


Beköszöntött az ősz, ilyenkor
szoktam kisebb témákból össze-
állított csokorral jelentkezni.

Elkészült az új egészségház,
megtörtént a műszaki átadás,
a nyílt nap. Az épület minő-
sége nagyon jó, a kialakítás
hosszú időre biztosítja Telki
egészségügyi ellátásának szín-
vonalas infrastrukturális hát-
terét. Természetesen ilyenkor
még sok apróbb-nagyobb
feladat hátra van, az átköltö-
zéssel, beüzemeléssel kapcso-
latos teendők, a parkosítás,
amihez most már megfelelő az
időjárás.

Több pályázat is megjelent az elmúlt időszakban. Sajnos ezek
legtöbbje számunkra, eltérő okok miatt, nem volt megfelelő.
Várjuk az útépítéshez és csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó
új pályázatokat és az esetleges olyan lehetőségeket, amelyek
segíthetnek beruházásainkban és melyekben a kiírás sem zár ki
minket valamiért.

Megkezdődött a közösségi ház beruházásunk. Az intézmény
számos funkcióval és lehetőséggel fog szolgálni Telki kisebb-
nagyobb közösségeinek, civil szervezeteinek és a kulturális élet
szereplőinek. Az épület-együttes jövő tavaszra készül el. A
beruházást teljesen önerőből valósítjuk meg, de az utolsó pilla-
natig reménykedünk benne, hogy az egészségház esetéhez
hasonlóan megjelenik egy olyan lehetőség, amely utófinan-
szírozásban fedezi, vagy enyhíti a kiadásokat. Sajnos azonban
legtöbbször a pályázatok nem követik a valós helyi igényeket,
hanem a forrást kezelő jogi keretrendszeréből indulnak ki. Ide
kapcsolódik az a sajtóhír, miszerint a településeknek vissza kel-
lene fizetniük felvett támogatásokat. Valójában nincs szó vissza-
fizetésről, csak egyes forrásokat a jövőben a Magyar Államkincs-
tár fog kezelni, nem pedig az önkormányzat számlavezető bank-
ja. Ez minket nem érint, csak azokat, akik EU-s pályázatok előle-
geit tárolják nem Kincstári számlán.

Erről és sok másról is szó volt az új parlamenti ciklus első
településvezetői értekezletén, melyet Csenger-Zalán Zsolt,

térségünk országgyűlési képviselője hívott össze. A település-
vezetői értekezlet így már hagyománnyá vált, hisz ez a második
ciklus, melyben a polgármesterek az országgyűlési képviselővel
közösen gondolkodva dolgoznak településeik ügyein.

Több település jelezte, hogy a pályázatok olyan feltételekkel je-
lennek meg, amelyek nem igazodnak a települések lehetősége-
ihez, illetve körülményeihez. Mi ugyan hosszú ideje elzárkózunk
a hitelfelvételtől és nem adósítjuk el Telkit, de többen kérték,
hogy jelenjenek meg önerő fedezeti pályázatok és könnyítsék
meg a hitelfelvételt, ami jelenleg kormányengedélyhez kötött.

Legfőbb közösnek mondható problémánk a közlekedés. Erről is
esett a legtöbb szó.

Budakeszi és a második kerület is nyitott a hiányzó buszsáv
kialakításának újbóli kezdeményezésére. A reggeli közlekedési
tumultus csak jó helyi közösségi közlekedés és P+R parkolók
létesítésével csökkenthető. Ez a feladat azonban nem helyi fela-
dat, hisz az egész utazási folyamat összes érintettjének együtt
kell működni, ha eredményt akarunk elérni.

A buszközlekedéssel kapcsolatban, a településvezetői értekezlet
előtt egyeztettem a Volán igazgatójával, hisz a jelenlegi köz-
lekedési helyzet minden korábbinál rosszabb, sőt, már kritikus-
nak mondható. Problémáinkat az utasszámlálás is visszaigazolta.
Igazgató úr igyekszik jármű és sofőr átszervezésekkel és menet-
rend módosítással kezelni. Külön kérdés lesz a széna-téri
buszvégállomás kérdése, erről azonban még nem tudtam meg
újabb információt.

Térségünket érintő legnagyobb közlekedésfejlesztési program
a körgyűrű rendszer fejlesztése. Az R11-es út új nyomvonal ki-
jelölése miatt gyakorlatilag teljesen újraindult. Itt a környezeti
hatástanulmányok sem kezdődtek meg. A legjóindulatúbb 
becslések szerint is legalább öt évvel csúszik a beruházás meg-
kezdése, ami azt jelenti, hogy reálisan nyolc-tíz éven belül
várható a megvalósulás.

Az egy körívvel beljebb lévő tervezett gyűrű az M0 nyugati szek-
torának befejezése, a gyűrű bezárása. Ez a program most új
lendületet kapott, hisz közbeszerzésen kiválasztották a ter-
vezőket és megindult a tervezési munka. Az M0- bezárása sokak
által várt, de környezetvédelmi és helyi szempontokból kérdő-
jelekkel teli ügy. A tervezett nyomvonal alagutakkal és völgyhi-
dakkal teli, lassan és drágán megépíthető szakaszt vetít elő. A
tervezett út Budakeszi felé, a lovarda után keresztezné valahol a
1103-as utat. Jelenleg két lehajtót is terveznek, egyet a 1103-as
útra, egyet a Pátyot Budakeszivel összekötő szakaszra.

Beszéltünk a demográfiai helyzetről, illetve a régió települé-
seinek várható lakosságnövekedéséről is. A becslések szerint a
környék 10 éven belül újabb harmincöt-negyvenezer embernek
lesz otthona. A kitelepülések üteme, a beépítetlen telkek száma,
a budapesti ingatlanár növekedés és a változó jogi környezet
(építőipari jogszabályok, áfa, CSOK, stb.) miatt nem várható las-
sulás, vagy csökkenés a térség növekedésében. Ehhez kell, kel-
lene igazodjon a helyi közlekedés és infrastruktúra fejlődése,
ami nem mindenhol lehetséges.

Ennyi fért őszi színes összeállításomba, olvassák a Napló és a
honlap híreit továbbra is. Tarka őszi napokat kívánok!

