználással pedig mérgező nitrátok
kerülnek a talajvízbe. Ezzel szemben az ártalmatlan komposzt
fokozatosan és hosszú időn keresztül nyújt tápanyagot, életteli
talajt, erőteljesebb gyökérfejlődést eredményez. A komposzt
kedvez a talaj szerkezetének is, javítja a szellőzését, növeli a
vízmegtartó képességét. Ha komposzttal javítjuk, az agyagos
talaj fellazul, a homokos talaj pedig tovább őrzi meg a vizet. A
komposzttal gazdagított talajban a növények erősebbek, és
ellenállóbbak a betegségekkel, kártevőkkel szemben.

Bonyolult dolog-e komposztálni?

Az ember persze akár élete végéig is tanulmányozhatja a
szerves anyagot lebontó szervezetek rejtélyeit. Nekünk elég
annyit tudnunk, hogy egyes derék makro- és mikroorganizmusok szeretik megenni a lehullott lombot, a lenyírt füvet, a trágyát,
az ételmaradékokat és más szerves anyagokat. Kerti komposztálónk üzemeltetésében felbecsülhetetlen önkéntes
munkát fognak teljesíteni! A segítőket nem is kell “importálnunk”, mert természetüknél fogva helyben megtalálhatóak. A mi
feladatunk csak annyi, hogy otthont hozzunk létre nekik egy
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Közérdekű

Soha ne szállj be idegen ember autójába, lehetőleg idegen
emberrel szóba se állj!
2018. szeptember 3-án minden iskolában becsengetnek…

Új tanév, van, akinek új iskola, új barátok, új közösség. Azonban
az odafigyelés, az óvatosság, a biztonság fontossága a régi!

Íme, néhány jótanács annak érdekében, hogy a tanév sikeres,
örömteli és biztonságos legyen!

Iskolába menet, illetve hazafelé a közlekedési szabályokat minden esetben be kell tartani! Olyan útvonalon közlekedj, melyet
a szüleiddel már bejártál, és amely lehetőleg nem elhagyatott,
kihalt. Minden esetben a jól kivilágított, ismert és biztonságos
útvonalakat használd!
Értékeidet (pl.: mobiltelefon, készpénz, stb.) soha ne tartsd jól
látható helyen, hiszen ez szemet szúrhat rossz szándékú
embereknek!
Ismerd szüleid elérhetőségét, telefonszámát, hogy gond esetén
el tudd érni őket! Amennyiben később indulsz haza az iskolából
vagy programot szervezel magadnak, értesítsd szüleidet, hiszen
ők időre várnak haza.

Az erőszak soha nem old meg semmilyen problémát, vitát.
Játékból, viccből vagy csak a diáktársak előtti „menőzésből” sem
szabad a másik embert tettleg, szavakkal vagy az interneten
keresztül bántani, sértegetni, megalázni, nevetségessé tenni.
Ezeknek súlyos következményei is lehetnek.

Az interneten nem minden az, aminek látszik. Légy óvatos a
közösségi oldalak használatával! Ne tedd nyilvánossá címed,
telefonszámod, egyéb személyes adataidat a közösségi
oldalakon, mert ezzel visszaélhetnek, akár zaklathatnak.

Fontos tudnotok, hogy az általános iskolák többségének (és
néhány középiskolának is) van iskolarendőre, aki rendszeres
kapcsolatot tart az intézmény vezetőségével, a diákokkal.
Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken
(tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton teszik közzé. Ha problémátok, kérdésetek van,
bátran forduljatok hozzá!
Sikeres, biztonságos tanévet kívánunk!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Ismét a Volán végzi a közszolgáltatást
Az elmúlt időszakban jelentős, a térség közlekedési ellátását
akadályozó mértékű szolgáltatási elégtelenségek jelentkeztek a
VOLÁNBUSZ Zrt. által megbízott alvállalkozó működésében.
Mivel a helyzet a sorozatos egyeztetések és a szerződésben
foglalt szankciók érvényesítése ellenére sem változott, a
VOLÁNBUSZ Zrt. 2018. augusztus 10-én a szolgáltatás teljes körű
átvétele mellett döntött. Ennek megfelelően szeptember 1-jétől
a zsámbéki térségben is a társaság végzi a közszolgáltatási
tevékenységet.

