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Önkormányzat
Polgármester naplója

Környezet- és klímatudatosság
Valami, ami tényleg fejben dől el.
A klímatudósok évtizedek óta
figyelmeztetnek arra, hogy
katasztrofális kimenetele lesz a
globális környezetre annak,
hogy növekvő népesség mellett semmit nem változtatunk
életvitelünkön.

A bolygóléptékű folyamatok
mindenütt éreztetik hatásukat.
Hektikus időjárás, szárazságok,
egymást érő hőmérsékleti rekordok, kiapadó folyók, rovarinvázió. Ezek tünetek. A szakemberek előrejelzései pontról
pontra beváltak, sőt, rosszabb
eredmények születtek, mint
amit a visszafogottabb prognózisokban becsültek. A klímaváltozás mellett a környezet totális elszennyezése, kimerítése olyan léptékűvé vált, hogy mára
nincs, akit így vagy úgy ne érintene. A jövőről ne is beszéljünk,
jelenleg nincs olyan forgatókönyv, ami radikális változtatások
nélkül képes lenne bármiféle elfogadható jövőképet felvázolni.

Gondolhatjuk persze, hogy túl kicsik és jelentéktelenek vagyunk
ahhoz, hogy bármit is tegyünk, hisz a nagy folyamatokat nem
tudjuk befolyásolni. Ebben van is igazság. Sem a legnagyobb
ipari szennyezők, sem a legfelelőtlenebb országok, sem a
népességrobbanás nem olyan dolog, amire komoly hatásunk
lehet. Azonban a jelenlegi helyzet kialakulásához sok minden
vezetett, ami egyszerre és együtt okozta a negatív változásokat.
Ezek némelyike olyan jelenség, ami nem egy-egy nagy, központi döntés eredménye, hanem sokkal inkább rengeteg apró hatás
eredője. Igaz, hogy nincs hatásunk az Egyesült Államok vagy
Kína klímapolitikájára, igaz, hogy a legnagyobb iparvállalatok
nem kíváncsiak a véleményünkre, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen tehetetlenek lennénk. A sok kis, apró elemből összeálló
nagy hatások terén javíthatunk a helyzeten, különösen ami a
saját, szűkebben vett környezetünket érinti, még akkor is, ha
szélmalomharcnak tűnik.

A háztartásokban keletkező hulladék szelektív gyűjtése az újrahasznosítás révén csökkenti a környezet terhelését. A keletkező
hulladék mennyiségének csökkentése úgyszintén. Ha a hulladék
a megfelelő csatornákon eljut a hulladékkezelőhöz, és nem az
árokban vagy az erdőben végzi, akkor a közvetlen környezetünk
számos káros, mérgező hatástól mentesül. A talaj, a földalatti
vízbázisok védelme itt, helyben biztosít élhetőbb, termékeny
környezetet. Némi odafigyeléssel kevesebb vegyszer, szennyezés mosódik a talajba.

Az energia előállítása is szennyezi a környezetet, elsősorban a
levegőt. Az energiafelhasználás csökkentése az egyik legnehezebb feladat. De például mérsékelhető az energiaveszteség a
házak szigetelésével, a hagyományos izzók lecserélésével. A felvett energia mennyisége is visszaszorítható. Az egyik út, hogy
olyan energiát használunk, ami kevésbé szennyező úton jön
létre, a másik, hogy csökkentjük a felhasznált energia mennyiségét. Takarékos háztartás, kevesebb autóhasználat, alternatív
energiaforrások, szigetelés. Sok apró lépés.
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Nagy kincsünk a tiszta levegő. A légkörbe jutó égéstermékek
hatása globális, de a helyben kibocsájtott füst a mi egészségünket rongálja. Kevesebb gépjárműhasználattal, a lombégetés
mellőzésével csökkenthető a füst mennyisége. A füstnek azonban nem csak a mennyisége, a minősége is számít. Ha a vegyes
tüzelésű kályhákban, kazánokban vegyszerrel kezelt, vagy festett fát, rongyot, hulladékot, különösképpen műanyagokat
égetünk, olyan vegyületek szabadulnak a levegőbe, amelyek
súlyosan rákkeltőek, mérgeznek minket, és rombolják a
környezetet, a talajt, a növényeket, a talajt, a veteményt. Télen, a
fűtési szezon idején jellemző, hogy a hideg levegő és a köd
leszorítja a füstöt, és az nem száll el, hanem itt marad. Mi magunk
szívjuk be, a nedves levegő, csapadék pedig oldja a káros részecskéket, és azok belemosódnak a földünkbe, vizünkbe, ahonnét aztán szervezetünkbe kerülnek.
Mi, magyarok élen járunk a daganatos megbetegedések terén
világviszonylatban is. Ennek több oka van. Az egyik az
önpusztító életforma, az alkohol és főleg a dohányzás. A másik a
feldolgozott élelmiszerekben lévő káros anyagok. A harmadik
pedig a mérgező környezet, amit magunknak okozunk.

Könnyen belátható tehát, hogy vannak lehetőségeink a helyzet
javítására. Azok a környezeti ártalmak, melyek egyes egyedül rajtunk múlnak, csökkenthetők. Ráadásul ezek hatása azonnali és
helyi. Kevesebb szemét, kevesebb környezetterhelés, kevesebb
füst és azonnal érezhető a hatás.

Mindehhez együttműködés kell. Együtt élő emberek, kis
szervezetek, közösségek, intézmények és az önkormányzat
együtt számos kis lépéssel közvetlenül, azonnal tud javítani a
helyzeten. A fogyasztás mérséklésével, valamint az igénybe vett
szolgáltatások, megvásárolt termékek tudatos megválogatásával pedig lehet nyomást gyakorolni a nagy és távoli piaci szereplőkre is.
Telkiben főleg családok élnek, több, olykor sok gyerekkel. Ez azt
jelenti, hogy az itt élők hisznek a jövőben. Bízom benne, hogy
tudunk változtatni a helyzeten, meg tudjuk őrizni környezetünk
minőségét, sőt, akár javítani is tudunk rajta. Annál is inkább, mert
más lehetőségünk nincs.
Deltai Károly
polgármester

Önkormányzat

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

2018. november 6.
Az új sportcsarnok tervismertetője

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete a Telki,
731/22-es helyrajzi-számú ingatlanon tervezett új sportcsarnok
előengedélyezési terveit megismerte, azokat az engedélyezési
eljárás alapjául elfogadta.

Fogorvosi körzet létrehozása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy kizárólag Telki
lakosságát ellátó fogorvosi alapellátást biztosító körzetet hoz
létre, de vitatja a körzetszétválás okán felmerült kártalanítás
költségét.

A testület pályázatot írt ki az új fogorvosi körzet betöltésére,
területi ellátási kötelezettséggel.

Feladat-ellátási szerződések

A képviselő-testület úgy határozott, hogy - az új Egészségházba
való átköltözést követően - a felnőtt háziorvosi feladatok
ellátására a Kizermed Kft. (2089, Telki, Völgy utca 6.) képviselőjével, dr. Kiss-Leizer Márta háziorvossal, míg a gyermek háziorvosi
feladatok ellátására az Engelleiter és Társa Szolgáltató Bt. (2092,
Budakeszi, Szanatórium u. 1.) képviselőjével, dr. Asztalos Mária
háziorvossal köt szerződést.

