


Közeleg 2018 vége, lezárult
egy év, eljött az ideje az
ilyenkor szokásos számvetés-
nek, a várható jövő elkép-
zelésének és persze a karácso-
nyi köszöntéseknek is.

Telki eredményes és ter-
melékeny évet zárt. Költ-
ségvetésünk stabil, hiteleink
nincsenek, működésünk biz-
tosított. Nyertünk pályáza-
tokat, lezártunk fejlesztéseket
és belevágtunk újabbakba. Bár
mozgásterünk némileg szű-
kült, ez nem látszik a fejlődés
ütemén. Természetesen jó
lenne még több beruházás,
még gyorsabb fejlődés, de

ennek a realitások határozott keretet szabnak. Összevetve a
korábbi időszakokkal, amikor jóval nagyobb mozgástere volt az
önkormányzatnak a vonatkozó szabályok és a források tekin-
tetében, több minden valósult meg, és ehhez nem kellett sem
adót emelni, sem adósságokba verni magunkat.

Átadtuk az egészségházat, épültek járdák, utak, zajlik a sport-
csarnok beruházás, az iskolabővítés, a közösségi ház építése, a
csatornázás. Nagyon bízunk benne, hogy jövőre nyerünk
fejlesztési forrásokat csapadékvíz-elvezetési és útépítési
pályázatokon, mert a jövő fejlesztési irányai elsősorban az
utakkal kapcsolatosak, hisz a mindenkit szolgáló intéz-
ményrendszer lassan teljesen kiépül.

Kis közösségünk lépésről lépésre teremti meg szokásait, hagyo-
mányait, kultúráját. Ez a folyamat csak természetes módon, alul-
ról szerveződve, organikusan bontakozhat ki, amit persze lehet

és kell is támogatni, katalizálni. A közösségteremtés fő szereplői
az itt élők és a belőlük verbuválódott kisközösségek, civil
szervezetek, társaságok.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a közös
munkában, aki valamilyen módon hozzájárult Telki működte-
téséhez, építéséhez vagy a közösségi élet szervezéséhez, hogy
tevékenységével hozzáadott a közöshöz, és kivette a részét egy
nehezen megfogható, de mégis tapinthatóan valóságos jelen-
ség, egy élő település megteremtéséből.

A jövő itt, helyben ígéretes, hisz sok megkezdett fejlesztésünk
fog befejeződni és megalapozott optimizmussal tekinthetünk
előre. Ugyanakkor vannak olyan, aggodalomra okot adó tenden-
ciák, melyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ilyen prob-
lémák a felmelegedésből adódó globális és lokális kihívások, a
feszült politikai viszonyok, melyek kül- és belpolitikai értelem-
ben is fejtörésre adnak okot. Bár ezek a kérdések nagyobb lép-
tékűek egy kistelepülés kompetenciáinál, mégsem mehetünk el
mellettük szó és tett nélkül. A jövő egyik, ha nem egyetlen fő
feladata, hogy élhető világot hagyjunk magunk után. Ehhez
azonban együtt kell működnünk, itt helyben és nagyobb dimen-
zióban, kicsiben és nagyban is, és jelenleg ez tűnik a legne-
hezebb feladatnak.

A karácsony jó lehetőség arra, hogy a mindennapos
mókuskerékből kiszakadva, szeretteinkkel ünnepelve kicsit
elgondolkodjunk azon, hogy mi magunk mit tehetünk azért,
hogy kapcsolatainkat inkább az együttműködés jellemezze, és
az együttműködés eredménye egy gyermekeinknek továbbad-
ható, élhető világ legyen.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek békés, áldott
karácsonyt, szeretettel teljes ünnepeket és boldog új esztendőt!

Deltai Károly
polgármester
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Az agglomerációs települések csatornázása egy nagy európai
uniós, úgynevezett derogációs program keretében történik. A
projektek kezelését egy erre a célra létrehozott állami szervezet,
a Nemzeti Fejlesztési Programiroda végzi. Az egyes projekteket
nem településenként, hanem településcsoportonként, konzorci-
umonként kezelik.Telki egy több mint hat évvel ezelőtt kezdődő
folyamat részeként sikeresen bekerült az egyik ilyen csoportba,
mert elértük, hogy a hazai és nemzetközi adatbázisokban
helytelenül szereplő nyilvántartásunk megváltozzon és
vonatkozzon ránk a csatornázási kötelezettség.

A csatornázás ügye ugyanis nem egy egyszerű pályázat, hanem
egy nemzetközi kötelezettségvállalás teljesítése, aminek a
végrehajtását az EU ideiglenesen felfüggesztette (ezt jelenti a
derogáció). A kötelezettség teljesítésének határideje már lejárt,
de mivel a programhoz rendelt pénzügyi források számos okból
még nem jutottak el a kivitelezőkhöz, a projektek (KEOP-KEHOP)
egy része még függőben van, így a miénk is.

A programot többször újraszervezték, az egyes folyamatokat
újraindították. A minket érintő programban is tartottunk már
ott, ahol most, majd újrakezdődött az eljárás. Ennek elsősorban
jogi okai vannak, de persze belejátszanak gazdasági és politikai
szempontok is. Mindez nem önkormányzati szintű feladat,
hanem a Magyar Államnak és felelős szervezeteinek, valamint az
Európai Unió megfelelő intézményeinek a hatáskörébe tartozik.