Deltai Károly
polgármester
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Polgármester naplója
Őszi színek, tarka hírek
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Bölcsődefejlesztési pályázat
Telki község képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támo-
gatása Pest megyében PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018” című
pályázati felhívás kapcsán döntött a tervezési szerződés
kiadásáról a V.T.Arch Kft. (1025 Budapest, Nagybányai út 12/b)
részére, a Telki, Tengelice u. 3. szám alatti óvoda épülete (1348/1.
hrsz.) bővítéseként megvalósítandó bölcsőde építésére. A ter-
vezés során figyelembe kell venni a jövőbeni egyéb, illetve a
további hasznosításra vonatkozó opció lehetőségét.

Augusztus 27.

Beszámoló az óvoda munkájáról
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Telki Óvoda
2017/2018-as nevelési évi munkájáról szóló beszámolót.

Az óvoda továbbképzési terve
A testület elfogadta a Telki Óvoda 2018. szeptember 1-je és
2023. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozó tovább-
képzési programját.

Társulási megállapodás módosítása
A képviselő-testület elfogadta a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának 10. számú módosítását.

Szociális célú tűzifa vásárlása
A képviselő-testület döntött arról,hogy 50 erdei köbméter mennyi-
ségű tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló, 46/2014. (IX.25.) BM rendelet
alapján. A pályázathoz biztosítandó önrész mértéke 63.500
forint.

Környezetvédelmi Alap
A testület döntött a Környezetvédelmi Alap második félévi
pályázati kiírásáról.

Ingatlanrendezési ügy
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki, Erdő utca 26/2-
es helyrajzi-számú ingatlan Helyi Építési Szabályzat és Szabályo-
zási Terv szerinti szabályozási szélességének kialakítása
érdekében ingatlanrendezési szerződést köt az érintett ingatlan
tulajdonosaival, az Erdő utca szabályozási szélességéhez szük-
séges területrész önkormányzat részére történő térítésmentes
leadására.

Támogatási kérelem
A testület a helyi civil szervezetek részére nyújtható önkor-
mányzati támogatásokról szóló, 9/2017.(IV.04.) Ö. rendelet
alapján a Telki Nyugdíjas Egyesület részére - a benyújtott támo-
gatási kérelem szerint - 300.000 forint összegű támogatást nyújt
az egyesület által 2018-ban szervezendő rendezvények, prog-
ramok megvalósításához.

Nyári karbantartási munkák
A testület elfogadta a 2018. évi nyári intézmény karbantartási
munkákról szóló tájékoztatót.

Szociális rendelet módosítása
A képviselő-testület megalkotta 12/2018. (V.28.) önkormányzati
rendeletét a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló, 17/2017. (X.30.) Ö. rendelet
módosításáról.

Határozat elleni fellebbezés elbírálása
A képviselő-testület másodfokú hatósági hatáskörében eljárva
úgy határozott, hogy a tiltott, kirívóan közösségellenes maga-
tartás elkövetésének megállapításáról szóló, Telki község
jegyzőjének Á/696-4/2018 számú határozata elleni fellebbezést
elutasítja és az eredeti határozat rendelkező részét helyben-
hagyja.

szb

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.

Felhívás közösségi szolgálat
teljesítésére

Kedves Fiatalok!

Az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az 50 óra
közösségi szolgálat teljesítése és annak igazolása. A Telki
Polgármesteri Hivatal lehetőséget kíván biztosítani erre.

Az önkormányzat által szervezett helyi ren-
dezvényekhez kapcsolódóan, azok előkészítési
munkáiban, illetve egyéb segítő feladatok ellátásában
tudunk lehetőséget biztosítani a közösségi feladatok
teljesítésére.

Amennyiben szeretnél lehetőséget kapni, jelentkezz a
Polgármesteri Hivatal titkárságán, adataid megadásával!
Kiskorú esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat leadása
szükséges.

További információk a Polgármesteri Hivatal titkárságán
kaphatók, a 06-26-920-801-es telefonszámon.

Telki Polgármesteri Hivatal



Az idei Egészségnap programjának fontos részét képezte az
elkészült Egészségház kapuinak megnyitása. Az érdeklődők az
épület minden zegzugát bejárhatták szeptember 22-én, délelőtt
11 órakor. Bárki bepillanthatott a védőnői szolgálatnak, a gyer-
mek és felnőtt rendelőnek, fogászatnak hamarosan otthont adó
helyiségekbe, és kívül-belül megcsodálhatta az impozáns
létesítményt.

Deltai Károly polgármester ünnepi beszédében kiemelte, a közel
200 millió forintos beruházáshoz jelentős vissza nem térítendő
támogatást (172.810.374 Ft-ot) kapott településünk. Hozzátette,
hogy régi nagy vágya volt Telkinek egy saját tulajdonú, korszerű
Egészségház, és a szükséges engedélyek birtokában, várhatóan
októberben már birtokba is vehetik az épületet a védőnők, a
gyermek- és a háziorvos, és természetesen a gyógyulni vágyók.

A polgármester beszédét követően Harkai Gábor plébános
megszentelte az Egészségházat, majd Király Gábor műszaki
ellenőr körbevezette az érdeklődőket az épületben.

Szilágyi Balázs
Fotók: Messzi Ke, szb
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Bejártuk az Egészségházat

Egészségház

Helyszín: Telki, 1301. hrsz. (a posta mellett)

Építtető: Telki Község Önkormányzata

Tervező: Modulart Stúdió

Felelős építésztervező: Láris Barnabás

Kivitelező: EB HUNGARY INVEST Kft.

Felelős műszaki vezető: Vető-Boros Krisztián

A hivatalos átadóra október 13-án 12.30-kor
kerül sor.

Az átadón beszédet mond Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési

képviselő és Deltai Károly polgármester.
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Az idei Egészségnap némiképpen eltért az eddigiektől. Ezúttal
nem a szűrések vagy éppen sportesemények szerepeltek a
középpontban, sokkal inkább az egészséges ételek, a lelki
egészség és a hulladékmentes életmód.

