
    



Épül Telki. Apránként, ahogy
lehet. Ahogy a körülmények
engedik, de nem lassabban. És
sokkal gyorsabban, mint az
elmúlt évtizedekben.

Elkészült az Egészségház,
átköltözött az orvosi rendelés
és a védőnői szolgálat. Van
még hátra munka, hisz az új
helyet még be kell lakni, be kell
fejezni a kertészeti munkákat,
és hátra van még a fogászati
rendelés kialakítása, amibe
szintén belevágtunk már.

Épül az új közösségi ház.
Megkezdődtek a bontások,
hogy mire jön a tél, már belső

munkálatokat lehessen végezni.Tavaszra várhatóan befejeződik
a beruházás, de nem a munka, hisz az új intézményt meg kell töl-
teni élettel.

Megtörtént a közbeszerzés ismételt kiírása az iskolabővítés
második ütemére. Mint ismeretes, a megváltozott szabályozás
miatt a folyamatban lévő eljárást meg kellett szakítani és megis-
mételni. Várhatóan tavasszal ott is megkezdődik az építkezés.

Elkészült a bölcsődefejlesztés terve is. Ha olyan pályázat jelenik
meg, amely számunkra vállalható feltételeket tartalmaz, lesz
mivel pályáznunk.

Lebontották a leállított sportcsarnok beruházás felépítményét.
Amint erről már többször beszámoltunk, az MLSZ-szel teljesen
új megállapodást sikerült kötnünk, amely a korábbinál lényege-
sen nagyobb, ötszázmillió forintot meghaladó mértékű támo-
gatást biztosít, és amelyből már lehetséges hagyományos
építészeti megjelenésű sportcsarnokot megépíteni. Az új létesít-
mény tervei elkészültek, jelenleg a szakmai egyeztetések zajla-
nak. Az új csarnok sportpálya mérete megegyezik a régi tervben
szereplővel, azaz bővített kézilabdapálya méretű, de a kiszolgáló
épületelemek, raktár és öltözők mérete megnövelt. Az épület
magassága csökken, a megjelenése hagyományos, az iskolához
illeszkedő jellegű, tehát tégla és vakolt fal, cserépfedés és
fagerendázat jellemzi. Az épületalap és a közművek megmarad-
nak és beépítésre kerülnek a már leszállított anyagok is. Az építő
és finanszírozó a Magyar Labdarúgó Szövetség, az épület tulaj-
donunkba és használatunkba kerül, az ehhez kapcsolódó
szerződések megszülettek. Az építkezés várhatóan tavasszal
veszi kezdetét.

Lépésről lépésre, tégláról téglára épül tehát környezetünk, az
előzetes terveknek és koncepcióknak megfelelően. Bízom
benne, hogy töretlenül folytatódhat ez az építkező munka, és
hamarosan az összes olyan közberuházást meg tudjuk valósí-
tani, ami egy élő, mai település alapinfrastruktúráját jelenti. Ter-
mészetesen utána is marad még sok teendő, hisz parciális
feladatok (utak, járdák, terek, stb.) sokasága áll még a sorban, de
először meg kell építenünk egy valóban működő település alap
intézményrendszerét, ami fájóan hiányzik, mondhatjuk, hogy a
rendszerváltás óta.

Die solo non exstructa Telki. Azaz - a latin közmondást citálva -
ahogy Róma, úgy Telki sem egy nap alatt épül. De meglehetősen

gyorsan fejlődik, köszönhetően a stabil gazdálkodásnak, a
pályázatoknak és az idejekorán előkészített terveknek, koncep-
cióknak.

Deltai Károly
polgármester
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Tégláról téglára
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Bölcsődefejlesztési pályázat
Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú és
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmé-
nyek fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat
keretében nem nyújt be pályázatot, az előzetes költségvetésből
eredő magas önkormányzati önrész biztosítása miatt, illetve az
előzetesen jelzett bölcsődei igények, valamint a tényleges
beiratkozás, bölcsődei jelentkezések alacsony száma miatt.

Közösségi ház közbeszerzésének lezárása
A képviselő-testület - a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata
alapján - a közösségi ház felújításának és bővítésének meg-
valósításával az EB HUNGARY INVEST Kft-t (1103 Budapest,
Gyömrői út 76-80.) bízta meg.

Szeptember 26.

Az óvoda munkaterve
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Telki Óvoda
2018/2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervét.

A költségvetés I. félévi végrehajtása
A képviselő-testület a Telki Önkormányzat és intézményeinek
2018.01.01-je és 2018.08.31-e közötti időszakra vonatkozó költ-
ségvetési gazdálkodása tárgyában készült tájékoztatóban
foglaltakat megismerte, tudomásul vette.

HÉSZ-módosítási kérelmek
A testület úgy határozott, hogy kezdeményezi a Helyi Építési
Szabályzat módosítását. A testület felkérte a hivatalt a HÉSZ-
módosítás elkészítésére vonatkozó tervezői ajánlat beszer-
zésére. Döntöttek továbbá arról, hogy a lakosság körében
lehetővé teszik a HÉSZ-módosítási kérelmek 2018. október 30-ig
történő benyújtását.

A sportcsarnok tervezési programja
A képviselő-testület elfogadta a Modulart Tervező és Kivitelező
Kft. által az új - a Telki 731/22-es helyrajzi-számú ingatlanon
megvalósuló - sportcsarnok tervezésére vonatkozó programot.

Védőnői pályázat kiírása
A testület pályázat kiírásáról döntött a védőnői állás határozott
idejű betöltésére.

Közösségi ház műszaki ellenőri feladatai
A testület úgy határozott, hogy a Telki, Petőfi utca 2-4. szám alat-
ti ingatlanon megvalósuló közösségi ház kivitelezésének
műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a Rexagon Bt-t bízza
meg.

Az alapítvány támogatási keretének
módosítása
A képviselő-testület döntött arról, hogy támogatja a Telki
Kultúra Alapítvány részére a közművelődési feladatok meg-
valósítására kötött, közművelődési megállapodás alapján nyúj-
tott 2018. évi támogatás felhasználásának módosítását. A támo-
gatás keretén belül a 2018. évi rendezvénynaptár készítésére
biztosított keretet az alapítvány külső szervezői feladataira cso-
portosították át.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
A testület döntött arról, hogy csatlakozik a 2019. évi Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez.

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
A képviselő-testület megismerte és elfogadta a Telki
víziközművek 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervét azzal a
kiegészítéssel, hogy a benne szereplő fejlesztések, beruházások
jóváhagyása egyedi testületi döntéseket követően valósítható
meg. A tervben szereplő forrásoldal esetében az önkormányzat
által elvégeztetett beruházásokkal a rendelkezésre álló szabad
forrásokat korrigálni kell.

Telekalakítás
A testület úgy határozott, hogy a Telki Geochip Kft. által M-
18/2018 munkaszámon elkészített, és 1042/2018-as számon
záradékolt vázrajz alapján a Telki 061/2-es, 062/3-as, 062/4-es,
065-ös és 062/3/A helyrajzi-számú ingatlanok telekalakítását
támogatja.

Ingatlanrendezés
A képviselő-testület a Tulipán utca Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv szerinti szabályozási szélességének kialakítása
érdekében ingatlan-rendezési szerződést köt az 556/17-es
helyrajzi-számú ingatlan tulajdonosával.

Gyepmesteri pályázatok értékelése
A testület úgy határozott, hogy a gyepmesteri feladatok
ellátására beérkezett ajánlatok közül a Zöld Sziget Állatvédő
Baráti Kör (2045 Törökbálint, Ida major 18.) ajánlatát fogadja el.
A testület 3 hónapos határozott időre szóló szerződést köt, majd
a tapasztalatok ismeretében dönt a szerződés további
meghosszabbításának lehetőségéről.