Infrastruktúra fejlesztése

A testület úgy döntött, hozzájárul ahhoz, hogy a Telki
Edzőközponthoz csatlakozó, a Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) vagyonkezelésébe kerülő 10 hektáros, pátyi területen
megvalósuló, sportcélú fejlesztési terület megközelítése a Telki,
1462-es helyrajzi-szám alatti, 2784 négyzetméteres kivett közút,
valamint a Telki, 1463-as helyrajzi-szám alatt nyilvántartott, 930
négyzetméter alapterületű kivett közút megnevezésű ingatlanokról történjen. Ezeken az ingatlanokon az MLSZ aszfaltozott
utat épít ki a Telki Önkormányzat által elfogadott műszaki tartalomnak megfelelően.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a 10 hektáros
sportcélú fejlesztési terület közművekkel történő ellátása a telki
közműhálózatról, Telki közterületein keresztül történjen,
kiemelve a szennyvízcsatorna rácsatlakozást, amelynek feltétele
Telki új szennyvíztisztító telepe üzemelésének megindulása.

Egészségház parkosításának II. üteme

A testület úgy határozott, hogy a Telki, Tücsök utca 2. szám alatti Egészségház parkosítási munkálataira vonatkozó ajánlatot
elfogadja, és szerződést köt a Buildsworth Kft-vel (1204
Budapest, Dessewffy u.12.) 3.541.722 Ft+ÁFA összegben, azzal a
kiegészítéssel, hogy a szerződésbe – annak megkötésekor –
garanciák kerüljenek beépítésre.

Pályázat kiírása

A képviselő-testület pályázatot írt ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére (gyűjtésére, szállítására,
ártalmatlanítására), a település területén kötelező helyi közszolgáltatás ellátására.

Helpynet bevezetése

A testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Helpynet Kft. által
üzemeltetett Helpynet Vezetői Infokommunikációs Rendszerhez.

Környezetvédelmi Alap felhasználása

A testület úgy döntött, hogy a Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre álló pályázati keretből 114.000 Ft összegű vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a KOKUKK Egyesületet. A
támogatás célja az erdőben kialakított odútelep karbantartása,
illetve fejlesztése, valamint egy, a mosható pelenkák használatát
ismertető, támogató klub létrehozásának megvalósítása.

Temetőüzemeltetési pályázat

A köztemető kegyeleti közszolgáltatási feladatainak ellátásával
kapcsolatban a Gyertyaláng Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződés 2019. január 1-jén lejár. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező köztemető üzemeltetését a
temetőkről és temetkezésekről szóló, 1999. évi XLIII. törvény, és
annak végrehajtásáról szóló, 145/1999.(X.1.) Korm.rendelet rendelkezéseinek megfelelően pályázat útján kiválasztott
üzemeltetővel kívánja ellátni.

Rendelet módosítása a temetői díjak
kapcsán

A hivatal megvizsgálta a környező településeken alkalmazott
sírhely megváltási díjakat, és azok emelésére tett javaslatot a
telki köztemető esetében. A testület a díjakról helyi rendeletet
alkotott.

Ingatlanvásárlás kérdése

A testület úgy döntött, hogy nem támogatja a Telki, 428-as
helyrajzi-számú ingatlan tulajdonosának kérelmét.

Ingatlanrendezési ügyek

A testület úgy határozott, hogy a Telki, Tücsök utca 1300-as
helyrajzi-szám ingatlan Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terv (HÉSZ és SZT) szerinti szabályozási szélességének
kialakítása érdekében ingatlanrendezési szerződést köt - a
Geochip Kft. által Msz: M-39/2018 számú telekalakítási vázrajz
alapján - az érintett ingatlan tulajdonosával.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki, Kőrisfa utca
36/3-as és 36/4-es helyrajzi-számú ingatlanok HÉSZ és SZT szerinti szabályozási szélességének kialakítása érdekében ingat-
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lanrendezési szerződést köt - a Geochip Kft. által Msz: M-29/2018
számú, 2194/2018, E//2018 számon záradékolt telekalakítási
vázrajz alapján - az érintett ingatlanok tulajdonosaival.

Mentőállomás támogatási kérelme

A testület úgy határozott, hogy a felmerült kérést jóváhagyva
2018-ban 50.000 forinttal kívánja támogatni a Budaörsi Mentőállomást, az Országos Egyesület Út a Mosolyért Közhasznú
Egyesületen keresztül.

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 Egészségházba. A képviselő-testület által meghatározott feltételek: a praxis
átköltöztetése Telkibe, a rendelő felszereltetése, az OEP-finanszírozott ellátás biztosítása, ezen felül magánfinanszírozott
ellátásként a fogszabályozás és fogpótlás biztosítása, a magánfinanszírozott ellátásokhoz kapcsolódóan az igénybevétellel
arányos bérleti díj megfizetése.
A testület felhatalmazta a polgármestert a praxisjogi kérdésekben 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 megállapodást ír alá.

November 13.
Völgyrét csatornázása

A testület úgy határozott, hogy a Telki Völgyrét Napsugár út - Fő
utca - Kórház fasor - Darázs utca által határolt területén a szennyvízelvezetés kiépítésére - a City Terv Mérnökiroda Kft. által
elkészített és a Főváros Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ünnepi munkarend
és ügyfélfogadás
A Polgármesteri Hivatalban 2018. december 18-a és 2018.
december 28-a között igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rendben
tart nyitva: munkanapokon 8-tól 12 óráig.
Az azonnali ügyintézés lehetősége kizárólag halotti anyakönyvi
ügyekre korlátozottan lehetséges, azonban valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan benyújtható.
Békés, Boldog Karácsonyt!

Eredményekben, Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánunk
magunk és munkatársaink nevében!
Deltai Károly - polgármester
dr. Lack Mónika - jegyző
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Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály FKI-KHO:415/2018 számon
kiadott vízjogi létesítési engedély alapján – az Észak-dunántúli
Vízmű Zrt-t bízza meg, a Gördülő Fejlesztési Tervben is szereplő
beruházási források terhére.

Informatikai fejlesztés

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Pipacsvirág Magyar
- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola informatikai
eszközeinek fejlesztése tárgyú, 2018. szeptember 20-án kelt
kérelmét támogatja. A testület a fejlesztést az Óvoda-Iskola
Telkiben Alapítvány részére biztosított, informatikai támogatás
kerete terhére javasolja megvalósítani, és az ehhez szükséges
253.000 forint összegű többletigényt az alapítvány részére biztosítja a 2018. évi költségvetés tartalékkeretéből.

Megállapodás az iskolabővítés kapcsán

A testület úgy határozott, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Telki
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
tanterembővítés fejlesztése tárgyában a beruházás
előkészítésével, finanszírozásával, tervezésével, megvalósításával és átadás-átvételével kapcsolatos feladatok, valamint a
feladatok végrehajtásához szükséges együttműködés
feltételeinek rögzítése érdekében együttműködési megállapodás ír alá a Nemzeti Sportközponttal.

HÉSZ-módosítás

A képviselő-testület 135/2018. (X.05.) számú Ö. határozatával
kiemelt fejlesztési területnek nyilvánította a Telki 731/22-es
helyrajzi-számú ingatlant, a sportcsarnok megvalósítása
érdekében. A testület a HÉSZ-módosítás véleményezése és elfogadása során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6)
bekezdés c.) pontja alapján tárgyalásos eljárás lefolytatását
kezdeményezte.
szb

Bővülhet az iskola

Telki község képviselő-testülete november 13-i határozatával
döntött a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének - tanterembővítés, iskolafejlesztés - keretében
a Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola tanterembővítés fejlesztése tárgyában együttműködési
megállapodás aláírásáról a Nemzeti Sportközponttal.
Az együttműködési megállapodásban kerülnek meghatározásra a beruházás előkészítésével, finanszírozásával, tervezésével,
megvalósításával és átadás-átvételével kapcsolatos feladatok,
valamint az azok végrehajtásához szükséges együttműködés
feltételei.

Önkormányzat
Már üzemel az új
Egészségház
Az ünnepélyes átadást követően, 2018. október 29-től már az új
Egészségházban várja a telkieket a felnőtt és a gyermek háziorvosi rendelés, valamint a védőnői szolgálat. A rendelések a
megszokott időben vannak a Tücsök utca 2. szám alatti épületben.