A szeptember 22-i rendezvény délelőttjén az érdeklődők
közelebbről megismerhették az Egészségházat (erről külön

cikkünkben olvashatnak). Délután a családoké volt a terep, akik
a Pajtában bepillanthattak a sukorói  Vadmadárkórház életébe és
közelről megcsodálhattak sólymot, baglyot és vércsét is. Sőt, a
két „béketűrő” baglyot mindenki meg is simogathatta, a

Egészségnap
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gyerekek nagy-nagy örömére. Mindeközben a Fáth-házban
kézműves foglalkozások, és Korsós Gabriella vezetésével
egészséges ételkészítő kurzus - az Egészségklub - várta a
nagyérdeműt. Ugyanitt, egy másik helyiségben a Kokukk
Egyesület tagjai mutatták be, milyen egyszerű praktikákkal
csökkenthetjük háztartásunkban a keletkező hulladék mennyi-
ségét. A gyakorlati bemutató mellett az elmélet sem maradha-
tott el: fél hattól a Pajtában Kump Edina hulladék és környezet-
védelmi szakértő avatott be bennünket abba, hogyan tudunk
közelíteni a hulladékmentes életmódhoz. A megelőzés mellett
az újrahasználat, újrahasznosítás és a komposztálás révén Edina
ma már csupán egyetlen maréknyi szemetet termel egy hónap
alatt. Érdemes követni a példáját!

szb
Fotók: Messzi Ke
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Kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése

Minden héten szerdán

Szelektív hulladékgyűjtés

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

Műanyag: bármilyen átlátszó zsákban; papír: kötegelve (kar-
tonpapír 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 elhe-
lyezni. 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 (március 15. és december 15.
között)
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 lomta-
lanításnál, aki a kiállított szállítólevélen aláírásával igazolja a
lomtalanítás megtörténtét.

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

elérhetőségei:

info@zoldbicske.hu,

+36-22-350-111

Veszélyes hulladék gyűjtése

Tisztelt Telki Lakosok!

2018. október 27-én, szombaton 8 és 13 óra között a Telki Pol-
gármesteri 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

Hulladéknaptár és fontos tudnivalók
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Javában zajlik a közösségi ház közbeszerzési eljárása. A tervek
szerint lapunk megjelenéséig megtörténhet a kivitelező
kiválasztása és az ehhez kapcsolódó szerződések megkötése.

Amennyiben ezek sikerrel lezajlanak, még idén megindulhat az
építkezés az Ófalu központjában.

Az ősz beköszöntével egyre inkább megnő az avar és kerti hul-
ladék mennyisége az ingatlanokon. Telki község Önkormányza-
ta az avar és a kerti hulladék égetését az avar és kerti hulladékok
égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezés helyi szabályozásáról szóló, 17/2011.(VI.29.)
számú Ö. rendeletében szabályozta.

A lakosság egészségének és a levegő minőségének védelme
érdekében a nem komposztált kerti hulladék nyílt téri égetése
március, április, szeptember, október, november hónapokban,
munkanapokon 8-tól 19 óráig, valamint minden páros héten
szombaton 9-től 17 óráig engedélyezett.

Kerti hulladék lehet ág, gally lomb, fa- és egyéb nyesedék,
kaszálék, lomb, növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb
növényi maradványok.

Az égetést csak cselekvőképes nagykorú személy végezheti,
abban az esetben, ha gondoskodik a helyszínen a tűz oltásának
feltételeiről.

Az avar égetésén túl a környezetre ártalmas, vagy az égés 

közben azzá váló anyagokat (pl. műanyag, gumiabroncs, éghető
települési szilárd hulladék, stb.) égetni tilos!

A kerti hulladék és az avar égetésének fenti szabályait
megszegőkkel szemben a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről szóló,
6/2013. (IV.24.) Ö. rendelet értelmében a közterület–felügyelő
helyszíni bírságot szab ki, illetve a hatóság közigazgatási bírság-
gal sújtja el elkövetőt.

Természetesen a levegő tisztaságának védelme érdekében
továbbra is javasoljuk az avarégetés helyett a zöldhulladék
elszállítását vagy a komposztálást.

A hulladékszállítási közszolgáltató minden hónap második és
negyedik csütörtökén (2018. október 11., 25., november 8., 22. és
december 13.) szállítja el a zöldhulladékot. A zöldhulladék bár-
milyen, maximum 120 literes 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.

Telki Önkormányzat

Hamarosan megindulhat a közösségi
ház építése

Égetési szabályok
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Közösség 9

Kedves telkiek! Idén ismét településünkön élők alkotásaiból
szeretnénk elkészíteni önkormányzatunk hivatalos karácsonyi
üdvözlőlapját. Ez alkalommal a helyben élő nyugdíjasok segít-
ségét, rajzait, festményeit várjuk.

A pályázat beadási határideje: 
2018. november 12. (hétfő)

A pályázat elbírálása: 2018. november 13., eredményhirdetés: a
FaluAdventje rendezvénysorozat keretében (a pontos időpon-
tot következő lapszámunkban olvashatják).

A pályázatokat 3 fős zsűri bírálja el, amelynek tagjai: Maronicsné
Dávid Anna, rajztanár, Márton Ildikó, a Pipacs Galéria tulaj-
donosa, és Igaz Imre, díszlettervező-építész.

A rajzokat A/4-es formátumban várjuk.

Az alábbi adatokat mellékelve kérjük leadni: név, értesítési cím
(e-mail cím vagy telefonszám).

Kérjük, hogy az alkotásokat – Ruják Györgyi részére –
munkaidőben, a Polgármesteri Hivatal Titkárságán szívesked-
jenek leadni.

Alább a tavalyi pályázat győztes alkotása látható.

A Biatorbágy Város Egészségügyi
Ellátó Nonprofit Kft. nemrég támo-
gatásban részesült a VEKOP-7.2.2-17-
2017-00002 azonosító számú, „Közös-
ségek az egészségtudatos lakosságért a
Budakeszi járásban” című pályázatával,
amely egy biatorbágyi székhelyű egészségfej-
lesztési iroda létrehozására nyújt lehetőséget.

A létrejövő Biatorbágyi Egészségfejlesztési Iroda keretei között
alkalom nyílik arra, hogy a biatorbágyi szakrendelő, valamint a
környék háziorvosai, egészségügyi intézményei az eddiginél is
élőbb személyes kapcsolatrendszert és partnerségi viszonyt
alakítsanak ki a prevenciós, szűrési és tájékoztatási programok
megvalósítása során.