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.

 



4 Önkormányzat

2018 október

Fogorvosi körzet kialakítása
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a jelenlegi fogorvosi
praxist betöltő fogorvostól írásbeli nyilatkozatot kér arról, hogy
a praxist milyen feltételekkel tudja áttenni a Telki Egészségház-
ba. A képviselő-testület által meghatározott feltételek: a praxis
átköltöztetése Telkibe, a rendelő felszereltetése, az OEP-finan-
szírozott ellátás biztosítása, ezen felül magánfinanszírozott
ellátásként a fogszabályozás és fogpótlás biztosítása, a magánfi-
nanszírozott ellátások ellátásához kapcsolódóan az igény-
bevétellel  arányos bérleti díj megfizetése.

A testület felhatalmazta a polgármestert a praxisjogi kérdések-
ben egy szakjogász bevonására.

Szerződések felülvizsgálata
A testület úgy határozott, hogy az Organica Technológiák Zrt-vel
2012. július 18-án aláírt szolgáltatási szerződés módosításáról,
bérleti jogviszony és egyéb kérdések rendezéséről megál-
lapodást ír alá.

Október 5.

Sportcsarnok létesítésével kapcsolatos
kérdések
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség, az MLSZ Edzőcentrum és Hotel Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft., valamint a Telki község Önkormányzata
között 2017. július 17-én aláírt együttműködési megállapodást
módosítja.

A Magyar Labdarúgó Szövetség és Telki község Önkormányzata
között - egy HUPRO technológiával felépítendő fedett, 44x24
méteres csarnok, és az ahhoz kapcsolódó 114 m2 alapterületű
öltöző kialakítását és majdani üzemeltetését rögzítő - 2017.
szeptember 5-én született Együttműködési megállapodást az
aláíró felek közös akarattal megszüntetik.

A testület elfogadta a Magyar Labdarúgó Szövetség és Telki
község Önkormányzata között kötendő megállapodást, amely-
nek keretében - a látvány-csapatsport támogatásról szóló jog-
szabályokban meghatározott kötelezettségek, különösen a tár-
sasági adóról és osztalékadóról szóló, 1996. évi LXXXXI. törvény-
ben foglaltak alapján - az MLSZ Telkiben a helyi sportélet
számára, önerő fizetési kötelezettség nélküli támogatást nyújt.
Ezen támogatási keretből megépít egy, a Nemzeti Sportközpon-
tok tornaterem építési programjában „C”- típusú csarnokként
szereplő, vagy méretében, kivitelezésében és felszereltségében
ahhoz hasonló értékű sportcsarnokot a Telki 731/22-es helyrajzi-
számú ingatlanon, a látvány-csapatsportok támogatási prog-
ramjának keretében, a 2018-2019-es évben. A megvalósítandó
csarnok becsült értéke maximum nettó 400-450 millió forint
lehet.

HÉSZ-módosítás a csarnok kapcsán
A testület úgy határozott, hogy a sportcsarnok megvalósítása,
kiépítése érdekében a Telki 731/22-es helyrajzi-számú területet
kiemelt fejlesztési területnek nyilvánítja, és a HÉSZ módosí-
tásához kapcsolódó egyeztetési eljárást tárgyalásos formában
folytatja le.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a HÉSZ
módosításához szükséges tervezési munka 600.000 Ft + ÁFA díj
melletti megrendelésére, amelynek pénzügyi fedezetét a 2018.
évi költségvetés tartalékkeretének terhére biztosította.

szb

Idén március 19-én letették az alapkövét, szeptember 20-án
bejárhattuk, október 13-án délben pedig már átadásra is került
Telki új, modern, a kor követelményeinek teljes mértékben
megfelelő Egészségháza. Lapunk megjelenéséig már az orvosi
és védőnői ellátások is beköltözhettek, így elmondható,
település-történelmi léptékben mérve pillanatok alatt megépült
ez a fontos épület.

Csenger-Zalán Zsolt, a térség országgyűlési képviselője az
átadáson kiemelte, mennyire gyorsan elkészült a beruházás.
Hozzátette, néhány éven belül megépülhet a Dél-Budai Cent-
rumkórház, és megkezdődhet a Szent János kórház felújítása,
tovább javítva a környéken élők egészségügyi ellátásának szín-
vonalát.

Deltai Károly polgármester ünnepi beszédében megköszönte
mindenkinek, aki részt vett az Egészségház megvalósításában.
Hangsúlyozta, hogy jelentős összegű vissza nem térítendő
támogatást (172.810.374 Ft) kapott településünk az
építkezéshez. Az így felszabaduló saját forrásnak köszönhetően
pedig nem csupán ez a fontos beruházás készülhetett el, folya-
matban van az új közösségi ház építése is.

A beszédeket követően megtörtént az ünnepélyes sza-
lagátvágás, és az érdeklődők bepillanthattak az Egészségház
minden szegletébe.

Átadták az Egészségházat
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Építtető: Telki Község Önkormányzata

Tervező: Modulart Stúdió

Felelős építésztervező: Láris Barnabás

Kivitelező: EB HUNGARY INVEST Kft.

Felelős műszaki vezető: Vető-Boros Krisztián
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Interjú Csenger-Zalán Zsolttal, a térség országgyűlési
képviselőjével egészségügyi intézményekről és a Telkit érin-
tő közlekedésfejlesztési kérdésekről.

- Jelen volt az új telki Egészségház október 13-i átadóján, ahol
elhangzott, hogy a megvalósításhoz 172.810.374 forint vissza nem
térítendő támogatást kapott településünk. Minek köszönhető a
jelentős állami forrás biztosítása?

- Telki a választókerület olyan települése, amely nem ren-
delkezett saját tulajdonú egészségházzal. A jelenlegi pályázati
forrás lehetőséget biztosított arra, hogy új, korszerű
egészségház létesülhessen a településen, ezzel is javítva a
lakosság egészségügyi ellátásának színvonalát.

- Az átadón beszédében kiemelte, hogy a következő években
megépülhet az új budai szuperkórház és megindulhat a Szent
János kórház felújítása. Milyen fázisban van ezek tervezése?

- Az Egészséges Budapest Program keretében a jövőben cent-
rumkórházak kialakítását tervezi a kormány. Július végén jelent
meg a három budapesti centrumkórház tervezésére kiírt
pályázat, melyek eredménye decemberre várható. Ezek egyike
a dél-budai centrumkórház, amely a tervek szerint a XI. kerület-
ben fog megépülni, és a dél-budai, budai kerületek, valamint az
agglomeráció lakosságának egészségügyi ellátását javítja. A ter-
vek szerint öt év múlva nyitja meg kapuit és 1,2 millió ember
ellátásáért felel majd.

A centrumkórházak kialakítása mellett a Szent János kórház
felújítása is folyamatban van. 2017-ben 486,5 millió forintos
fejlesztési keretből a nővérszállója újult meg, és friss információ,
hogy a kormány határozata értelmében a Szent János kórház is
súlyponti kórházzá válik, és a sürgősségi ellátás mellett, 500
aktív ágyas korszerű intézmény épül fel. A tervezésre most 495
millió forintot biztosított a kormány.

- Az utóbbi hónapokban ismét bíztató hírek érkeztek az M0-s kör-
gyűrű befejezése kapcsán, 2022-es céldátumot is említve. Mikorra
épülhetnek meg a hiányzó szakaszok?