További látványtervek a 20. oldalon láthatók.

Közmeghallgatás

Lakossági fórum a sportcsarnok kapcsán
2018. november 13-án este fél 7-től Telki község Önkormányzata lakossági fórumot tartott a Pipacsvirág Általános Iskola
ebédlőjében. A mérsékelt érdeklődésre számot tartó
eseményen ismertették a majdan megépülő új sportcsarnok
terveit és a beruházáshoz kapcsolódóan a Helyi Építési Szabályzat módosításait.

2018. november 13-án este fél 8-tól Telki község Önkormányzata közmeghallgatást tartott Pipacsvirág Általános Iskola
ebédlőjében. Az eseményre ellátogató mintegy tucatnyi érdeklődő kérdéseit a képviselő-testület tagjai válaszolták meg. A felvetődő témák közül kiemelkedtek a buszközlekedéssel, a menetrendváltozással és a Budakeszi útra tervezett buszsávval kapcsolatosak.
A közmeghallgatáson jelen volt Csenger-Zalán Zsolt, a térség
országgyűlési képviselője, aki a közösségi közlekedéshez kapcsolódóan válaszolt a kérdésekre.

A tervek bemutatását követően a helyszínen jelen lévő lakosoknak lehetőségük volt kérdések feltételére, javaslatok megfogalmazására. Az impozáns, a környezetébe illeszkedő csarnok
megépítéséhez szükséges források jelentős részét a Magyar
Labdarúgó Szövetség biztosítja.
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Közérdekű
Fúrt kutak bejelentése: további türelmi időt
javasol a kormány
A Telki Napló lapzártájáig rendelkezésre álló információk
alapján benyújtotta a kormány a
fúrt kutakra vonatkozó engedélyezési moratórium meghosszabbítására irányuló javaslatát az
Országgyűlésnek. A kormány a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII.
törvény
módosítására
irányuló javaslatával az eredetileg
2018. december 31-ig tartó türelmi időt hosszabbítaná meg.

A javaslat értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően
létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító
vízilétesítményt és annak fennmaradási engedélyét 2020.
december 31-ig kérelmezi. A moratórium meghosszabbítása
nemcsak a házi vízigény kielégítésére szolgáló kutakat érinti,

hanem a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló fúrt kutakat is. A
legalizált mezőgazdasági hasznosítású kutak tulajdonosai európai uniós vidékfejlesztési pályázatokon is elindulhatnak.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján azon engedély nélküli
kutak, amelyekre az engedélyt 2018. december 31-ig megkérik,
mentesülnek a vízgazdálkodási bírság, valamint az igazgatási és
szolgáltatási díjak alól.

Kormányzati szándék továbbá, hogy az újonnan létesítendő
kutak engedélyezése, valamint a már meglévő illegális kutak
fennmaradására irányuló eljárás a jövőben az állampolgárok
számára a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb és legköltséghatékonyabb folyamat legyen. E cél megvalósítása
érdekében aktív kormányzati munka zajlik a Belügyminisztérium és az Agrárminisztérium együttműködésében, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara szakmai bevonásával.
Forrás: kormany.hu

Tegyünk együtt a jó levegőért!
Telki kedvező földrajzi adottságai révén alapvetően jó
minőségű levegővel rendelkezik.
Budapestet hegyek és erdők
választják el falunktól, így a
nagyvárosi szmog kevéssé érinti
községünket.

A települések levegőminőségét
azonban jellemzően a lakossági
fűtés határozza meg – erre hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium „Fűts okosan!” kampánya is. (Természetesen a forgalmas utak mentén a közlekedés továbbra is a mértékadó
légszennyező forrás.) A légszennyező anyagok közül az egészségre a legnagyobb veszélyt a kisméretű részecske (PM10), köznapi nevén a szálló por jelenti.
A kisméretű részecskével (PM-mel) kapcsolatban jó ideje folynak
kutatások. Ezek alapján megállapítható, hogy az idő előtti (ún.
korai) elhalálozások első számú környezeti oka a légszennyezés.
Európában kb. 600.000 korai elhalálozáshoz járul hozzá a levegő
szennyezettsége, ami tízszer annyi, mint ahányan közlekedési
balesetben hunynak el. Magyarországon kb. 8-10 ezer között becsülik a kutatók a levegőminőséggel összefüggő haláleseteket.

A szállópor egészségre gyakorolt hatását sokan és régóta
kutatják világszerte (pl. WHO – Egészségügyi Világszervezet) és
Magyarországon (pl. NNK – Nemzeti Népegészségügyi Központ).
A publikált számok a különböző modellek alapján eltérnek, de az
megállapítható, hogy a halálesetek 6-10%-a megelőzhető, késleltethető lenne a levegőminőség jelentős javulásával.

Mit ne égessünk?

Egészségünk és környezetünk védelme érdekében a
következőkben szeretnénk bemutatni, hogy mely anyagok
elégetése tilos a háztartási berendezésekben.
2018 november

A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok. A nem megfelelő körülmények között az égetés során
keletkező légszennyező anyagok közvetlenül, és hosszabb
távon közvetve komolyan veszélyeztetik az emberi egészséget.
Ezért Magyarországon a hulladékok nyílt téri vagy háztartási
tüzelőberendezésben történő égetése több mint 15 éve jogszabályilag tilos!
A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék
elégetése, beleértve például az alábbiakat is:
-

úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi
ablakkeret, ajtók, raklapok stb.),
- rétegelt lemez, bútorlap,
- építési fahulladék,
- színes,„fényes” papírhulladék,
- PET-palack, műanyag hulladék,
- autógumi, használt ruha, rongy,
- fáradt olaj, üzemanyag
- bármilyen egyéb, kommunális hulladék.
Az előbb említett anyagok elégetésekor a bennük található, vagy
kezelés következtében felhordott, különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a
környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket. Ezen túl, a
nem rendeltetésszerű használat miatt a készülék garanciáját is
elveszíthetjük.

Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a tökéletlen
égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen
keresztül, így a szobában lévők egészségét – különösen a gyermekekét és időskorúakét – közvetlenül károsítja.

Tegyünk együtt a jó levegőminőségért, óvjuk saját családunk és
a környezetünkben élők egészségét!

Összeállította: szb
Forrás: Az Agrárminisztérium „Fűts okosan!” kampánya
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Idén is adventi jótékonysági gyűjtés
gyimesbükki testvéreinknek
Kedves Telkiek és Távolabb Élők!
Az elmúlt két év kezdeményezésének sikerén és a boldog gyermekarcokon fellelkesülve testvértelepülésünk, Gyimesbükk
számára szervezünk gyűjtést ebben az adventben is, amelyhez
az alábbiak szerint kérjük telkiek, de akár a környékben vagy
távolabb élők segítségét, adományait, hozzájárulását.