Ezév szeptemberétől egyrészt a Biatorbágyi Egészségházban,
másrészt a Budakeszi járás településein olyan, a járás lakosai
számára elérhető programokat valósítanak meg, amelyek célja
az egészséges életmód és az egészségtudatos magatartás ele-
meinek megismertetése a betegségek megelőzése érdekében.
A jobb életminőség elérését célozzák például a mozgás
fontosságára felhívó vagy az étrenddel kapcsolatos tanácsadá-
sok. Lesznek a dohányzásról leszokást segítő csoportjaik és a
lelki egészség megőrzését szolgáló foglalkozások is.

Újra karácsonyi képeslappályázat

Új Biatorbágyi
Egészségfejlesztési Iroda

HÉSZ-módosítási
lehetőség

Tisztelt Lakosság!

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete a
beérkezett lakossági kezdeményezések alapján döntött a
Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezé-
séről.

Ezúton felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy amennyi-
ben a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló
kérelme van, azt 2018. október 30-ig teheti meg a Pol-
gármesteri Hivatalhoz benyújtott beadvány formájában. A
beérkezett beadványok indokoltságáról a településter-
vező és a képviselő-testület külön-külön fog előzetes vizs-
gálat alapján dönteni.

A Helyi Építési Szabályzat módosításának lakossági
kezdeményezésre történő módosítása kizárólag a
kérelmező anyagi tehervállalása mellett történhet.

Telki község Önkormányzata
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Október 13-án, szombaton, 16 órai kezdettel a Pajta-
Faluházban megrendezésre kerül a tizenhatodik Faluká-
posztája, Telki Káposztasavanyító Fesztivál.

A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposzta feldolgozása ceglédi
recept alapján, sóval savanyítva, ötféle fűszerrel ízesítve, répával
és birsalmával díszítve történik. Azok számára, akik korábban
jelentkeztek, az alapanyagot az önkormányzat biztosítja. Jelent-
kezni előzetesen telefonon (06-70-621-5308), vagy emailen, a
rujakgy@gmail.com címen lehet Ruják Györgyinél (amíg a
szabad helyek tartanak).

Közben Barthos György csapatának jóvoltából elkészül a töltött
káposzta, és természetesen a szokásos zsíros kenyér, forralt bor
és meleg tea mellett hívunk mindenkit egy vidám együttlétre. A
korábbi évek remek tapasztalatai alapján idén már három hatal-
mas üst Telki Káposztás Slambuccal várja majd Bánó Attila az
ínyenceket!

A savanyítás idei különlegessége, hogy az október 14-én
délután megrendezendő Első Telki Testvértelepülési Focikupa
résztvevő csapatai, Telki és testvértelepülése, Gyimesbükk,
valamint Budajenő csapata is elkészítenek egy-egy nagy dézsa
savanyú káposztát, meglepetés versengéssel kísérve!

A rendezvény alatt már 15.30-tól a Szélfútta Zenekar szórakoz-
tatja a savanyítókat és érdeklődőket kiváló magyar népzenével.

A gyerekeknek szokás szerint bábszínházi előadás és kézműves
foglalkozások lesznek a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában - 16
órától a Batyu Színház „Jancsi és Juliska” című előadását
láthatják, majd 16.45-től igazi őszi játékokat készíthetnek.

A gasztronómiai élvezeteket követően 19 órától idén is egy fer-
geteges délszláv táncház veszi kezdetét Dávid Anna és a
KOKUKK szervezésében, vendégeink a pécsi VIZIN zenekar
alapítói tagjai lesznek, tánctanító: Végh Andor.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Falukáposztája

Mesék könyve - Jancsi és
Juliska
bábjáték a testvéri szeretetről

A X. Kelenvölgyi Bábjátékos Találkozó

„Legjobb bábszínpadi dramaturgia” díja

„János, a favágó reggeltől
napestig járta az erdőt és
vágta a fákat rendre, jusson
tüzelő mindig a városi
embereknek. Csak dolgozott,
csak dolgozott napestig, de
magának alig jutott valami.
Szegény ember volt ez a
János, de becsülettel nevelte,
tanította két gyermekét,
akikkel magára maradt. S a két
gyermek, Jancsi és Juliska,
sokat segített apukájának.”

Az ismert mesét, pálcás és
kesztyűbábokkal, valamint élő
színészi játék segítségével
adják elő, óvodás és kisiskolás
korú gyermekek részére.
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Hagyományteremtő sportrendezvényt indítottunk: az Első
Telki Testvértelepülési Focikupa 2018. október 14-én, vasár-
nap délután lesz a Globallban.

Testvértelepülésünk, Gyimesbükk néhány évvel ezelőtt alakult
nagypályás focicsapata azzal a gondolattal keresett meg ben-
nünket, tudnánk-e esetleg egy pár csapat részvételével egy
vidám focitornát szervezni Telkiben, a Globall edzőközpontban.
A Telki FC kispályás csapataiból alakult nagypályás csapathoz
csatlakozott még Budajenő csapata is.

A Globall vezetősége örömmel biztosított helyet a nagypályás
focitornának, amelyet az idei Falukáposztája hétvégéjén,
október 14-én, vasárnap délután rendezünk meg a Globall
kültéri, műfüves nagypályáján, 14 órai kezdettel.

A közönség, akiket nagy szeretettel várnak a csapatok a tornára,
és akik természetesen szabadon bejöhetnek ez alkalommal az
edzőközpont szabadtéri részére, három 2 x 20 perces meccset
láthatnak:

- 14.00 Telki - Gyimesbükk

- 15.00 Gyimesbükk - Budajenő

- 16.00 Budajenő - Telki

- 17.00 Díjkiosztó

Természetesen számos díj és kupa talál majd gazdára, és bízunk
benne, hogy hagyományteremtő tornánk folytatódik majd a
következő években is, talán Telkiben vagy a többi résztvevő
településen.

Kérjük, jöjjenek, jöjjetek minél többen, buzdítsuk a csapatokat és
töltsünk együtt egy hangulatos, vidám délutánt!

Móczár Gábor
alpolgármester

Testvértelepülési focikupa

Délszláv táncház

Jöjjön és táncoljon velünk a Telki
Pajtában, október 13-án, szombaton
19 órakor, közvetlenül a káposztasa-
vanyítás után!