- Az M0 északi szakaszának kivitelezése folyamatban van, a nyu-
gati szakasz esetében pedig a lehetséges nyomvonalváltozatok
és a környezeti hatástanulmány elkészítése zajlik. A Budapest
körüli gyűrű megépítése elég régen szerepel a tervekben. Már
1942-ben felvetődött a megépítésének ötlete, később szerepelt
az 1968-as budapesti közlekedésfejlesztési tervben és 1972-ben
az autópályák összekötéséről szóló tanulmányban. A Budai-
hegységen átvezető nyomvonal korábban is fejtörést okozott a
tervezőknek, és most is a Zsámbéki-medence tehermentesítése
érdekében legmegfelelőbb nyomvonaltervezet kiválasztása a
legnehezebb feladat. A cél az, hogy olyan útpálya létesüljön,
amely egyszerre nyújt megoldást a jelenlegi zsúfoltság
megszüntetésére, ugyanakkor a lehető legkisebb mértékben
avatkozik be a természetes környezetbe.

- Várható-e a Budakeszi út felújítása, bővítése a következő évek-
ben?

- Mivel a Budakeszi út más választókerülethez is tartozik, ezért az
érintett döntéshozókkal folytattam erről tárgyalásokat. Minden
érintett támogatja a felújítást, és beszámolhatok arról is, hogy a
BKK Zrt. júniusi közbeszerzési felhívása már olyan döntés-

előkészítő tanulmányterv készítését tartalmazta, amelynek
része a Budakeszi úton buszsáv kialakítása is. Budakeszi Önkor-
mányzatának tervei között szerepel továbbá P+R parkoló
kialakítása a városban, amely a választókerület egészét érintő
közlekedési nehézségek javítását segítené.

- A Telki Napló is beszámolt idén év elején a pátyi lehajtóról szóló
pozitív fejleményekről. Mikortól használhatják majd az autósok ezt
a közvetlen kapcsolatot az M1-es autópályával?

- A pátyi lehajtó beruházója a NIF Zrt. Szeptember 5-én jelent
meg a Páty és M1 autópálya közötti bekötő út tervezésére kiírt
pályázat. A tervek szerint a lehajtó, az M1 autópálya három-
sávossá bővítésével együtt még ebben a ciklusban megépül,
amellyel Budakeszi és Biatorbágy főútjai is mentesülhetnek a
forgalomterheléstől, és Páty, Telki, Budajenő lakosai könnyeb-
ben érhetik majd el az autópályát.

szb

Buszsáv létesülhet a Budakeszi úton
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Szociális célú tűzifa támogatás
Telki község Önkormányzata a Belügyminisztérium által
meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton szociális célú
tűzifavásárláshoz támogatást nyert el. A támogatás a tele-
pülésen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez
szükséges tűzifa formájában adható.

Telki község képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló,
17/2017. (X.31.) számú Ö. rendelet 15.§-a értelmében évente
egyszeri, természetbeni, szociális célú tűzifa támogatásra
vonatkozó kérelmet nyújthat be a szociális bizottság azon szo-
ciálisan rászoruló, Telki bejelentett állandó lakóhellyel ren-
delkező és életvitelszerűen is a településen élő személy részére,
akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
négyszeresét (114.500 Ft).

A szociális tűzifa juttatásra vonatkozó kérelmet írásban kell
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz 2018. november 15-ig. A
kérelemhez csatolni kell az igénylő és háztartásában élők
jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb
jövedelmekről.

A támogatás természetbeni formában, tűzifa kiszállítással
történik.

Telki Önkormányzat

Módosul a menetrend
A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint 2018. november 5-től a
794, 795 Budapest - Perbál - Zsámbék autóbuszvonalon új me-
netrend lép életbe.

A változás egyes reggeli járatokat érint, amelyek hétköz-
naponként Zsámbék helyett Perbálról indulnak Telkin át
Budapest irányába. A módosítás a Telkibe érkező autóbuszok
zsúfoltságának mérséklése érdekében történt.

Az ellenkező irányban a Budapest - Perbál - Zsámbék útvonalon,
szabad- és ünnepnapokon az első reggeli járat 5:20 helyett 5:10-
kor indul Budapest, Széna térről.

A részletekért tájékozódjon a megállóhelyeken kihelyezett
indulási jegyzékeken, valamint a www.volanbusz.hu és a
www.menetrendek.hu oldalakon.

Meghívó közmeghallgatásra

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ára
tekintettel 2018. november 13-án (kedden) 19.30-tól
közmeghallgatást tart.

Helyszín: Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, ebédlő (Telki, Muskátli u. 2.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Lakossági fórum
Tervezett új sportcsarnok terveinek ismertetése, és Helyi
Építési Szabályzat módosítás tervezetének partnerségi
egyeztetéséről, véleményezéséről szóló lakossági fórum

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete tájékoztat-
ja a lakosságot és az érintetteket, hogy 135/2018.(X.05.) számú
Ö. határozata alapján módosítani kívánja Helyi Építész Szabá-
lyzatát.

A módosítás oka: a Kamilla utca, 731/22 hrsz-ú ingatlanra ter-
vezett sportcsarnok megvalósításához kapcsolódó előírások
módosítása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §. (6) bek. c) pontja
alapján, valamint Telki község Önkormányzat képviselő-
testületének a településfejlesztési, a településrendezési, és a

településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló,
10/2017. (V.02.) önkormányzati rendeletben meghatározottak-
nak megfelelően tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Telki
község Önkormányzata elkészíttette a Helyi Építési Szabályzat
módosításának tervezetét.

A Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezése a part-
nerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló, 10/2017. (V.02.)
önkormányzati rendeletnek megfelelően a nyilvánosság biz-
tosításával és széleskörű társadalmi bevonással történik, amely-
nek keretében a tervezet ismertetése céljából lakossági fórum
kerül megrendezésre.

A lakossági fórum időpontja: 2018. november 13. (kedd)
18.30

Helyszíne: Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola – ebédlő

A Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezete
megtekinthető ügyfélfogadási időben a Telki Polgármesteri
Hivatal titkárságán.

Véleményezés módja: Az elkészült Helyi Építési Szabályzattal
kapcsolatban a lakosok a lakossági fórumon szóban, és 2018.
november 21-ig az alábbi elérhetőségeken tehetnek
észrevételt:

Email: hivatal@telki.hu

Postacím: Telki Polgármesteri Hivatal - 2089 Telki, Petőfi u. 1.

Megjelenésükre számítunk!

Deltai Károly
polgármester
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Közösség

1. Melyik korosztályban érdekelt a
közösségi színtér működésénél?
a. 0-3 éves
b. óvodás
c. általános iskola alsó tagozat
d. általános iskola felső tagozat
e. középiskolás
f. 18-25 év között
g. 25-40 év között
h. 40-65 év között
i. nyugdíjas

2. Milyen jellegű kulturális prog-
ramokon szeretne részt venni?
a. bábszínház
b. színházi előadás gyerekeknek
c. színházi előadás felnőtteknek
d. komolyzene gyerekeknek
e. komolyzene felnőtteknek
f. irodalmi est, beszélgetés
g. előadóművészet
h. filmvetítés, filmklub
i. közönségtalálkozó
j. ismeretterjesztő előadások

(tudományos, művészeti)
k. egyéb: ……….