Az autóbuszos kiszolgálás feltételeinek teljes körű megteremtése ilyen rövid idő alatt jelentős terhet ró a társaságra, de minden igyekezetükkel azon vannak, hogy az üzemeltető-váltás az
utasok számára zökkenőmentesen történjen, és érzékelhető
minőségi javulást eredményezzen. Folyamatosan zajlik az
autóbusz-vezetők felvétele, és munkatársaik mindent
megtesznek a feladat ellátásához szükséges járműállomány biztosítása érdekében. A meglévő autóbuszok üzemeltetése mellett a társaság a rendelkezésére álló tartalékállomány teljes felhasználásával igyekszik gondoskodni az utasok elszállításáról.
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Szeptember 1-jétől további, új beszerzésű járművek forgalomba
állítása történik, amely jelentősen növeli a szolgáltatás
minőségét, az utazás komfortját.

A VOLÁNBUSZ Zrt. bízik benne, hogy a fentebb leírt intézkedéseik hatására az utasok számára érzékelhető javulás áll be az
autóbuszos közlekedési ellátásban, ugyanakkor hangsúlyozni
szeretnék, hogy a rendelkezésre álló időtartam rövidsége és a
feladat rendkívüli összetettsége miatt a VOLÁNBUSZ-tól
megszokott szolgáltatási színvonal helyreállása időt vesz
igénybe. A stabil, menetrendszerű kiszolgálás biztosítását
tovább nehezíti a szeptember 1-jei iskolakezdést kísérő megnövekedett közúti forgalom, valamint a Pest megyében és
Budapest területén zajló útépítési munkálatok okozta forgalomkorlátozások is.

Mindezek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. tisztelettel kéri az utasok
szíves türelmét és megértését a rendkívüli helyzettel kapcsolatban. A társaság munkatársai mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a település lakói mihamarabb magas színvonalú, megbízható közlekedési szolgáltatásban részesüljenek.

Program

Irodalmi klub: Saját szoba
„No de hát, szegezhetik nekem a kérdést, arra kértük, hogy a nőkről és a regényről beszéljen, mi köze ehhez egy saját szobának?”
Virginia Woolf

A Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubja „Saját szoba” címmel új beszélgetéssorozatot indít
kortárs költő- és írónőkkel. A meghívott szerzők beszélgetőtársa Szegő János irodalomkritikus, szerkesztő, a Magvető Kiadó munkatársa:

„Van-e az irodalomnak neme? Gyakran kerül ez szóba napjainkban, amikor az irodalomról beszélünk. A Pátyi Könyvtár új beszélgetéssorozatában öt írónőt látunk
vendégül, és a hagyományos, művekre összpontosító életút-beszélgetés és szerzői
felolvasások mellett és után szóba kerül majd, hogy saját alkotói énjük számára
mennyire és miként fontosak a nemekkel kapcsolatos kérdések és válaszok. Hogy mit
jelent és jelenthet Virginia Woolf híres metaforája, a saját szoba: …a nőknek rendelkezniük kell pénzzel és saját szobával, ha regényírásra adják magukat…”

Vendégeink:
Bendl Vera: szeptember 27.
Kiss Judit Ágnes: október 25.
Finy Petra: november 8.
Karafiáth Orsolya: november 29.
Tompa Andrea: december 13.
A csütörtöki napokon, 19 órakor kezdődő estek ismertetői a www.irodalmiklub.hu
és a www.facebook.hu/patyikonyvtar oldalakon olvashatóak majd.
A beszélgetések után a szerzők dedikálják műveiket.

Szeretettel várunk mindenkit az irodalmi estekre, a Könyvtárba!
Kollár Péter
könyvtáros

www.telki.hu

17

18

Önkormányzat
Pályázati felhívás -

Környezetvédelmi alap
Telki község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII.
tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 8/2012.
(05.01.) számú Ö. rendeletével Környezetvédelmi alapot hozott
létre.

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

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

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi személy
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az elnyert összegből elsősorban a település közigazgatási területén
végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi
tevékenységet.
A Környezetvédelmi alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
működési célra nem nyújtható.

Nem nyújtható támogatás annak, aki, illetve amely szervezet
ellen felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy aki, illetve amely
szervezet a Környezetvédelmi alapból vagy más önkormányzati
forrásból korábban már támogatásban részesült, és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a kitöltött pályázati adatlapot

a környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a
műszaki leírást és a költségvetést

-

a tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját

az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb
forrásokat

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 30.

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

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

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

Megállapodás - elszámolás

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

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

Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy
csak részben teljesíti, a képviselő-testület a támogatás
összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére
kötelezheti.
A Környezetvédelmi alapról szóló rendelet - 8/2012 (05.01.) Ör. szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Rendeletek tára
menüpont alatt.
Deltai Károly
polgármester

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

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

2018 augusztus

Hirdetés
Kultúra
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS
BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése,
tanácsadás, légzésfunkció mérés,
allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

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

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

GÓLYAHÍR
Ebben a hónapban
elkerülte falunkat a
gólya!
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