Vendégeink a pécsi Vizin zenekar
alapítói tagjai lesznek, a táncokat
betanítja: Végh Andor.

A hangulatos estre a szervezők - a
Telki Önkormányzat és a Kokukk
Egyesület - mindenkit szeretettel
várnak.
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Kedves Támogatók, Önkéntesek, Telki és
Budajenői Polgártársak!

Lassan végéhez ér a két falu összefogásával, a KoKuKK Egyesület
szervezésében 2014-ben megkezdett kápolnafelújítás. A
munkálatokhoz több mint 50 felajánlást kaptunk pénzadomány,
természetbeni adomány és önkéntes munka formájában. Az
összegyűlt pénzbeli támogatás összege végül 1,3 millió forintot
tett ki, a természetbeni adományok értéke szintén jelentős volt.
Mindenkinek nagyon köszönjük a jóindulatot, a segítséget, a
közös munkát!

A kápolnát levéltári kutatások alapján végül az eredetihez hűen
„a mennyben megkoronázott Szűz Mária” tiszteletére ajánljuk.

Az épület átadására 2018. október 20-án, 10 órakor kerül sor.

Október a római katolikus egyházban Mária és a rózsafüzér
hónapja, aminek tiszteletére ezen a napon egy gyalogos zarán-
doklat keretében járják be a Zsámbéki-medence több
települését a helyi hívek. Ennek a zarándoklatnak a második
állomása lesz a Budajenő és Telki határában álló, kicsi kápolna
egyszerű avatóünnepsége.

Ezúton is invitálunk minden támogatót, önkéntest, érdeklődőt,
hívőket és nem hívőket az ünnepségre. Ha idejük engedi,
tiszteljék meg részvételükkel az eseményt!

KoKuKK Egyesület

Közös megemlékezés 1956-ra

Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 62. évfordulójának helyi megemlékezésére hívja a telki polgárokat 2018.
október 23-án, kedden este 19 órára, az ófalui 56-os emlékműhöz.

Program: ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás és Deltai Károly ünnepi beszéde

Fáklyát a helyszínen biztosítunk!

Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!

Kápolna avatás
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Zászlórendelés
Tisztelt Telki Polgárok!

A korábbi években sikerrel lezajlott akció után az önkor-
mányzat ezúton kínálja fel ismét azt a lehetőséget, hogy a hely-
béli lakosoknak kedvezményes áron beszerez nemzeti 
zászlókat.

Móczár Gábor alpolgármester

Nemzeti zászló nyomott címerrel:
60 x 40 cm: 1.715 Ft
90 x 60 cm: 2.794 Ft

Nemzeti zászló címer nélkül:
60 x 40 cm: 1.080 Ft
90 x 60 cm: 1.778 Ft

Telki község zászlaja (a pajzs alakú címerrel, zöld alapon):
60 x 40 cm: 2.667 Ft
90 x 60 cm: 4.128 Ft

A zászlók 2018. október 12-ig megrendelhetők a Telki Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán, a 06-26-920-801-es telefonszá-
mon vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.

Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük megküldeni:

Megrendelek ............ db ............... méretű nemzeti zászlót 

címerrel/címer nélkül (aláhúzandó)

Megrendelek ............ db ............... méretű telki zászlót

..............................................................................................................................

az igénylő neve

.............................................................................................................................

az igénylő aláírása

lakcíme:............................................................................................................

telefonszáma:..................................................................................................

Telki Község Önkormányzata és a
Pipacs Galéria szeretettel meghívja
önt és kedves családját a Festészet
napja alkalmából nyíló kiállításra.

Időpont:

2018. október 12. (péntek), 18:30

Helyszín:

Pipacs Galéria – Telki, Pipacs utca 8.

Kiállító művész:

Jakab Mária Ilona (Telki)

A kiállítást megnyitja:

Deltai Károly polgármester

Meghívó: Őszi metamorfózis

A műsor előadói:

a Pipacsvirág Általános Iskola – Kiss Zenede növendékei

Támogató:

Telki Önkormányzat

A kiállítás 2018. október 18-ig látogatható 10-től 18 óráig.
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2018. augusztus 29-én délután, a Telki Óvoda székhelyén, a
Harangvirág utcai épületben tartottuk meg leendő óvodásaink
szülei részére az első tájékoztatót, melyen bemutatkozott az
Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány kuratóriumának elnöke, az
óvodai Szülői Szervezet képviselője. Megismerkedhettek az
óvoda nevelőtestületével, informálódhattak céljainkról, Pedagó-
giai Programunkról, Házirendünk kiemelt pontjairól, az óvo-
dakezdéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

A következő napon, augusztus 30-án, csütörtökön hagyo-
mányainkhoz híven, „óvodára hangoló” ismerkedési napot
szerveztünk. Az élményekben gazdag, tartalmas délelőtt során
új csemetéink szüleikkel együtt bebarangolhatták az óvoda
helyiségeit, megismerkedhettek az óvónénikkel, pedagógiai
asszisztensekkel, dadus nénikkel és kipróbálhatták a csoport-
szobai és udvari játékokat.

A nyári takarítási és karbantartási munkálatok után szeptember
első napjaiban 50 új kisgyermek kezdte meg óvodás éveit sok új
eszközzel bővült intézményünkben.

Az óvodai befogadási időszak a gyermekek számára egy isme-
retlen, izgalommal teli, új kaland.Van, aki az első pillanattól kezd-
ve felszabadultan, otthonosan mozog az új környezetben, nem
igényli szülei jelenlétét, és van, akinek fájdalmas, és hosszabb
időbe telik a szülőtől való elválás. A gyermekek azonban előbb-
utóbb rájönnek, hogy az óvoda egy jó hely, ahol az óvónénik
sokat mesélnek, egész nap lehet babázni, autózni, futóbiciklizni,
focizni, csúszdázni, énekelni, rajzolni. Fontosnak tartjuk, hogy a
szülők bízzanak bennünk, érezzék, hogy gyermekük biztonság-
ban, jó kezekben van, hiszen ez az alapja az elkövetkező évek
konstruktív együttműködésének.