3. Melyik variációt választaná?
a. „minibérlet” (2-3 alkalom)
b. bérlet (5-6 alkalom, színházjellegű

előadásoknál)
c. alkalmanként

4. Mely időpontok megfelelőek
Önnek? (több válasz is lehetséges)
a. hétköznap délelőtt
b. kora délután
c. 18 órától
d. 19 órától
e. péntek délelőtt
f. kora délután
g. 18 órától
h. 19 órától
i. szombat délelőtt
j. kora délután
k. 18 órától
l. 19 órától
m. vasárnap délelőtt
n. kora délután
o. 18 órától
p. 19 órától

5. Milyen összeget áldozna maxi-
mum a belépőkre?
a. gyerekjegy egyszeri:……………
b. gyerekjegy minibérlet:……………
c. gyerekjegy bérlet:……………
d. felnőttjegy egyszeri:……………
e. felnőttjegy minibérlet:……………
f. felnőttjegy bérlet:……………
g. nyugdíjasjegy egyszeri:……………
h. nyugdíjasjegy minibérlet:……………
i. nyugdíjasjegy bérlet:……………

6. Milyen kiállítások érdekelnék?
a. helytörténeti
b. fotó
c. képzőművészeti
d. helyi művészek alkotásai
e. helyi amatőrök alkotásai

7. Milyen „szakkörök”, klubok,
foglalkozások iránt érdeklődne?
a. gyerek
b. felnőtt

8. A foglalkozásokat térítés
ellenében is igénybe venné?
a. igen
b. nem

9. Amennyiben igen, mi az a maxi-
mum összeg, melyet alkalmanként
erre fordítana?
………………………….

10. Részt venne-e kvízesteken,
illetve vetélkedőkön?
a. igen
b. nem

11. Érdekelnék-e ún. „nyomozóestek”?
(elsősorban fiatalok, kamaszok részére)
a. igen
b. nem

12. Vállalna-e önkéntes munkát a
programok lebonyolításánál?
a. igen
b. nem

13. Amennyiben igen, milyen típusút?
…………………………

14. Elengedné-e alsó tagozatos gyer-
mekét éjszakai ottalvós „pizsama-
partira” (pl. Magyar Kultúra Napja)?
a. igen
b. nem

15. Amennyiben igen, vállalna-e éjsza-
kai segítséget a program lebonyolí-
tásánál?
………………………….

16. Részt venne-e oktatási prog-
ramokban?
a. igen
b. nem

17. Amennyiben igen, mi érdekelné?
a. szabadegyetem
b. felnőttoktatás
c. nyelvtanfolyam
d. egyéb, mégpedig:

………………………

18. Milyen egyéb ötlete, elképzelése
van a közösségi színtér működéséhez?
………………………………

19. Van-e olyan kézműves terméke,
illetve tart-e olyan foglalkozásokat,
mellyel meg szeretne jelenni?
a. a Telki Fesztiválon
b. a közösségi színtéren

20. Amennyiben igen, kérjük írja le pár
szóban a tevékenységet,
elérhetőségét, illetve jelezze, hogy
számlaképes-e!
……………………………………………

A fentieken kívül településünkön szeretnénk
felmérni a „tanulás és tanítás” lehetőségeit is,
hogy az esetleg találkozó igényeknek is teret
próbáljunk biztosítani. Kérjük, ossza meg
velünk, ha van olyan tevékenység, amit
szívesen tanítana, illetve amilyen ismeretekkel
örömmel bővítené tudását (pl. befőzés,
gyertyakészítés, varrás, gombaismeretek, stb.)
Amennyiben oktatást vállalna, kérjük, adja
meg nevét és elérhetőségét! (A feldolgozást
követően a beérkezett kérdőíveket töröljük.)
Köszönjük együttműködését!

Telki Önkormányzat

Kérdőív a közösségi élet kapcsán
Kedves telkiek! 2019-ben átadásra kerül és megnyitja kapuit
közösségi színterünk a Petőfi utcában. Bár az időpont jelenleg még
nagyon távolinak tűnik, de a működés tervezéséhez előzetes
felmérést szeretnénk készíteni, hogy tisztában legyünk az
igényekkel. Kérjük Önöket, hogy szánjanak rá időt, ezzel is segítve
munkánkat!

A programok szervezésénél, a kínálat kialakításánál (és a kérdőív
kitöltésénél) figyelembe kell venni, hogy egy kistelepülés anyagi
lehetőségei (ezért muszáj feltenni a belépőkre, jegyekre vonatkozó
kérdéseket is) nem vetekedhetnek a főváros által kínált palettával.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kérdőív egy előzetes ötletbörze, így

nem jelenti azt, hogy minden felvetett programot meg tudunk
valósítani, illetve  be tudunk fogadni.

Kérjük, hogy az alábbi kérdőíven karikázzák be az Önöknek
megfelelő választ, illetve írják le elképzelésüket, véleményüket.

Kérjük, a kitöltött íveket 2019. január 10-ig a Polgármesteri Hivatal-
ban levő gyűjtőládába juttassák el! Lehetőség van online válasz-
adásra is a következő linken: https://tinyurl.com/yay4hov4

A linket a telki.hu honlapon és a Telki Facebook csoportban is köz-
zétesszük. Kérdés esetén keresse Ruják Györgyit a 06-70-621-5308-
as telefonszámon vagy emailben: rujakgy@gmail.com!

Köszönjük a kérdőív kitöltésére szánt idejüket!
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Program 9

Adventi vasárnapok a
Pajtában

Immár négy éve gyújtunk együtt gyertyát a karácsonyt
megelőző hétvégéken. Újra szeretettel várunk mindenkit vasár-
naponként 17 órakor a Pajtába!

December 2-án a Telki Nőikar fellépésével kezdődik program-
sorozatunk. Műsoruk után forralt bor várja a nézőket. E vasár-
napon tartjuk karácsonyi képeslappályázatunk díjkiosztóját is.

December 9-én a Busy Bee óvoda, majd december 16-án a Telki
Óvoda csoportjainak műsorát tekinthetjük meg.

December 23-án a telki nyugdíjasok Szenior Örömtánc cso-
portjának fellépése zárja a sorozatot.

Jöjjön el idén is a Pajtába! Hívja el családját, rokonait, szomszéd-
jait, barátait, hogy minél többen éljük meg a várakozás örömét!

Krumpliebéd

Advent első vasárnapján, 2018. december 2-án délben rendezi
meg a Telki Karitász csoport a hagyományos „Krumpliebédet” a
Pajtában. Az Erzsébet-naphoz kapcsolódó jótékonysági ren-
dezvényen a résztvevők vasárnapi ebédjük árát a hátrányos
helyzetűek megsegítésére ajánlhatják fel.

Az összejövetelre minden telki polgárt várunk, akik a rászorulók
segítését összekapcsolnák egy kellemes társaságban elfogyasz-
tott egyszerű ebéddel. Az adományokat a nehéz körülmények
között élő lakótársaink karácsonyi ajándékozására használjuk
fel.

Segíts, hogy segíthessünk!

Telki Karitász csoport

Karácsonyi képeslappályázat

Karácsonyi képeslappályázatunk díjkiosztóját 2018. december
2-án, 17 órakor tartjuk a Pajtában, a Faluadventje rendezvény
keretei között.

Szeretettel várjuk pályázóinkat!

Telki Mikulásváró

Idén december 5-én, szerdán este várjuk az általános iskola
ebédlőjébe a Mikulás érkezésére készülődőket!

Program:

18.00 A Telkiben már jól ismert Batyu Színház „Hófehér és Rózsa-
piros” című, a Grimm fivérek meséje nyomán készült, bőröndös
játékát láthatjuk, bunraku bábokkal, óvodásoknak és kisiskolá-
soknak.

Nagy utazásra indul hősnőnk, bőröndje csuda dolgokat rejt:
előkerül egy mesés könyv, amelynek szereplője két rózsafából
született leányka, egy kedves özvegyasszony, egy jóságos
medve és egy gonosz törpe... Gyere velünk te is, és légy részese
egy felejthetetlen, mesés utazásnak!

„Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt
egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe, csak egy
házacskája, a házacska előtt egy kertecske, s abban két rózsa-
fácska: fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon.”

18.45 MEGLEPETÉS!!! A hírek szerint a műsor után idén újra ellá-
togat Telkibe a Mikulás. Reméljük, a puttonya ismét telis-tele lesz
válogatott finomságokkal!

Várjuk idén is együtt a Mikulást!
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Sport

Remek idő, 22-23 fok és ragyogó napsütés várta a csapatokat,
valamint a nézőket 2018. október 14-én, vasárnap délután a
Globall Sporthotel műfüves pályájánál, hogy egy kellemes
időtöltés részesei legyenek az első alkalommal megrendezett
telki testvértelepülési focikupán.

A három csapat – testvértelepülésünk, Gyimesbükk, és szomszé-
dunk, Budajenő nagypályás egyletei, valamint a telki kispályás
csapatokból összeverbuvált együttes – versengése igencsak
izgalmasra sikerült. Az első meccsen 1:0-ra nyert Gyimesbükk
Telki ellen, majd következett egy fordulatos, 2:2-es döntetlen
Gyimesbükk és Budajenő összecsapásán. A harmadik mérkőzés
sokáig a budajenőiekről szólt, azonban a meccs legvégén, két
helyzetét kihasználva fordított Telki csapata (2:1-re), hangos
üdvrivalgás között megszerezve ezzel a torna második helyét.

A győztes Gyimesbükk lett (a gólkirály is tőlük került ki), míg a
harmadik helyen Budajenő végzett a jó hangulatú, a pályán
sportszerű és változatos meccseket, a partvonal mellett igazi
piknik-délutánt hozó rendezvényen. A résztvevők jelezték is, nyi-
tottak a jövő évi folytatásra.

szb

Foci, piknik, fieszta
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Olteán Péterrel, a gyimesbükki RMDSZ (Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség) elnökével, az ottani ma-
gyarság kvázi világi vezetőjével, a helyi önkormányzat
tanácsosával az október 14-i telki focikupa után beszél-
gettünk a futball közösségteremtő erejéről, a
testvértelepülési kapcsolatról.

- Hogyan érzik magukat Telkiben?

- Már rég voltunk itt és nagyon jól érezzük magunkat. Három
napot töltünk Telkiben, pénteken délután jöttünk és hétfőn
megyünk vissza.

- Hányan érkeztek?

- Tizenheten. Mindannyian gyimesi születésűek vagyunk. Egy
éve szerveztük össze ezt a focicsapatot, amellyel a Hargita
megyei körzeti 5. ligában játszunk. A 19-ből 12 játékos tudott
eljönni Telkibe, a négy sofőr és én nem vagyunk játékosok.

- A csapat minden tagja magyar?

- Van köztünk két román családból származó fiatal, akik vala-
mennyire tudnak magyarul. Nálunk a községben egyébként
nagyjából 58 százalék a magyarok aránya.

- Meséljen a helyi közösség és a futball kapcsolatáról!

- Annak idején volt Gyimesnek egy focicsapata, ami valamiért
felbomlott. Próbáltak idegen játékosokkal feljebb marsolni, így
azonban nem volt szurkolója az együttesnek. Aztán amikor ezt a
mostanit a testvéremmel és a barátokkal kitaláltuk, azt mond-
tuk, hogy nem számít, ha utolsók vagyunk, de az igen, hogy csak
helyiek játsszanak.

Azelőtt, hogy ezt a nagypályás futballcsapatot megalakítottuk
volna, minden évben megrendeztük a fiataloknak a gyimesi
„Brazil kupát”, amelyre meghívtuk Gyimesfelsőlok és Gyimes-
középlok csapatát. Később aztán többek benevezésére is nyitot-
tak voltunk, legutóbb már kétnapos volt a rendezvény hét csa-
pattal, és a junioroknak is szerveztünk mérkőzést.

Megpróbáljuk összehozni a faluban lévő embereket. Elvégre az
volna a lényege mindennek, ha összegyűlnénk, beszélgetnénk
egyet, és valami okos dolgot kitalálnánk, amit meg tudnánk
valósítani a közösség érdekében.

Elég gyenge ugyanis nálunk a kulturális élet, nagyon el volt idáig
hanyagolva minden Gyimesben. Az, ami itt történik Telkiben,
nálunk még messze van attól, hogy meg lehessen valósítani. De
próbálunk tenni azért, hogy valami meginduljon a községben.

- A foci mellett más téren is vannak
próbálkozások?

- Amennyit tudunk, és családos
emberként belefér az időnkbe,
megteszünk, hogy jól alakuljon a
közösségi élet. Újraindult a Dani
Gergely Általános Iskolában a tánc-
oktatás, egészen nulladik osztálytól
kezdődően, és különböző hang-
szeres tanítások is zajlanak.

Nagy részben, ami összefogja
Gyimest, az a katolikus egy-
házközség. Salamon József atya
sokat tesz a közösségért, rengeteg
mindent megszervez, például a
Pünkösdöt, vagy éppen az augusz-
tusi gyerektábort, amelyen egy hétig körülbelül 200 gyerek vesz
részt, akiket ebédeltetnek, foglalkoztatnak.

- Mit jelent Gyimesbükknek a testvértelepülési kapcsolat Telkivel?

- Telkire nagyon kedvesen tekintünk. Nagyon jó ötlet volt annak
idején a döntést meghozni és a testvértelepülési megállapodást
aláírni – helyi tanácsosként már akkor is támogattam ezt.
Átgyúrtuk ezt a tanácson, ami nem volt könnyű, mert az vegyes,
vannak benne románok, más érzelmű emberek is. Mi, akik ezzel
az ötlettel előálltunk, nagyon jónak tekintjük, de a tanács
vezetősége, a polgármester, az alpolgármester sajnos, azt kell,
hogy mondjam, nem nagyon nyitottak erre a dologra. Amikor
láttuk, hogy falba ütközünk, azt mondtuk, hogy mi igyekszünk
folytatni az együttműködést a kulturális kapcsolatok szintjén és
az iskola terén.

Hamarosan átadják a Dani Gergely iskolában a napköziotthonos
óvodai ellátóhelyet, ahol 30 gyermek éves étkeztetési költségének
felét vállalták telki adakozók. Móczár Gáborék minden karácsony-
kor jönnek és ajándékokat hoznak az iskolásoknak. Pünkösdkor
pedig mi fogadjuk és ellátjuk a testvértelepülésünkről érkezőket,
az egyház segítségével az elszállásolás is megoldott.

Megpróbáljuk szinten tartani a kapcsolatot. Én azt mondom, hogy
ennek volna virága,gyümölcse,ami megérik - ez biztos.Csak ehhez
jó lenne másfajta hozzáállás a gyimesbükki vezetőség részéről.

- Mit üzenne a telkieknek?

- Elsősorban szeretném megköszönni mindannyiunk nevében a
meghívást, nagyon jó volt itt lenni! Azt üzenném, hogy még egy
kevés kitartással legyenek felénk. Bízunk, reménykedünk abban,
hogy lesz változás Gyimesbükk vezetősége felől, és akkor maga-
sabb szinten, még szorosabb kapcsolatot tudnánk kialakítani a két
község között. Telkitől rengeteg segítséget kaptunk már, az iskola,
az egyház sokat köszönhet testvértelepülésünk lelkes tagjainak.

- Jövőre lehet folytatása ennek a focikupának?