A gyimesbükki plébániával, magyar iskolával és óvodával
egyeztetve a következők jelentenének számukra igazán nagy
segítséget és örömet:
-

-

-

oktatási papír-írószer (az óvodások részére színes papír,
színezők, színes ceruzák, filcek, gyurma, az iskolásoknak
másolópapír vagy írólap/írótömb, színes ceruza, zsírkréta,
vízfesték, rajztábla, stb.)
jó minőségű téli ruha és téli cipő, első sorban gyermekeknek kérjük csomagolva vagy legalább zacskózva leadni, és feltüntetni a méretet, illetve, hogy lánynak vagy fiúnak lesz-e!

talán az egyik legfontosabb: egy cipős doboznyi méretű
meglepetés-ajándék, amiben bármi lehet, de elsősorban valami tartós élelmiszer (pl. csokoládé), akár könyv, játék és valami
személyes dolog – kérjük a dobozt becsomagolni (szép, karácsonyi csomagolópapírba) és egy kis címkét ráragasztani,
hogy kisgyermeknek (3-10 éves), nagyobb gyermeknek (1018 éves) vagy felnőttnek, illetve, hogy fiúnak vagy lánynak
szól-e. (Nagyon jó lenne, ha ebből sok gyűlne össze és számos
gyimesbükki magyar családnak okozhatnánk vele
meglepetést és örömet karácsonyra!)
Mindenek felett a legnagyobb segítség a pénzadomány! - Erre
a célra a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány 1174234820021520 számú gyimesbükki célú alszámlájára várjuk a felajánlásokat, a közlemény rovatban pedig kérjük feltüntetni:
„Gyimesbükk 2018 Advent” (a pénzadományokat ajándékok
vásárlására, illetve közvetlenül Salamon József plébános
atyához juttatjuk el, ő fogja majd eldönteni, hogy mire fordítja, ez a korábbi alkalmakkor is remekül működött – a legfontosabb célok: családok segítése, hogy magyar iskolába
járathassák gyerekeiket, magyar oktatási programok, illetve, a
Telkiben összekészített ajándékcsomagok)

A felajánlásokkal kapcsolatban kérjük a visszajelzéseket a
következő űrlapon keresztül megküldeni:
https://tinyurl.com/ybqnvuld

Ez alapján fogjuk majd tudni megbecsülni, mire is számíthatunk,
illetve, hogy hány autó kell a kiszállításhoz. Ha valaki pénzadományt küld, akkor mindenképpen kérjük az űrlapon jelezni,
hogy kinek állítsa ki az alapítvány az adóigazolást!
Az adományokat a telki Pajta-Faluházban gyűjtjük, illetve
kérésre akár házhoz is tudunk menni (amennyiben nagyobb
dolgokról van szó – ezt is kérjük majd a fenti űrlapon jelezni)!
A Pajtában a következő időpontokban lehet az adományokat
leadni előzetes jelzés nélkül:

December 1., szombat, 8:00-13:00 (a piac alatt, a helyszínen
Chapó Ákos gondnokot kell keresni)
December 2., vasárnap, 11:00-15:00 (a Krumpliebéd alatt)

December 2., vasárnap, 17.00-18.00 (gyertyagyújtás alatt)

December 9., vasárnap, 16.00-18.00 (gyertyagyújtás alatt)

December 15., szombat, 8:00-13:00 (a piac alatt, a helyszínen
Chapó Ákos gondnokot kell keresni)
December 16., vasárnap, 16.00-18.00 (gyertyagyújtás alatt)

Ezeken kívül előzetes egyeztetés után tudjuk külön időpontban
is fogadni az adományokat a Pajtában, ehhez kérjük előző nap
telefonon hívni Ruják Györgyit a 06-70-621-5308-as, vagy
Móczár Gábort a 06-30-941-5598-as számon!
A vasárnapi gyertyagyújtások alkalmával a Pajtában a pénzadományokat készpénzben is le lehet adni.
Az adományokat december 20-án csütörtökön visszük Gyimesbükkre, tehát legkésőbb 18-án (hétfőn) estig várunk minden
felajánlást!

A szervezők és az autós kiszállítást vállalók nevében, köszönettel:
Móczár Gábor
www.telki.hu
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Felavatták a teljesen megújult kis
kápolnát
2018. október 20-án, egy ködös szombat délelőtt került sor a
Budajenő és Telki határában, a Kokukk Egyesületnek, valamint
önkéntesek munkájának köszönhetően romjaiból újjáéledt kis
kápolna avatójára.

Az eseményen Bellon Erika, a Kokukk vezetője elmondta, a
felújítás többet jelent egy szimpla épület rendbetételénél.
Benne van egy közösség története, és az elmúlt 200 évé, amióta
a kápolna áll. Felhívta rá a figyelmet, hogy több mint 60 különböző – anyagi, természetbeni és kétkezi – támogatásnak
köszönhetően születhetett újjá az eredetileg Johannes Kreiss
által építtetett, Szűz Mária Királynő névre keresztelt kis imaház.
Az avatón beszédet mondott a két település polgármestere.
Budai István (Budajenő) kiemelte, hogy az épület megérdemelte
a ráfordított energiát, és kérte, becsülje, őrizze meg a közösség.
Deltai Károly (Telki) hangsúlyozta, példaértékű összefogással
valósulhatott meg az újjáépítés. Hozzátette: az épület
környezetében egykor meglévő illegális hulladéklerakó rekultiválásakor a kivitelezőket meg kellett győzni arról, hogy ne
bontsák el a romokat. Végül azzal sikerült elérni ezt, hogy felhívták rá a figyelmüket, valamikor ez egy szent hely volt.
Ma pedig újra az, köszönhetően Harkai Gábor atyának, aki a
beszédeket követően felszentelte a kápolnát. Ekkorra már a nap
is kisütött, tovább emelve az avató ünnepi hangulatát.
Szilágyi Balázs

2018 november
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www.telki.hu
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A Hónap civiljei: A kápolnafelújítók
Ehavi lapszámunk civil rovatának főszereplői nem egy hagyományos értelemben vett szervezet tagjai lesznek, hanem
egy olyan önszerveződésé, amely révén nemrégiben átadásra kerülhetett a Telki és Budajenő határán újjáépült kápolna.

A Szűz Mária Királynő Kápolna a XIX. század elején épült barokk
stílusban, építtetője Johann Kreiss budajenői lakos. A XX. század
közepéig a közösségi hitgyakorlás kedvelt helyszíne volt, de
majálisokat is tartottak a környezetében. A II. világháborúban
megsérült, majd feledésbe merült.
A romot 2014 és 2018 között állíttatták helyre Budajenő és Telki
polgárai. A felújítást nagyon sokan támogatták pénz- vagy természetbeni adományokkal és önkéntes munkával:

Kuli László építész (tervezés, építésvezetés és -szervezés); Hámos
Tetőépítő Kft. (a tetőszerkezet anyaga és tetőépítés); Nagy Sándor kőműves mester (a falazat és a boltív helyreállítása, külső
vakolás); KoKuKK Egyesület (adománygyűjtés, a kivitelezés
szervezése, kommunikáció, pénzadomány).

Az 1002. sz. Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat (önkéntes munka
szervezése); Budajenő község Önkormányzata (kommunikáció);
Budajenő-Telki Székely Társulat (adománygyűjtés); Római Katolikus Plébánia Budajenő-Telki (tetőcserép, oltárberendezés,
kommunikáció), Telki község Önkormányzata (szállítás, generátorkölcsönzés, cserjék és fapad telepítése, kommunikáció); Telki
Napló (kommunikáció).

A kápolnafelújítással kapcsolatos bevételek és
kiadások 2014.07.08-2018.11.18.