A legtöbb új kisgyermek óvodánk Napocska csoportjába
érkezett. A szülők közül sokan éltek a rugalmas beszoktatás
lehetőségével, melynek keretében az első héten, néhány napon
keresztül, a reggeli órákban együtt játszhattak még gyer-
mekükkel a csoportban.

Szeptember 7-én pénteken egy igazán különleges programon,
terápiás segítőkutya bemutatón vehetett részt az óvoda apraja
és nagyja. A négy kutya nagyon nyugodt, fegyelmezett, barátsá-
gos volt, gazdáik pedig nagyon értettek a gyerekek és kutyáik
nyelvén. A barátkozós és közös mozgásos játékok során meg-
tudhattuk azt is, hogy mit is takar a „segítő” és „terápiás” kutya
elnevezés. Az interaktív bemutató mindenkinek fantasztikus
élményt nyújtott. A program az óvodapedagógusok szervező-
munkájának és az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány anyagi
támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

Szeptember első hetében elkezdődött gyermekeink fejlett-
ségének a felmérése, megindultak a kötelező logopédiai és a
pszichológiai szűrővizsgálatok. A Telki Óvodában - fennállása
óta - folyamatos és biztosított gyermekeink részére a logopédi-
ai és pszichológiai ellátás. Minden szeptemberben azok a gyer-
mekek, akik az adott nevelési év augusztus 31-ig betöltik az 5.
életévüket, komplex szűrővizsgálaton vesznek részt. Célja a
gyermekek képességeinek pontosabb megismerése, és ennek

tükrében a megfelelő ellátás biztosítása. Az eredmények függ-
vényében kiegészítő vizsgálatokra is sor kerülhet külső Szak-
szolgálatok, Szakértői Bizottságok bevonásával. Az óvodában
főállású logopédus-gyógypedagógus végzi a gyermekek
beszédfejlesztését, a különböző logopédiai terápiákat, és az
ezekkel kapcsolatos, iskolai tanulmányokhoz szükséges rész-
képességek fejlesztését. A pszichológiai ellátás félállásban biz-
tosított, melynek elsődleges célja a gyermekek lelki egész-
ségének megőrzése. A fentiek megvalósulásához nélkülözhe-
tetlen a szülőkkel és óvodapedagógusokkal való folyamatos és
rendszeres kapcsolattartás és együttműködés.

Minden óvodásunknak és szüleiknek 
boldog nevelési évet kívánunk:

a Telki Óvoda dolgozói

„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy?

Kip-kop kopogok, óvodába indulok.”
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Kétéltű kiállítás az óvodában
2018. szeptember 11-től 13-ig megtekinthető volt a Telki
Óvodában az MME Hüllő és kétéltűvédelmi Szakosztály „Ma-
gyarország gyíkjai” vándorkiállítás.
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Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dol-
gozó pedagógusokat szeretnénk megszólítani, és közelebb
hozni őket, valamint az intézményt olvasóinkhoz. Ezúttal
Vincze Gabriellával beszélgettünk.

- Tavaly év közben csatlakozott a telki iskola tantestületéhez.
Milyen benyomásokat szerzett azóta a Pipacsvirágban?

- Két éve lakunk Telkiben, ezalatt azt tapasztaltam, hogy nyu-
godt, biztonságos, lakói gyermekközpontúak és az
egészséges életmódot is szem előtt tartják. Első kapcso-
latom az iskolával a sportnap volt, ahol tanárok és szülők
szervezésében nagyon jó hangulatú délutánt töltöttünk el.
Január óta dolgozom az iskolában. Az elejétől fogva pozitív
volt a benyomásom mind a pedagógusok, mind a tanulók
terén. Hamar beilleszkedtem az iskola életébe, mivel kol-
légáim nagyon segítőkészek és együttműködők egymással.

- Kisfia idén lett első osztályos. Hogy tetszik neki az iskola?

- Nagyon szereti az iskolát, a sakk-logika tagozatú osztályba
jár. Több szempontból is tetszik neki. A szép környezet,
amiben az iskola van, a nagy udvar, ahol sokat tud szaladgál-
ni. Szeret játszani az osztálytársaival, a tanítóit kedvesnek
tartja, a tankönyveit szépnek. Megtanulhat számolni, írni,
olvasni. Az is tetszik neki, hogy én is ott vagyok.

-  Van a tanítás terén „ars poetica”-ja?

- Azt gondolom, hogy a kedvesség, egy mosoly nem kerül
semmibe. Elsősorban a pozitív életszemléletet szeretném

átadni diákjaimnak. Az általam fontosnak tartott értékeket
szeretném közvetíteni feléjük. Ilyen az egymás iránti
türelem, megbecsülés, odafigyelés, őszinteség, empátia,
egymás elfogadása, és a természet szeretete, védelme. Mivel
főként elsősöket és másodikosokat tanítok angolul, igyek-
szem őket játékos feladatokkal, dalokkal és mondókákkal
motiválni.

- Egyre több az „okos” eszköz az iskolában – Ön kedveli, használ-
ja ezeket?

A digitális eszközök használata napjainkban elenged-
hetetlen. Örülök neki, hogy az iskola ezen a téren folyama-
tosan fejlődik. Használatuk a nyelvoktatást támogatja és
erősíti.

- Ön szerint melyek a Pipacsvirág iskola erősségei?

- Az angol-magyar két tanítási nyelvű és a sakk-logika profil.
Az élményeken alapuló oktatás.

Az egészségre nevelés és a sport fontossága. Sok színes
tanórán kívüli program, például színház, hangverseny, kirán-
dulás, projektnapok. Összetartó, egymást segítő tanári
közösség, ahol a gyerekek tanulmányi előmenetele a fontos,
és a támogató, szerető légkör, melyben a szülők is partnerek.

- Lát olyan területet, ahol előrelépési lehetősége van az
intézménynek?

- Idén szeptemberben minden tanterembe került projektor,
kivetítő és laptop vagy számítógép. Remélem, a tantermek
felszereltségének fejlődése tovább folytatódik.

„A kedvesség, egy mosoly nem kerül semmibe”
- interjú

Becsengettek az iskolában 
– képriport
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A komposztálás olyan, mint a főzés: rengeteg recept és variáció
létezik. Íme, az alapok!