- Azt beszéltük, hogy jó volna folytatni. Idén sajnos nem tudott
eljönni Budajenő testvértelepülése, Gyergyóditró, de hátha
jövőre összejön egy szélesebb körű, több csapattal megren-
dezett bajnokság.

- Köszönjük az interjút és gratulálunk a kupagyőzelemhez!

Szilágyi Balázs

„Ennek volna gyümölcse, ami
megérik” -interjú
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Közösség

Az ősz legfontosabb, leginkább várt két eseménye Telkiben a
Falukáposztája és a délszláv táncház. Az október 13-i, szombat
délutáni rendezvényen, a Pajtában összegyűlik a falu apraja-
nagyja, és nekiáll elkészíteni a téli időszakra szánt savanyúságát.

A közös csömöszölés telki hagyományára ezúttal is sokan szen-
telték idejüket, így feltöltve éléskamrájukat a vitamindús
káposztával. A háttérben kellemes muzsika kísérte mindezt a
Szélfútta Zenekar jóvoltából. A résztvevők Barthos György csa-
pata jóvoltából töltött káposztával, míg Bánó Attilának köszön-
hetően Telki Káposztás Slambuccal csillapíthatták étvágyukat.

Az idei esemény különlegessége volt, hogy összemérte
savanyító-tudását a másnapi Telki Testvértelepülési Focikupa
három résztvevő csapata, Telki, Gyimesbükk és Budajenő.

A szervezők a gyerekek szórakoztatására is gondoltak, őket a
kézműves foglalkozások mellett a Batyu Színház „Jancsi és
Juliska” című előadása várta.

Ahogyan leszállt az este, a káposztás program után a mulatásé
lett a főszerep a Pajtában. A Kokukk Egyesület és Dávid Anna
szervezésének köszönhetően minden évben ezen a napon Tel-
kibe érkeznek a pécsi VIZIN Zenekar alapító tagjai, akik a tánc-
tanító Sztanics Balázzsal együtt táncra perdítik a közönséget.
Idén is rengetegen álltak be a körbe, hogy megtanulják a
lépéseket, és átadják magukat a remek hangulatnak.

Fotók: Jakab Mária Ilona (Falukáposztája) 
Németh Krisztina, szb (táncház)

szb

Falukáposztája és táncház
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Telki káposztás slambuc
(Kb. 6 főre számítva)

Hozzávalók:
30 dkg slambuc tészta (8 tojásos)
1,5 kg burgonya
25 dkg füstölt szalonna
1 evőkanál zsír
1 pár száraz kolbász
4 fej vöröshagyma
80 dkg fejes káposzta
4 db zöldpaprika
3 db paradicsom
3 dl sűrített paradicsom

(tartósítószer nélküli)
őrölt pirospaprika (2 evőkanál édes; 2 kiskanál csípős)
fehér bors (1 kiskanál)
4-5 gerezd fokhagyma
1 púpozott evőkanál só
1 teáskanál cukor

Elkészítés:
A slambuctésztát (csusza- vagy nagykocka tésztát) zsír nélkül,
tepsiben és sütőben barnára pirítjuk. Az apró kockákra vágott
füstölt szalonnát kb. 5 literes lábasban ugyancsak megpirítjuk.
Hozzáadunk egy evőkanál zsírt, a felaprított vöröshagymát,
majd kellő pirítás után a vékony, rövid csíkokra vágott káposztát
is. Ezeket összekeverjük, és fedő alatt tovább pároljuk, amíg a
káposzta összeesik. Ekkor megszórjuk fehér borssal, egy pohár
vizet keverünk hozzá, majd az így lehűtött keverékbe szórjuk az
őrölt édes és csípős paprikát, valamint a sót. Ezt összekeverjük,
kb. 1.5 liter vízzel felöntjük és forrásig melegítjük. Ezután
beletesszük a felkockázott burgonyát és a karikákra vágott kol-
bászt, majd megvárjuk, amíg a burgonya kissé megpuhul. Akkor
hozzáadjuk a pirított slambuctésztát, a felaprított zöldpaprikát
és paradicsomot (a sűrített paradicsommal együtt), valamint a
cukrot. Az ételt közepesnél magasabb hőmérsékleten főzzük
(ne égjen oda!) úgy, hogy a levének szintje a főzés kezdetén 3-4
centivel magasabb legyen a hozzávalók felső szintjénél. A vizet
szükség esetén pótolni kell. A tészta puhulása a térfogatának
növekedésével is együtt jár, a lé felszívódik, illetve elpárolog, és
az étel besűrűsödik. A felaprított fokhagymát a főzés befejezése
előtt érdemes hozzáadni.

Nagyszabású sörfesztivál Budakeszin
Idén szeptember 22-én a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
szervezésében megtartották az I. Kistérségi Sörfesztivált
Budakeszin.

A hagyományteremtő rendezvényen településünket a nagyszín-
padon a Telki-Budajenő Székely Társulat képviselte tánccal, míg
az irodalmi sátorban Bánó Attila és Molnár Krisztina Rita
könyvbemutatója vonzotta az érdeklődőket.

Az eseményen 51-féle minőségi sör szerepelt a kínálatban. A
nap folyamán koncertet adott az Aurevoir és a Budapest Bár.

szb
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Nagyszerű, sikeres kiállítás nyílt október 12-
én a Pipacs Galériában. Jakab Mária fes-
tőművész alkotásait láthattuk, amelyeknek
külön érdekessége, hogy változatos fes-
téstechnikákkal készültek. A vízfestéktől
kezdve akrillal és olajjal folytatva a grafikáig
mindenből kaptunk egy kis ízelítőt. Ki kell
emelni az „Élet a mélyben”című 3D alkotását,
ami igazán ötletes. Képeinek színvilága vissza-

tükrözi Mária vibráló, vidám egyéniségét, erőt és lendületet adva
a nézőknek. További sok sikert és örömöt kívánunk a
munkájához!

Szeretetteljes hálával csak megköszönni tudom azt a sok segít-
séget, amit kapok a Pipacsvirág Általános Iskola és a Kiss Zenede
tanáraitól, Varga Gabriellától és Tóth Andrástól. Felkészítésükkel
hallhattuk zenélni a gyerekeket, akik évről-évre lenyűgöznek
bennünket csodás előadásukkal. Ezúttal Badó Hanna (ének), Sza-
káll Réka, Pataki Katalin,Vida Franciska (fuvola), Deák Júlia és Biró
Artúr (klarinét) lépett fel a megnyitón.

Deltai Károly polgármester érdekfeszítő beszédén túl meg kell,
hogy említsem a szokásosan finom sütijeivel érkező Scheer
Gizikénket, akitől most almás rétest kaptunk. Ez a sok jó dolog

meg is alapozta a vidám hangulatot. A festmények nézegetése
közben mindenki beszélgetett, nevetgélt. Külön öröm számom-
ra, hogy ebben a rohanó világban azok is, akik ritkán tudnak
találkozni, itt időről időre összejönnek.

Márton Ildikó
Fotók: Messzi Ke, szb

Jakab Mária Ilona kiállítása a 
Pipacs Galériában
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„Ősz szele zümmög”
Beköszöntött az ősz. Ez a gesztenye és dió gyűjtögetésének, az
őszi természet, a színesedő falevelek megfigyelésének időszaka
az óvodás gyermekek számára.