KIADÁSOK Ft-ban:
360 426
vasbeton támfal
munkadíj: belső vakolás, oltárfalazás, térburkolás
150 000
228 731
építőanyag
falazóívek legyártása
25 400
kovácsoltvas kapu
210 000
kőburkolatok
120 000
korlát
60 000
útjelző táblák
55 000
emléktábla
36 700
koszorú
6 480
bankköltség
62 339
KIADÁSOK ÖSSZESEN:1 315 076
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BEVÉTELEK Ft-ban:
Pénzadományok
( - magánszemélyektől
( - vállalkozástól
Kokukk Egyesület
Kamatbevétel

1 291 520
591 520)
700 000)
23 141
415

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1 315 076

Ádám Gábor és Krisztina (pénzadomány); Bajkó Ignác (pénzadomány); Bajnay Kristóf (önkéntes munka: tereprendezés);
Bartha Pál (pénzadomány); Bartos Gyárfás (önkéntesek
étkeztetése); Bartus Edit és Molnár László (pénzadomány); Bellon Erika (önkéntes munka: segédmunka, szervezés); Boross
Klára (önkéntes munka: levéltári kutatás); Buchoffer Ferenc (pénzadomány); Császár Zsófia (önkéntes munka: tereprendezés);
Csibi Lajos (pénzadomány); Csiszár Noémi és Pintyőke Ákos
(pénzadomány); Danóczy Balázs (pénzadomány); Domokos Attila (kedvezményes kivitelezés, eszközök kölcsönzése, szállítás);
Dura Béla és neje (pénzadomány); Dura Kornél Béla (pénzadomány); Egerszegi Sándor (pénzadomány); Enyedi-Kozma
Ábel (önkéntes munka: tereprendezés); Erőss Adrienne és
Kertész Viktor (pénzadomány); Fekete Krisztián (pénzadomány);
Fillinger Zsófia (önkéntes munka: tereprendezés, önkéntesek
szervezése); Fóris Ferenc (pénzadomány, önkéntes munka:
szervezés); Földvári-Nagy László (pénzadomány); Füredi Róbert
(pénzadomány); György Árpád (pénzadomány); György Attila
(eszközök kölcsönzése); Halász Terézia (pénzadomány); Hambuch Bt. (gépi tereprendezési munkák); Hámos Áron (önkéntes
munka: segédmunka, szállítás); Hamvas Ferenc (önkéntes
munka: segédmunka); Harkai Gábor (önkéntes munka: segédmunka, szervezés, kommunikáció); Hollanday András (önkéntes
munka: építésvezetés); Holló István (önkéntes munka: emléktábla felszerelése); Huszár András Benedek (önkéntes munka:
tereprendezés); Huszár Gábor (pénzadomány); Inotay Zajzon
(önkéntes munka: tereprendezés); Inotay Zsombor (önkéntes
munka: tereprendezés); Iván Tamás Csaba (pénzadomány);
Jánosi Csilla (önkéntes munka: süteménysütés); Kaiser Levente
(kedvezményes kivitelezés); Kamlah Szilvia (önkéntes munka:
kutatás, kommunikáció); Kompp György (ingyenes szállítás);
Kósa Gabriella: süteménysütés); Kozma Péter (önkéntes munka:
tanácsadás a boltozat festéséhez); Kozma Tibor és Nagy Gabriella (pénzadomány); Láng Noémi (pénzadomány, önkéntes
munka: szervezés, süteménysütés); Magyari Zoltán (pénzadomány); Malek Jenő Zoltán (pénzadomány); Móczár Gábor és
Aszódy Gyöngyi (pénzadomány); Molnár Krisztina Rita (pénzadomány, önkéntes munka: levéltári kutatás, a boltozat festése);
Morvai Zoltán (pénzadomány); Osztie Tamás (pénzadomány);
Öreg Ház étterem (önkéntesek étkeztetése); Pál József (pénzadomány); Papp Édua (önkéntes munka: tereprendezés); Péter
József (pénzadomány); Pfiszterer József (pénzadomány);
Popovics Géza Balázs (pénzadomány); Portik Ferenc (pénzadomány); Purnhauser Rozina (önkéntes munka: tanácsadás a
boltozat festéséhez); Soltész Miklós (szoboradomány); Soós
Péter (pénzadomány); Szabó Attila (pénzadomány); Székely
Ferenc (pénzadomány); Székely Ferenc Béla (pénzadomány);
özv. Szendrőy Károlyné (pénzadomány); Szigeti Antal (pénzadomány, adománygyűjtés); Szűcs Ernő (kedvezményes
kivitelezés); Takács Annamária (önkéntes munka: a boltozat festése, süteménysütés); Takács Egon (önkéntes munka: tereprendezés); Takács Zoltán (pénzadomány); Tímár Tímea (önkéntesek
étkeztetése); Török András (önkéntes munka: külső-belső
meszelés); dr Váciné Orbán Katalin (pénzadomány); Váradi Sándor (pénzadomány); Vincze Viktória (pénzadomány); Dr. Vinis
Gizella és Szendrői József (pénzadomány); Weisz József (kedvezményes kivitelezés); Westberg Kft (pénzadomány); Zára Zsolt
(önkéntes munka: segédmunka); Zatykó Sára (önkéntes munka:
tereprendezés).
Köszönjük a rengeteg segítséget, hozzájárulást!

Kultúra

Rangos elismerésben részesült
Molnár Krisztina Rita
Szépíró-díjat kapott a Telkiben élő író- és költőnő, Molnár
Krisztina Rita. Az ünnepélyes átadásra 2018. november 8-án
este került sor Budapesten, a
FUGA Építészeti központban.

A Szépíró-díj a magyar irodalmi
élet egyik legrangosabb elismerése, a szakma megbecsülése.
A Szépírók Társaságának tagjaiból alakult szakmai zsűri ítéli
oda az előző év legkiemelkedőbb
próza-, vers- és esszékötetéért. A
2001-ben alapított díjat 2013-ig
minden évben kiosztották, most
pedig négy év szünetet
követően,
magántámogatók
segítségével a szervezet újra kiadhatta. 2018-ban így rendhagyó
módon hat díj odaítéléséről döntött a kuratórium (Babiczky Tibor,
Garaczi László, Tóth Krisztina), valamint konzulensként a Szépírók
Társasága elnöksége.
Molnár Krisztina Rita – akiről Mészöly Ágnes mondott laudációt – a
díjat eddigi munkásságáért kapta, beleértve négy verseskötetét,
regényeit, kisregényeit, novelláit és tanulmányait. Lapunk
kérdésére az író- és költőnő elárulta, jólesik számára a szakma elismerése. „Ez ugyanis mást üzen, mint a közönség szeretete vagy
akár egy állami elismerés. Hiszen nem a díjakra gondolva ír vagy
alkot egyik művész sem, de néha jó a megerősítés, hogy helyes
úton jár” – osztotta meg velünk.
Szépíró-díjat kapott még idén Molnár Krisztina Rita mellett Csaplár
Vilmos, Krusovszky Dénes, Schein Gábor, Szilasi László és Tolnai
Ottó.

szb

A fotókat készítette: Fehrentheil Bernadette
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Együtt emlékeztünk 56-ra
2018. október 23-án Telkiben is megemlékeztünk az 1956-os
szabadságharcról.
Elsőként Harkai Gábor atya tartott szentmisét a templomban,
majd a megjelentek átvonultak az 56-os emlékműhöz, ahol fáklyákkal a kezükben elénekelték a Himnuszt.

Ezután Deltai Károly polgármester ünnepi beszéde következett,
majd az emlékmű megkoszorúzása és a Szózat közös eléneklése
zárta az estét.

Ismét módosul a menetrend!
A Volánbusz Zrt. tájékoztatása alapján 2018. december 9-től
módosul a Zsámbéki-medence és Budapest között közlekedő
autóbuszjáratok menetrendje.

A változás fő eleme, hogy munkanapokon új, autópályás
gyorsjáratok közlekednek Kelenföld és a Zsámbéki-medence
egyes települései között, amelyekkel akár fél óra alatt elérhető
az M4-es metró.

A gyorsjáratok Telkit ugyan nem érintik, ám segíthetnek abban,
hogy a Budakeszin át a Széna térre közlekedő járatok zsúfoltsága csökkenjen, főként a reggeli órákban.
A Széna térről Telki felé munkanapokon kora délután 793-as
számmal olyan járatok közlekednek majd, amelyek végállomása
Budajenő (13:05, 13:35, 14:05, 14:35).