A hely
Komposztálni lehet fakeretben, drótkeretben, földbe ásott
gödörben, vagy egyszerűen csak kupacban is. A mi kicsi,
alapvetően díszkertjeinkben valószínűleg az üzletekben készen
kapható, zárt, műanyag komposztsiló használata a legcél-
szerűbb. Ezekben egyébként a lebomlási folyamat is gyorsabb.
Ha nem szívleljük a látványát, diszkréten megbújhat egy bokor
mögött, vagy futtathatunk előtte rácsra hajnalkát.

Bármilyen komposztálót használunk, ne állítsuk beton vagy más
alapra, mert így elszigetelnénk a talajban élő lebontó
szervezetektől! Bármilyen hihetetlen, ezek villámgyorsan szagot
fognak, és maguktól megjelennek a kupacban. Ha nyitott kom-
posztálóval dolgozunk, lazán takarjuk le valamivel, mondjuk egy
kartondobozzal! A lebomláshoz szükséges ugyan a nedvesség,
de ha a kupac tocsogósra ázik az esőben, az rothadást okozhat,
a bűzös csurgalékvíz pedig a talajba szivárog.

Előnyös a komposztálót árnyékos helyre állítani. A lebomlás
hőtermeléssel jár együtt, és ha erre még a tűző nyári nap is
rásegít, az már sok lesz.

Az is jó, ha a komposztáló mellett marad még egy kis hely, mert
ez afféle műhely lesz majd, ahol tárolunk ezt-azt, meg
tevékenykedünk.

Alapanyagok
A komposztálás alapanyagai:
– kerti hulladékok, mint fűkaszálék, lomb, ágnyesedék, száraz

növényszárak, gyomnövények (a tarack, a szulák és a felmag-
zott gyomok kivételével, mert ezek képesek túlélni a kom-
posztálást is) 

– konyhai hulladékok, vagyis zöldségek és gyümölcsök héja és
egyéb maradéka, tea- és kávézacc, egyes ételmaradékok 

– egyebek a ház körül: elhervadt vágott virág, elpusztult
cserepes növény, növényevő kisállatok ürüléke az alommal
együtt, natúr, festetlen papír (ezzel inkább óvatosan, mert ki
tudja, melyik a natúr: mondjuk a kávé- és teafilter belefér),
levágott köröm és haj 

(Ez a sok minden nagy mértékben tehermentesíti majd a
kukánkat. És ha abba is belegondolunk, hogy éppen ezek a cuc-
cok szoktak büdösen rohadni, levet ereszteni a kukában, már
kétszeresen örülhetünk ennek.)

Amivel vigyázni kell: 
– az ételmaradékok, csontok odavonzzák az egereket,

patkányokat, és a bomláskor egyébként is sokszor büdösek

– a fahamu az egyébként is nagyon lúgos telki talajon nem
kedvező összetevő, ugyanígy a tojáshéj sem 

– a déligyümölcsök héját általában rothadásgátló anyagokkal
kezelik, ami akadályozza a házi lebontóüzemünk működését

– fertőzött, beteg növényeket, felmagzott gyomot ne kom-
posztáljunk, mert a magvak és a kórokozók túlélhetik a kom-
posztálást

– a diólevél és a vadgesztenye lombja növekedést gátló
anyagokat tartalmaz, de egyesek szerint ezek a kom-
posztálódás során lebomlanak 

– a húsevő háziállatok ürüléke fertőzést hordozhat

– és persze ne rakjunk rá semmi olyat, ami logikusan nem oda
való, mert nem bomlik le, vagy ha igen, akkor árt: maradék
permetszert, használt sütőzsiradékot, a porzsák tartalmát,
festett, fényes magazinpapírt, műanyag cserepet

Alapszabályok
– A komposztáló aljára először is rakjunk egy kb. 10 cm vastag

réteget fakéregből, szalmából, gallyakból, száraz
növényszárakból. Ez a szellőztetést szolgálja.

– A komposztáló  folyamatos töltésekor a finom szerkezetű
hulladékot (fűkaszálék, konyhai hulladék) durva
szerkezetűvel (gallyak, növényszárak), a nagy nedvességtar-
talmút (frissen kaszált fű, konyhai hulladék) szárazzal (lomb,
növényszárak, felaprított gallyak, faforgács) kell keverni.

– A komposztálóban biztosítani kell a megfelelő nedvesség-
tartalmat. Szükség esetén öntözzük meg a kupacot egy ki-
csit! (A műanyag komposztsilóban egyenletesebb a ned-
vesség, nem ázik el és nem szárad ki az anyag, de itt is szük-
ség van egy kis odafigyelésre.)

– A gallyakat, növényszárakat fel kell aprítani. Nagyobb mennyi-
ségnél kényelmes lehet egy szecskázó bevetése, de kisebb
kertekben egy metszőollóval is megoldható a feladat.

– Időnként rakhatunk a kupacra egy réteg földet, félig érett
vagy érett komposztot is, mert ezekkel bejuttatjuk a lebontó
szervezeteket a kupacba, gyorsítjuk a komposztálódást.

– A szellőzés és az egyenletesebb lebomlás érdekében aján-
lott a komposztáló tartalmát időnként átforgatni.

De a komposztálásban az is nagyon szeretnivaló, hogy még az
alapszabályokat se kell mindig betartani: előbb-utóbb minden
kupacból komposzt válik.

Bellon Erika
KoKuKK Egyesület

(Folytatása következik! A következő részben néhány lehetséges
hibáról és ezek elhárításáról lesz szó.)

A komposztálás örömei
- 2. rész



Sportoljon a Telki SE-ben!
Kedves Sportolni vágyók! Ismét elkezdődött a tanév, várunk
szeretettel minden sportolni vágyó gyermeket és felnőttet szak-
osztályainkba!