Az első őszi zöld jeles napunk a Takarítási Világnap (szeptember
21.), amelynek kapcsán a gyerekek a szelektív hulladékgyűjtés-
sel és a hulladékok újbóli felhasználásának, újrahasznosításának
a módjaival ismerkedtek. Az idei nevelési évtől új szelektív hul-
ladéktároló edények kerültek elhelyezésre az óvodák udvarán,
amelyek segítik a gyermekek szelektív hulladékgyűjtéssel kap-
csolatos tapasztalatszerzését, ezirányú szokásaik alakítását. Min-
den csoport a gyermekek egyéni fejlettségét és életkori sajá-
tosságait figyelembe véve szervezett tevékenységekkel dolgoz-
ta fel az adott témát (pl. hulladékból készített játékok, barká-
csolás hulladékból, újra papír készítése, stb.). A Tulipán csopor-
tosok kiállítást is szerveztek a szülők bevonásával,„Hulladékból –
játék” címmel, amelyen sok érdekes, ötletes játékeszköz került
bemutatásra.

Több mint egy évtizede hagyomány óvodánkban a Magyar
Népmese Napjának megünneplése. Ennek kapcsán, mint min-
den évben, most is kiállítást rendeztünk mindkét épületben,
ahol a gyerekek régi használati tárgyakkal, népi motívumokkal,
hímzett textilekkel és ruhadarabokkal ismerkedhettek. Ez alka-
lommal a Ludas Matyi című mesét tekinthették meg az óvodai
dolgozók előadásában. A fordulatos történet mindenkinek
nagyon tetszett, együtt éltek, lélegeztek a mese szereplőivel. Az
előadás után az óvónők által készített, frissen sült pogácsával
kínáltuk a gyerekeket, amit jó étvággyal fogyasztottak el.
Meglepetést is tartogattunk számukra, a mese után élő libával
ismerkedhettek az óvoda udvarán, aki akarta, meg is simogat-
hatta.

Szeptember 29-én, szombaton délelőtt került megrendezésre a
szintén többéves múltra visszatekintő „Zöld Családi Nap” el-
nevezésű programunk. Az idei évben a felkínált tevékenységi
lehetőségek a dióhoz kapcsolódtak.Voltak mozgásos, ügyességi
és környezetismereti játékok, kézműves tevékenységek. A szülők
közül néhányan diós süteményeket is hoztak, amiből mindenki
kóstolgathatott. A délelőtt folyamán az érdeklődők ragadozó
madár bemutatón vehettek részt, amely az Óvoda-Iskola Telki-
ben Alapítvány támogatásával valósult meg. Először egy rövid
előadás volt a ragadozó madarak életmódjáról, szokásaikról,
egyéni sajátosságaikról, majd reptetésre is sor került. A gyerekek
és felnőttek egyaránt érdeklődve figyelték a madarak
szárnyalását és a jutalomfalatok elfogyasztását. A kissé hűvös

idő ellenére a rendezvény jó hangulatban zajlott, sok látogatót
vonzott.

A kezdetektől fogva nagy hangsúlyt kapott óvodánkban a zöld
jeles napok közül az Állatok Világnapja (október 4.). Minden cso-
port érdekes programok szervezésével, változatos tevé-
kenységekkel, kézműves foglalkozásokkal, szenzitív játékokkal,
helyszíni megfigyelésekkel segítette az állatokkal kapcsolatos
ismeretek bővítését, a tapasztalatszerzést és szemléletformálást.
5-6 éves óvodásaink október 3-án és 4-én, az Állatok Világ-
napjához kapcsolódva, és a madarászovi foglalkozás keretében
ellátogattak Tatára, az Öreg-tó melletti Által-ér tanösvényre. A
szeszélyes időjárás és az időnként erős szél ellenére sok vízi-
madarat figyelhettek meg a gyerekek, és jót kirándultak, játszot-
tak az őszi erdőben. Hazafelé egy rövid látogatást tettünk a töki
Lovasudvarban is. Az oviban maradó 3-4 évesek „Madárfióka-
programunk” keretében érzékszervi, mozgásos és kézműves
játékok segítségével ismerkedhettek a vándormadarakkal.

A programok sikeres megvalósulását a szülők aktív részvétele és
anyagi támogatása segítette.

A Telki Óvoda dolgozói
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Iskolai hírek

Indonéz televízió forgatása
Telkiben
2018. szeptember 21-én az indonéz köztelevízió (TVRI) stábja
látogatott el a Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolába. Az Arena 123 című ifjúsági szórakoztató-
ismeretterjesztő műsorukhoz forgattak anyagot, amely négy,
egyenként harminc perces epizód keretében mutatja be Ma-
gyarország turisztikai, kulturális és gasztronómiai nevezetes-
ségeit, valamint a magyar iskolások mindennapjait.

Magyarországi médiaútjuk keretében látogattak el a Pipacsvirág
iskolába, ahol kétórás forgatás keretében bepillanthattak a ma-

gyar diákok életébe. A programban harmadikos, hatodikos és
nyolcadikos angol profilú diákok vettek részt.

A kétfős stábot az Indonéz Köztársaság Budapesti Nagykövet-
ségének helyi alkalmazottja kísérte, aki a logisztikában és a kom-
munikációban segítette a tévések munkáját.

Kutatók éjszakája
Szeptember 28-án a Pipacsvirág Iskola diákjainak egy csoportja
a Kutatók éjszakája országos rendezvényen járt.



Élménybeszámoló a pálya-
orientációs napról
Az osztályunk és mi is nagyon élveztük a túrát az Euroskills kiál-
lításra. A buszos utazás és a „milliárdnyi” gyerek látványa a
helyszínen kifejezetten látványos és felemelő érzés volt.

Térkép segítségével könnyen megtaláltuk a bennünket érdeklő
standokat. A szakmájukat kiválóan ismerő mestereket kifaggat-
tuk, és izgalmas, interaktív foglalkozások keretében az
eszközeiket is megismerhettük.

Osztálytársainkkal több „fogunkra való” kiállítóhelyet találtunk.
Sikerült beszereznünk néhány iskolai ajánlatot és jelentkezési
lapot is.

Sajnos rövidnek találtuk az időt, amit a tájékozódással tölthet-
tünk. Az odavezető úton a várakozás izgalmától, a visszaúton
pedig a tapasztalatok és élmények megosztásától volt hangos a
busz.

Az Euroskills kiállítás sokak véleményét megváltoztatta a
jövőbeni iskolájukról. Nagyon élveztük a programot és hasznos
információkat szereztünk.

Barabás Kiss Zétény, Ondruss Gergő - 8.ab

Pályaorientációs nap
A Telki Általános Iskola 6.a osztálya a pályaorientációs nap
keretében a Bonbonetti csokigyárba látogatott.

A „Tibi csokitúra” keretében egy időutazáson vettünk részt, ahol
a kakaóbab felfedezésétől indultunk és eljutottunk a csoki
gyártásáig. Láthattuk, ahogy a csokitáblákat, a szaloncukrokat és
a konyakos meggyet készítik, csomagolják. A kóstoló sem
maradt el, túránkat a gyár édes meglepetésével zártuk.

Pozsgai Szabina

Október 6-i megemlékezés
2018. október 6-án az Aradi vértanúkról emlékeztek meg az
iskola diákjai Mészáros Ágnes tanárnő szervezésében.

Oktatás 17
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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
Lukács Frida angoltanárral beszélgettünk.

- Mikor és hogyan került iskolánkba?

- Mikor tavaly megkerestek, hogy jöjjek az iskolába tanítani,
több tekintetben is kihívást jelentett számomra a feladat.
Nem dolgoztam még a közoktatásban és az általános iskolai
korosztállyal sem volt túl nagy gyakorlatom. Korábban
nyelviskolában tanítottam jellemzően idősebb diákokat.
Azonban három hasonló korú gyermekem révén kellő
tapasztalattal láttam hozzá a tanításnak.

- Mit tart fontosnak az angoltanításban?