A december 8-ig kísérleti jelleggel közlekedő, a Kelenföldről
8:40-kor Telki felé induló, az ellenkező irányban Telki, Ófalunál
10:07-kor megálló 778-as busz az új menetrend szerint változatlanul jár.
További részletek a társaság honlapján (www.volanbusz.hu)
olvashatók, és december 9-től a megállóhelyeken kihelyezett
indulási jegyzékeken lesznek láthatók.

2018 november

Adventi vasárnapok a
Pajtában
Immár négy éve gyújtunk együtt gyertyát a karácsonyt
megelőző hétvégéken. Újra szeretettel várunk mindenkit vasárnaponként 17 órakor a Pajtába!
A Telki Napló ehavi számának megjelenését követő időpontok:

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 csoportjának fellépése zárja a sorozatot.

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

Program
Egyházközségi programok
Roráték, hajnali misék adventben

Telkiben csütörtökönként reggel 6 órakor - az első december 6án, az utolsó december 21-én lesz
Budajenőn szerdánként reggel 6 óra 30 perckor - az első december 5-én, az utolsó december 20-án lesz

Karácsony-Szenteste, december 24-én „Éjféli mise”
Telkiben 22 órakor
Budajenőn 24 órakor

Karácsony ünnepe, december 25-én, kedden
Telkiben 9 óra 15 perckor
Budajenőn 10 óra 30 perckor

Szent István vértanú ünnepe, december 26-án, szerdán
Budajenőn 10 óra 30 perckor

Szent János ünnepe, december 27-én, csütörtökön

Budajenőn 17 órakor mise a templomban, utána borszentelés
Budajenőn, a Lantai pincében, a pincesoron

Szent Család ünnepe, december 30-án, vasárnap, a
családok megáldása
Telkiben 9 óra 15 perckor
Budajenőn 10 óra 30 perckor

Hálaadás, december 31-én, hétfőn

Minden kedves testvéremnek kívánok szép adventi készületet,
nagyon boldog karácsonyt és Istentől megáldott sikeres újesztendőt!
Szeretettel: Gábor atya

Falukarácsony
Szeretettel várjuk a telki lakosokat a Falukarácsonyra!

Jöjjenek és nézzék meg betlehemes játékunkat, amelyet 2018.
december 24-én 15 órakor a Pajtában mutatunk be.

Az előadás 16 órakor Budajenőn is megtekinthető.

Budajenőn 17 órakor

Óév búcsúztató - Újév köszöntő,december 31-én,hétfőn
Budajenőn, az Öreg-templomban, 23 óra 30 perckor

Újév, január 1-jén, Szűz Mária Isten anyja ünnepe
Telkiben 18 óra 30 perckor
Budajenőn 10 óra 30 perckor

Meghívó karácsonyi műsorra
Sok szeretettel meghívja a Budajenő–Telki Székely Társulat gyermekcsoportja Telki és Budajenő lakosságát 2018. december 15-én este 18 órai kezdettel a budajenői Hagyományőrzők
Házában tartandó karácsonyi műsorára.
Belépés: ingyenes

Utána: sütik, tea, zsíros kenyér, forralt bor

www.telki.hu
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Program

Őszi Egészségklub
Mit csomagoljunk uzsonnára, különös
tekintettel a kalcium pótlására?

Az egészséges étrend alapja a helyes tápanyagbevitel és elosztás,
egyenletes energiabevitel, napi ötszöri étkezés és minimum 2-2,5
liter folyadék.

Miért éhes és nyűgös délután a gyerek az oviból, iskolából hazajövet, annak ellenére, hogy háromszor-négyszer evett? Az ok a
fáradtságon túl a kevés folyadékfogyasztás,a túl sok cukor,finomított szénhidrát bevitele.

Megoldás

A gyerekeknek a csontjaik fejlődéséhez, szellemi aktivitásukhoz
elengedhetetlen a szénhidrát, ami szükséges a kalcium beépüléséhez. Fontos lenne reggelire lassan felszívódó szénhidrátot
fogyasztani a gyorsan felszívódó gabonapehely helyett. Fehérjebevitellel lassíthatjuk a szénhidrát felszívódását, az egyenletes
vércukorszint eloszlást, így később leszünk újra éhesek. Ezért
érdemes reggelire tojást, tejterméket fogyasztani.

Fehérjeforrások: amarant (tehéntej,sajt),marhahús,hal,csirke,burgonya, bab, borsós lencse, rizs, (teljes kiőrlésű búzaliszt), földi mandulaliszt.

A vízben oldódó vitaminok pótlása és a frissítőhatás miatt is napi
háromszor-négyszer fogyasszunk zöldséget, gyümölcsöt. Ha
lehet, ne fehér tésztát adjunk gyermekeinknek ebédre, vacsorára.
Kalcium található a következőkben: mák, dió, mandula, mogyoró,
hal, szardínia, lazac, cékla, spenót, brokkoli, amaránt, szezámmag,
gomba, tojássárgája, (szója), búzakorpa zabpehely, tökmag.
A kalcium felszívódást gátolja a foszfor (tartósítószer, húskészítmény, kávé, csokoládé), oxálsav (sóska, rebarbara, zeller, csokoládé,
kakaó, mogyorókrém), fitinsav (száraz hüvelyesek), alkohol, koffein,foszfáttartalmú italok (kóla,szénsavas italok),túlzott sóbevitel
(ezek növelik a Ca ürítést).

Fontos a csontok építéséhez, az immunrendszer támogatásához a
D-vitamin, aminek forrásai: napfény, aszalt shitake gomba, lazac,
tőkehalmáj olaj, tojássárgája. A D-vitamin felszívódását segíti a Cvitamin.

Konklúzió

A szezonális, magyar élelmiszereket (eltekintve 1-2 alapanyagtól)
érdemes fogyasztani! Például a sütőtök szuper élelmiszer, remek
vitaminforrás, gyulladáscsökkentő, immunerősítő. Az ősz terményei kiváló kalcium-, vas-, magnézium- és D-vitaminforrások.

Gyors és egészséges uzsonnák

A fentiek alapján gyors és egészséges uzsonnákat csomagolhatunk.
-

-

Teljes kiőrlésű, magos kenyér tonhalkrémmel, tökmagkrémmel, csicserikrémmel, gombakrémmel, házi húskrémmel, tökmagolajjal, mákolajjal, házi májkrémmel. Zöldséghasábok céklából, sütőtökből.

Sótlan mandula, mogyoró, dió, sült gesztenye, stb. párosítva
természetes cukrokat tartalmazó aszalt gyümölcsökkel:
barack, szilva, mazsola, gyömbér, áfonya, stb.
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-

Friss gyümölcsök: szőlő, banán, alma, körte, banán, narancs,
mandarin, stb.

Zöldség (gyümölcs) chipsek: cékla, lilakáposzta, édesburgonya, sárgarépa, zeller, gomba, (alma) chips

A zöldség chips elkészítése: A zöldségeket hámozva, uborkagyalun szeletelve,pici olajjal permetezve,80 fokos sütőben forgatva, szárítva.

A csicseri ropogós elkészítése: A csicseriborsó konzerv sütőlapra
borítva, kevés olajjal permetezve, 200 fokon 10-12 perc alatt
ropogósra sütve, fokhagymával, curryvel átforgatva.

A sütőtökös kuglóf elkészítése: 7 tojássárgája 12 dkg eritrittel és 1
dl tökmagolajjal habosra keverve, majd bele 1 narancs héja, 1
kiskanál gyömbér, 1 kiskanál fahéj. Hozzákeverünk 25 dkg főtt
sütőtökpürét, majd a 7 tk. fehérje 4 dkg eririttel felverve. Óvatosan
bele 20 dkg őrölt mandula, 5 dkg amaránt liszt egy mokkáskanál
sütőporral elkeverve, apróra vágott dió, esetleg étcsokoládé. Tetszőleges szilikonos formákba (kuglóf, mini kuglóf, muffin, torta,
őzgerinc) öntjük,tetejére feles diót,tökmagot szórhatunk.A forma
nagyságától függően 20-50 percig hagyjuk sülni 160 fokon!