A konkrét sportágak és időpontok felől érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
Szakosztály vezető elérhetőség
RG Vászolyi Tímea 06-30-992-4517
Asztalitenisz Czöndör Attila 06-30-203-8811
Tollas Becz Sándor 06-30-536-4670
Röplabda (felnőtt) Homolya László 06-20-589-4589
Vívás Jakab Zsolt 06-30-968-8339
Judo Sarkadi Attila 06-20-436-8443
Sp. Rocky Péterfy Judit 06-30-950-6966
Jóga Krizsán Márta 06-20-469-3377
Foci Neudert Károly 06-20-377-2512
Taek-won-do Kánid Samreht Nimol 06-30-258-6640
Telki Bike Team Bankó Andrea 06-20-951-0046
Kosár (gyermek) Molnár Tamás 06-70-625-9650
Iskolai foglalkozás Pozsgai Szabina 06-20-496-0869

Tornaterem beosztás: http://telki.hu/index.php/sport/tor-
naterem
Honlap: http://telki.hu/index.php/sport/telki-se
Email: benke.akos@gmail.com
Hajrá Telki!

Benke Ákos
elnök (06-30-989-8245)
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Tisztelt Telki és Budajenői ingatlantulajdonosok!
Amennyiben ön is rendelkezik eladó ingatlannal, és

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

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

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

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

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

Díjlovas győzelem
A Magyar Országos és Fiatal Díjló Bajnokság 2018-as korosztá-
lyos versenyén, a csapatbajnokságban első helyezést ért el a
Pondera Lovas SE, amelynek tagja volt a Telkiben élő Kolacsek
Panna Rozi, és lova, Roxette. A bajnokcsapatban szerepelt még
Kökényesy Anna Zsófia - lova: Leopold, és Kiss Imre Ferenc - lova:
Lavina. A megmérettetés Budapesten, a felújított Kerepesi úti
Tattersallban került megrendezésre, augusztus 31-e és szeptem-
ber 2-a között.

Rozi a szép eredmény kapcsán lapunknak elmondta:„Számomra
a lovammal való kapcsolatom mindennél többet jelent. Roxette-

tel egy szív két fele vagyunk, ami egymás nélkül nem működik.
Egy csapat vagyunk. Az, hogy nekünk szólt a Himnusz, páratlan
élmény volt. Nem hittem, hogy ilyen rövid időn belül ennyire si-
keresek leszünk. A jövő fényes előttünk, tele van új célokkal,
kalandokkal és rengeteg lehetőséggel. Jelenleg szponzort,
támogatókat keresek, és keményen dolgozunk a Pest megyei
bajnoki címért, illetve a Talent programba való bekerülésért. Az
idei Magyar Bajnokságon részt venni felemelő élményt jelentett,
és megtisztelő volt nálam sokkal tapasztaltabbakkal egy csapat-
ban lenni, együtt állni a dobogó legfelső fokán!”

Gratulálunk az ifjúsági OB-n győztes csapatnak, különösen
falunkban élő tagjának!

szb
Fotók: Somogyvári Anett
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS

BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,

tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése,

tanácsadás, légzésfunkció mérés,

allergia (Prick) teszt.

Rendelés: hétfő18.00-20.00
Bejelentkezés:

06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov.főo.

2093 Budajenő, Szőlőhegy út 1.

GÓLYAHÍR
E hónapban születtek:

Kovács Sándor és Répási
Katalin 1. gyermeke:

Kovács Alexander

Rogács János és Rogácsné
Vitéz Borbála 4. gyermeke:

Rogács Dusán

Németh Csaba és Németh
Marianna 2. gyermeke:

Németh Olívia

Hirdetés
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Telkinek már a középkorban is volt temploma, bencés apátságát
1198-ban alapították. Később, a település elnéptelenedésével a
monostor helye teljesen feledésbe merült. A ma is álló épületet,
a Szent István templomot a 19. század legelején, copf stílusban
emelték a skót bencések.

A telki római katolikus templom egyhajós, kereszthajó nélkül
épült, nyugati homlokzatán karcsú torony magasodik. Az épület
arányos, szép belső enteriőrrel, díszes motívumokkal ren-
delkezik. Ma a budajenői plébániatemplom leányegyháza (fília),
amely immáron 300 éve, 1718 óta segíti az itt élők lelki életét és
vezeti az anyakönyveket. A Telki Római Katolikus Egyházközség
jelenlegi vezetője Harkai Gábor plébános.

A szentmiséket vasárnap reggel 9 óra 15 perckor tartják a telki
templomban. Öthetenként egyszer ugyanebben az időpontban
igeliturgia várja a hívőket, amit Dr. Földváry Gábor lelkipásztori
kisegítő tart. Kedden pedig zsolozsmát imádkoznak és fél hétkor
szentmisét tartanak. Ezeken túl keresztelőket, esküvőket is rend-
szeresen celebrálnak.

A közösség életében komoly jelentőséggel bír a Templomi
Schola, a MÉCS családközösségek, a gitáros énekkar, a Telki Kari-
tász csoport, az 1002. Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat, és a
különböző imacsoportok, amelyek az egyházközséghez tartoz-
nak. Ezek mellett a katolikus egyházközség a hit- és erkölcstan
oktatását is ellátja a Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában.

Harkai Gábor hangsúlyozta, hogy a templom mindenki előtt
nyitva áll, legyen az katolikus, református vagy evangélikus, és
azok számára is, akik más vallásúak, vagy nincsenek megke-
resztelkedve. A plébános kiemelte, ha bárki megkeresi őt
kérdésével, problémájával, szeretettel fogadja. Szívesen teljesíti,
azt a kérést is, ha valaki a házának megszentelését kéri. Azokat a
kezdeményezéseket is nagy örömmel látja, amelyek egy-egy
közösség, imacsoport létrejötte kapcsán merülnek fel, a temp-
lom vagy a plébániaépület számukra is nyitott.

Az egyházközség a következő években szeretne egy közösségi
házat létrehozni. Ennek érdekében korábban megvásárolták a

Petőfi utca 6. szám alatti telket, amelyen egy parasztház talál-
ható, és a kiviteli tervek is elkészültek ennek átépítésére.

Az itt élők és a hívők hozzájárulásaikkal biztosítják az egy-
házközség működését. A Telki Templomért Alapítványhoz
érkező 1%-os felajánlásokat és támogatásokat szintén nagyon
köszönik, hiszen ezek is nagyban segítik az egyházközség életét,
épületeik fenntartását.

A Telki Templomért Alapítvány
adószáma: 

18697878-1-13

Harkai Gábor plébános
elérhetősége: 06-30-931-6530

A Hónap civiljei: 
Telki Római Katolikus Egyházközség