- A legnagyobb gondosság mellett sem lehet minden
gyereknek mindent megtanítani. De óriási a felelősségem
abban, hogy milyen lenyomatot hagyok a tanítványaimban
az angol nyelvvel kapcsolatosan. Ha úgy tekintenek csak rá,
mint egy tantárgyra az órarendjükben, amiből minél jobb
jegyet kell szerezni, akkor sosem válnak aktív nyelv-
használóvá.

Ha viszont ráéreznek a nyelvtudás élményére, nyitottak
lesznek az angol segítségével megismerhető végtelen
lehetőségekre. Motivációjuknak köszönhetően minden
olyan tudást magukévá tehetnek, melyre az általános iskolai
évek alatt még nem kerül sor.

- Milyen különleges programokat szervez diákjainak? Miben
látja ezek hasznát?

- Megfelelő technikai felszereltséggel és internet-
elérhetőséggel sok mindennel fel lehet dobni az angolórát.
A Youtube videóktól kezdve az applikációkon át az online
felületekig, rengeteg nyelvtanulást segítő forrást tudunk
használni tantermi keretek között is. De azok a leg-
maradandóbb programok, melyeket az iskola falain kívül,
valamilyen élménnyel párosulva szereznek meg a gyerekek.
Tavaly az egyik két tanítási nyelvű csoportommal az angol
irodalom órákon Andy Weir The Martian című regényét
olvastuk. Próbáltam mindent belevinni az órákba, ami az
űrutazással kapcsolatban érdekes lehetett számukra. Elvit-
tem őket egy marsi utazás tematikájára felépített, angol
nyelvű szabadulószobába is. Órákon át gondolkodtak, kom-
munikáltak és oldottak meg logikai feladatokat angolul.
Nagyon jól szórakoztunk mindannyian.

Saját osztályommal pár hete egy nagyon különleges progra-
mon vettünk részt. Az indonéz köztelevízió Magyarországról
készített, több részes, ismeretterjesztő ifjúsági műsorát
velünk forgatták itt Telkiben.

- Hogyan készítette fel a gyerekeket erre az eseményre? Milyen
élmény volt ez nekik és Önnek?

- Előre begyakorolt dolgokkal nem készültünk. Ez letörte
volna a gyerekek lelkesedését és elrontotta volna a
közvetlen hangvételű interjúk varázsát. Ugyanakkor sokat
beszélgettünk arról, hogyan is zajlik egy ilyen forgatás, és
hogy mi érdekelheti az indonéz gyerekeket a mi
kultúránkból. Tudtam, hogy ha megvan a biztonságérzetük,
tökéletesen fognak működni ebben a szokatlan szituá-
cióban. A közel három órán át tartó felvétel alatt természetes
volt számukra az angol nyelv használata, fel sem merült,
hogy segítséget kérjenek a tolmácsolásban. Azt hiszem, ezt
az élményt jó sokáig megőrizzük majd.

De nem csak az angolos programokat tartom fontosnak.
Novemberben a Budapesti Fesztiválzenekar próbájára
viszek el két osztályt. Korábban itt dolgoztam és máig is sok
szállal kötődöm a zenekarhoz. A próbán a gyerekek beülhet-
nek a zenészek soraiba és közvetlen közelről élhetik át a
rezdüléseiket. Elképesztő ereje van egy ilyen összjátéknak,
ahol a közösség részeként egyénileg is meg kell mutatkozni.
Szeretném, ha egy kicsit erről is szólna a mi osztályunk.

- Az iskola két tanítási nyelvű profilja milyen előnyöket biztosít a
gyerekek számára?

- Angolul tudni kell! Ez ma már nyilvánvaló mindenki számára.
A telki iskola a térségünkben egyedülálló magyar - angol két
tanítási nyelvű profiljával kiváló lehetőséget teremt azok
számára, akiket jó nyelvi adottságaik alkalmassá tesznek erre
a korai intenzív tanulási formára. Hogy ki meddig jut, az
egyéntől is nagyban függ. Mostani öt nyolcadikosunk közül
ketten már a középfokún túl a tavaszi felsőfokú nyelvvizs-
gára készülnek.

Fókuszban a nyelvtudás élménye
- interjú
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS

BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,

tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése,

tanácsadás, légzésfunkció mérés,

allergia (Prick) teszt.

Rendelés: hétfő18.00-20.00
Bejelentkezés:

06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov.főo.

2093 Budajenő, Szőlőhegy út 1.

Tisztelt Telki és Budajenői ingatlantulajdonosok!
Amennyiben ön is rendelkezik eladó ingatlannal, és

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

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

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

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

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

GÓLYAHÍR
E hónapban születtek:

Kedves Csanád és Imre Kata 1. gyermeke: Kedves Zente

Márkus Lőrinc és Sós Adrienn 3. gyermeke: Márkus Mira
Leticia

Kiss Attila és Kassai Farkas Daniella Kata 1. gyermeke: Kiss
Kata Kamilla

Pekk Attila és Hortobágyi Orsolya 1. gyermeke: Pekk Lana

Gratulálunk!

Hirdetés

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 telefon-
számon, vagy személyesen, a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.
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A Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre,
hogy segítse a helyi közösségi-kulturális élet szervezését, és
erősítse azt pluszforrások, civil energiák bevonásával. A 2011 óta
működő alapítvány pályázhat olyan forrásokra, amelyekre az
önkormányzat korábban nem tudott, és fogadhat felajánlásokat,
amelyek irányítottan, csak a kultúra területén kerülnek fel-
használásra.

A civil szervezet nyitott, ahhoz magyar, valamint külföldi ter-
mészetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezetek csatlakozhatnak, ha az alapítvány céljaival
egyetértenek, és ezek megvalósításához anyagi eszközzel vagy
személyes közreműködéssel hozzá kívánnak járulni.

Az alapítvány fő céljai közé tartozik Telki község lakosai számára
fesztiválok, kulturális és művészeti programok (pl. Faludisznaja,
Telki Fesztivál, Falukáposztája, FaluAdventje, nemzeti
ünnepeink) szervezése. Tevékenysége során kiemelt szerepet
kap a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és
hagyományainak feltárása, megismertetése, valamint a fel-
növekvő nemzedék kisgyermekkortól felnőttkorig tartó
művészeti, kulturális nevelésének, oktatásának elősegítése.

Az alapítvány működése során kiemelt figyelmet szentel a
nemzetiségi, kisebbségi kultúra ápolására, különös tekintettel
Telki testvértelepülésére, a romániai Gyimesbükkre és annak
oktatási intézményeire.

A civil szervezet első lépésben a Telki község Önkormányzatával
kötött, ún. közművelődési megállapodás keretében a település
költségvetésében megállapított keretösszeg erejéig, előzetesen
jóváhagyott programterv alapján szervezi és koordinálja a
település közösségi-kulturális eseményeit, segíti a Pajta-Faluház
hasznosítását, és szervezi a Gyimesbükkel fennálló testvér-
települési együttműködést, az ahhoz kapcsolódó oktatási
ösztöndíj-támogatást, további gyűjtéseket, karitatív és támo-
gatási kezdeményezéseket.

Az alapítványi vagyon kezelője, és általános hatáskörű, legfőbb
döntést hozó szerve a három főből álló kuratórium, amelynek
tagjai: Móczár Gábor (elnök), Magyarné Callmeyer Judit és Eper-

jesiné Kemény Krisztina. A kuratórium tagjai ezen tevékeny-
ségüket társadalmi munkában, ingyenesen végzik. Az alapítvány
székhelye és postacíme a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki,
Petőfi u. 1.).

A Hónap civil szervezete: 
Telki Kultúra Alapítvány