Édesítő helyett mézet is használhatunk. Cukrosok, IR-esek
kizárólag édesítőszerrel készítsék, a sütőtököt pürésítés helyett
lereszelve, kinyomkodva tegyék a tésztába, de készíthetik édesburgonyából is!
Tonhalkrém elkészítése: 1 olajos tonhalkonzerv, só, citromlé. A
tonhalat olajostul, ízesítve aprítógépben krémesítjük.

Az Egészségklub legközelebb 2018. december 15-én, szombaton 16-tól 18 óráig lesz a Pajta-Faluházban.
Téma: Adventi gasztroajándékok, karácsonyi vendégváró falatok.

Olyan mentes, kézzel készített finomságokat mutatunk be,
melyekkel meglephetjük cukorbeteg, allergiás vagy csak egészségre törekvő szeretteinket ajándékként, vagy vendégváró
ételként, italként.
Lesz tej-, cukor-, és gluténmentes szaloncukor, bon-bon, likőr és
pár meglepetés. Várunk szeretettel minden korosztályt!
Korsós Gabriella és a Kokukk Egyesület

Oktatás

Iskolai hírek
Rendhagyó iskolai ünnepély

Olvasás éjszakája

Idén rendhagyó módon szerveztük az október 23-i iskolai
ünnepélyt, amely nagyon jól sikerült. Csics Gyula látogatott el
iskolánkba, akinek Naplójából film készült 12 éves voltam 1956ban címmel.

A negyedik Olvasás éjszakáján, 2018. október 5-én, pénteken
iskolánk 51 tanulója és 5 pedagógusa vett részt. Este 8 órától
éjjel negyed 2-ig folyamatosan olvastunk.

Naplófilmet a teljes felső tagozat megtekintette, majd rendhagyó
történelemóra következett elsősorban a hetedik-nyolcadik
évfolyamosok számára, amelyen Csics Gyulával beszélgettek a
gyerekek. A program színvonalas volt, tanulóink ügyesen
kérdeztek. Csics Gyula utólag megköszönte a „kedves, értő fogadtatást”.
A paravánokon lévő szépünnepi dekorációt tanulóink készítették.

Néhány igazán szépen olvasó gyerek is jócskán besegített az
olvasásba. Éjfél után már csak néhányan voltunk ébren. Amint
világosodott, a gyerekek is csicseregni kezdtek, így reggel 6-tól
7-ig folytatódott a mesélés. A sok szép Benedek Elek, Grimm és
állatmese között helyet kapott Mirr-Murr és Nils Holgerson
története is.
Egy rendhagyó, iskolában eltöltött éjszaka után kellemes,
reggeli napsütésben sétálhattunk haza.

Köszönjük a Telki SE támogatását, kiemelten az RG szakosztályét!

Sikeres szereplés a Bolyai
versenyen
Diákjaik sikeresen szerepeltek a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei/körzeti fordulójában.

A 4.b osztályos tanulóink csapata (Ozorák Gréta, Szmodics
Boglárka, Zimonyi Dorka) a megyei fordulóban 6. helyezést, a
7.bc osztály csapata (Csizmadia Hanna, Horváth Fruzsina,
Kajzinger Panna, Kovács Mátyás Miron) 3. helyezést ért el.
Gratulálunk a diákoknak!
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Első kosármeccsek
Lejátszottuk egyesületünk „legidősebb” korosztályával, az U14es csapattal első meccseinket.

2018. október 20-án, szombaton 13 órától újra kosárlabda csapatok vették birtokba a telki tornatermet. Egyesületünk, a BSC
Páty U14-es csapata két ellenfelet fogadott itt, a hazai pályán.
Ilyen összeállításban először léptek pályára tanítványaink a Pest
Megyei Kosárlabda Szövetség által szervezett bajnokságban.
Mindkét ellenfél előrébb jár már a felkészülésben, tehát erősebb
ellenfelekkel kellett megküzdenünk, a Haraszti sasok pl. heti 4
edzésre járnak. Becsületes, nem feladott küzdelmeket láthattunk
mindkét meccsen – annak ellenére is, hogy egy meghatározó
játékosunk sérülés miatt a meccsek közben kiesett a keretből.
Mindenki igyekezett kihozni magából a legjobbat, ez volt az
edzői kérésünk.

A korosztályban 2005-2006-2007-ben születettek játszhatnak. A
mi csapatunkban nem volt 2005-ös játékos a pályán, így mondhatnánk, idősebbekkel harcoltak. A játék képe alapján tudjuk,
miben kell feltétlenül fejlődnünk és ezt meg is tesszük majd. A
további meccseken lesznek olyanok, akik még nem tudtak
pályára lépni (leigazolási, vagy sportorvosi hiány miatt), tehát
erősödni fog a csapat. Messzebbre nézve pedig: jövőre mi
lehetünk az „öregebbek”.

BSC Páty – EKKE (Esztergom) 33:69 (12:20; 10:10; 2:19; 9:20)

DMTK HARASZTI SASOK – BSC Páty 109:30 (19:12; 42:6; 24:5;
24:7)

A csapat tagjai: Bedő Bendegúz, Blaskó Benedek, Fenó Dominik,
Hadnagy Anna, Horváth Benjámin, Molnár Kristóf, Oláh Klaudia,
Pintér Károly, Polgár Kata, Praksz Dóra, Tornyai Nóra
Edzők: Karskó János és Török Katalin

Gratulálunk a tartáshoz és a küzdeni akaráshoz!

Bronzérem a lovastornán
Láng Bori 5.c osztályos tanulónk az Országos Lovastorna verseny futószár kategóriában 3. helyezést ért el. Szívből gratulálunk! Büszkék vagyunk rá és további sikereket kívánunk!

Amennyiben az edzésre járásban és az edzés aktivitásban is
fejlődni fogunk, van esély az előrelépésre – örömmel játszanék
néhány hónap múlva ismét az esztergomiakkal.

Asztalitenisz bajnokság
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon rendeztük az év első
házibajnokságát, asztalitenisz sportágban.Tanulóink nagy számban indultak a versenyen és rendkívül élvezetes játékot láthattunk.
Gratulálunk a győzteseknek!
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„Őszi éjjel izzik a galagonya...”
Óvodánk elnyerte a Boldog Óvoda címet, amelyet október 1-jén
az Erkel Színházban, ünnepélyes keretek között át is vett az
óvoda vezetője (Petrovszkiné Krizsán Adrienn) és pszichológusa
(Tompa Györgyi). A Maci, illetve a Szivárvány csoport már
elkezdte megtartani az első Boldogságórákat. Az eddig feldolgozott témák a következők voltak: a fenntartható boldogság és
a hála.

Az ősz folyamán is sok izgalmas programon, eseményen vehettek részt a gyerekek. Október 12-én a Kolompos zenekar (magyar népzenei együttes) Szüret című interaktív előadásán vett
részt az egész óvoda. Nagyon jó hangulatban telt a délelőtt, a
gyerekek aktívak voltak, részt vettek a műsorban, sokat énekeltek, táncoltak. Érdekes, izgalmas, kevésbé ismert hangszerekkel
ismerkedtek meg.

November 7-én és 8-án Madarász-ovi foglalkozáson vettek részt
az ötödik életévüket betöltött gyermekek, a Harangvirág utcai
óvodások az Öreg Tölgy Tanösvénynél, illetve a Tengelice utcai
épülettől nem messze, a Kis-kilátónál. A havi téma a „Hétalvók és
álomszuszékok”, vagyis a téli álmot alvó állatok voltak a középpontban. A gyerekek ismét sok hasznos tudással, és élménnyel
lettek gazdagabbak. A 3-4 évesek pedig hasonló témában részt
vettek a Madárfióka-programban.

November 8-án az óvoda intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésen esett át, amelynek sikerességéhez az óvoda összes dolgozója és a szülők is nagyban hozzájárultak.

November 9-én ismét megrendezésre került a Márton-napi
családi mulatság. Idén a Szivárvány csoport adott egy kis műsort
az óvoda udvarán. Mondókákkal, térforma váltásokkal, kellékekkel, dalos játékokkal tették színesebbé az előadást. Majd az
újonnan kialakított járdán elindulva, az iskolát megkerülve
kezdetét vette a várva várt lámpás felvonulás. Eközben meggyulladt a tűz is, amely körül beszélgethettek, falatozhattak
(zsíros kenyér lilahagymával, sütemények, tea) a családok.
a Telki Óvoda dolgozói

Október 19-én minden csoport megemlékezett az 1956-os forradalomról. Zászlót készítettek különböző technikákkal (például
festéssel) a gyerekek. Emellett az óvodapedagógusok a témával
kapcsolatos történetekkel, dalokkal, képekkel hozták közelebb a
gyermekekhez az október 23-i megemlékezés lényegét.

Tenisz hírek
Novemberben Telki lánycsapata csoportelsőként jutott az országos Play and Stay kupa döntőjébe, Kutasi Adél , Bárczy Blanka,
Takáts Niki, Steindl Emma összeállításban.

Az országos korosztályos versenysorozat szombathelyi döntőjében (szeptemberben) Takáts Niki, Zalaegerszegen (augusztus folyamán) pedig Steindl Emma nyert, öregbítve a Telki
Teniszklub hírnevét.

TA
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A komposztálás örömei - 3. rész
Üröm az örömben, avagy a komposztálás során felmerülő
problémák

Sokakat elriasztanak a komposztálástól a saját kezdeti problémáik vagy ismerőseik rossz tapasztalatai, holott ezeket a
nehézségeket néhány egyszerű fogással könnyen el lehet hárítani. Az alábbi táblázat a leggyakrabban előforduló kellemetlenségek ellen ajánl bevált megoldásokat.

A tapasztalatok szerint a legtöbb gondot a nagy mennyiségű
fűkaszálék elhelyezése jelenti. Erre alternatív megoldást jelenthet az ún. felületi komposztálás, amikor a kaszálékot rajta
hagyjuk a pázsiton. Ilyenkor viszont gyakrabban kell a füvet
vágni, és ajánlatos speciális (mulcsoló) fűnyírót használni, amely
a levágott fűszálakat egészen apró darabokra vágja. A felületi
komposztálás másik változata, amikor nem a gyepen marad a
kaszálék, hanem a cserjék közé szórjuk, ahol diszkréten lebomolhat, vagy a különböző ágyások talajára, talajtakarónak. Több
biokertészeti irányzat talpköve a talaj szerves anyaggal való
takarása, a mulcsolás. Ezzel több legyet is ütünk egy csapásra:
nehezítjük a gyomok kikelését, védjük a talajt és a talajéletet a
kiszáradástól, a perzselő napsugárzástól, és szerves anyaggal

PROBLÉMA
rothadó szag

állatok megjelenése 1:
patkányok, macskák, stb.
állatok megjelenése 2:
legyek, muslicák serege
állatok megjelenése 3:
különféle lárvák és más
csúfságok a komposzthalomban

LEHETSÉGES OKOK

Bellon Erika
Kokukk Egyesület

rózsabogár lárva

aranyos rózsabogár

cserebogár pajor

A rózsabogár lárvája első pillantásra nagyon hasonlít a cserebogárpajorra. A rózsabogár-lárva lábai azonban csökevényesek,
és teste – még a jól fejlett, nagy lárvák esetében is – jóval
„puhányabb” látványt nyújt, mint egy pajoré.

a kupac túl nedves, vagy túlságosan
tömött, elégtelen szellőzésű, túl sok
benne a „zöld” (magas nitrogéntartalmú)
hulladék

MEGOLDÁS

Forgassa át a halmot! Adjon hozzá száraz, durva szerkezetű
anyagokat: lombot, (felaprított) gallyakat, szalmát, faforgácsot! A probléma megelőzhető a száraz, laza szerkezetű és
a nagy nedvességtartalmú hulladékok folyamatos
rétegzésével, keverésével.
hús vagy zsíros ételmaradékok a halom- Távolítsa el a húst / zsíros falatokat a komposztálóból! A
befedés sajnos nem elég, mert a hívatlan vendégek jó
ban
szaglással rendelkeznek.
ételmaradékok, lédús zöldség- és
Fedje le a rovarok számára kívánatos maradékokat egy
gyümölcsmaradékok a halomban
réteg földdel, fűnyesedékkel, lombbal, stb.! Csodát tesz, a
rovarok azonnal elmaradnak.
Csak látszólag hiba: valójában ezek az állatok éppen komposztálnak, mivel korhadékevők. Könnyedén
megszabadulhatunk tőlük, ha az elkészült komposztot elterítjük a föld felszínén, itt ugyanis ezek a
jószágok elpusztulnak, felcsipegetik őket a madarak. (Mióta kinyomoztam, hogy a mieink nem is cserebogárpajorok, hanem az aranyos rózsabogár lárvái, én nagyvonalúan visszadobálom őket dolgozni.)

Telki sikerek a Kempo-EB-n
Az október 25-e 27-e között Bukarestben megrendezésre került
IKF Kempo Európa-bajnokságon Magyarország nyerte a 16 éven
aluliak technikai versenyét. Így hazánk az összesített csapat
végeredményben a második helyen végzett, maga mögé utasítva Portugália és Ukrajna nemzeti válogatottját.

Nagy Zsófia (Pipacsvirág iskola 8.ab osztály), és testvére, Nagy
Laura (Prohászka Ottokár Gimnázium) a magyar válogatott tagjaiként képviselték hazánkat és Telkit.
Nagy Zsófia semi kempoban Európa-bajnok lett, full kempoban
és formagyakorlatban egyaránt második helyezést ért el.

Nagy Laura semi kempoban Európa-bajnok, fegyveres formagyakorlatban és full kempoban harmadik helyezést ért el.
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tápláljuk. Ha mégis edényben szeretné komposztálni a
kaszálékot, segít a befülledés ellen, ha a komposztálóban (ősszel
összegyűjtött) száraz lombbal, összeaprított gallyakkal, szalmával, faforgáccsal vegyíti a füvet.

Hirdetés
Kultúra
Hirdessen nálunk!

A Telki Napló és Portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat hivatalos havilapja, illetve weboldala. Együtt
a helyi kommunikáció fő csatornáit jelentik. Olvasóik jellemzően a közel 5000 fős település, és a
több tízezres lélekszámú környező régió lakosai, valamint a községre költözni szándékozók, a Telki
iránt érdeklődők.
A Napló az egész településen, minden háztartásba ingyenesen eljut, míg a Portált rendszeresen
figyelik az itt élők a friss információk elérése érdekében.

Érdeklődjön a hirdetési lehetőségekről!

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

Tisztelt Telki és Budajenői ingatlantulajdonosok!
Amennyiben ön is rendelkezik eladó ingatlannal, és
szeretné, hogy valóban kiemelt szakértelemmel
foglalkozzanak vele, kérem hívjon!
Komoly vásárlóerővel bíró külföldi ügyfélkörrel is
rendelkezünk, nem csak hazaival!!

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

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

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

GÓLYAHÍR
E hónapban elkerülte falunkat a gólya!
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