Az önkormányzatok csak azért és csak addig lesznek részesei
ennek a folyamatnak, amíg a forrásokat sikerül lehívni. Ennek
oka az, hogy a program közel húsz évvel ezelőtti indításakor az
az EU direktíva volt érvényben, melynek értelmében a ked-
vezményezettek az önkormányzatok voltak és a programok
ennek megfelelően lettek meghatározva. Azóta azonban
megváltozott a teljes jogi környezet. Az új víziközmű törvény
már elvonta az ivóvíz szolgáltatás feladatát és jogait a kis önkor-
mányzatoktól, mert ott már lezárultak az EU-s folyamatok.
Ugyanez várható a szennyvízkezelés esetén is. Amint sikerül
lehívni az összes fejlesztési forrást, a szennyvízkezelés nemcsak

de facto, hanem de jure is elkerül az önkormányzatoktól, azaz
államosítva lesz a szétaprózódást megelőzendő, méretha-
tékonysági okokból.

A mi konzorciumunk esetében a településcsoporthoz tartozó,
tervezési és kivitelezési feladatokra kiírt közbeszerzést elnyerő
vállalatnak az önkormányzat jogi értelemben már munka-
területet adott át, hogy meg tudja kezdeni a tervezést. Ezután
jelentette be a vállalat, hogy előzetes ütemterve szerint mikor
fogja megkezdeni a feladatot. Az önkormányzat tájékoztatási
kötelezettségének megfelelően erről adott hírt. A munka meg is
kezdődött, de további lépések még nem történtek.

Az önkormányzat minden feladatának és kötelezettségének
folyamatosan eleget tesz. A projekt jelenlegi véghatárideje
2021., tehát nincs szó szerződési késedelemről, csak a kiadott
tájékoztatásban szereplő belső határidőhöz képest.

Ahogy azonban ez már az elmúlt években többször megtörtént,
a projektet újratervezik, elsősorban azért, hogy az európai uniós
források hatékonyan lehívhatók legyenek. A forráselosztással
kapcsolatban decemberben lesz egy kormányülés, várhatóan ott
születik majd döntés. Jelenleg az eredeti forgatókönyv és
szerződések vannak érvényben, de valószínű, hogy az újrater-
vezés miatt módosítások lesznek. Ennek részleteit még nem
ismerjük, csak az elképzelhető irányait. Bízom benne, hogy
hamarosan pontosabb információkkal tudok szolgálni, hiszen
nemrég írtam alá a konzorciumi szerződés tagtelepülését képvi-
selve azt a szerződést, ami a kötelező nyilvánosságot ellátó PR-
cégre vonatkozott, tehát hamarosan számíthatunk friss tájékoz-
tatásra, mert eddig ennek a részfeladatnak nem volt gazdája.

A fokozott várakozásra tekintettel minden rendelkezésemre álló
információt azonnal meg fogok osztani, ahogy eddig is tettem.
Kérem, minden érdeklődő olvassa rendszeresen a Telki Naplót és
a telki.hu oldalt.

Deltai Károly - polgármester

(Képünk illusztráció.)

Összefoglaló a csatornázás helyzetéről
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HÉSZ-módosítás
Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapí-
totta, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása keretében - a
településfejlesztéssel, településrendezési és településképi fela-
dataival összegfüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló,
10/2017.(V.02.) Ö. rendelet szerint lezajlott - partnerségi
véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a partnerektől

észrevétel nem érkezett. A testület ezért a településrendezési
eszköz (HÉSZ) módosításának véleményezési szakaszát lezárta.

Képviselői indítvány az avarégetés kapcsán
A testület az avar és kerti hulladékok égetéséről, valamint a ház-
tartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályo-
zásáról szóló rendelet módosítására érkezett képviselői
indítványt nem fogadta el.

szb

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

Kitüntető díjak adományozásáról szóló
javaslatok benyújtása

Telki község Önkor-
mányzatának képvi-
selő-testülete 3/2015.
(II.12.) számú önkor-
mányzati rendeleté-
ben szabályozta a
kitüntetések, címek
alapításának és ado-
mányozásának rend-
jét. Ennek értelmében
a képviselő-testület
minden évben Telkiért
Érdemérem kitünte-
tést és Telki Ifjúsági
Díjat, valamint kété-

vente Telki Díszpolgára címet adományozhat az arra érdemes
személyeknek.

Telki Díszpolgára cím annak a magyar vagy külföldi állampol-
gárságú, élő vagy elhunyt személynek adományozható, aki:Telki
lakosként a település fejlődésében gazdasági, politikai,
tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységével kiemel-
kedő szerepet játszott, közmegbecsülést szerzett; Telkiről elszár-
mazva, elköltözve ért el a saját működési területén kiemelkedő
eredményeket; Telki községgel tartós kapcsolatba került
kiemelkedően eredményes tevékenysége során; vagy Telki
fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárult.

A Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy külföl-
di állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek
adományozható, akik: Telki település fejlődésében gazdasági,
politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek; Telki
községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően ered-
ményes tevékenységük során; Telki fejlődéséhez bármely
módon jelentős mértékben hozzájárultak.

A Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött telki
illetőségű, vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki
kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sporttel-
jesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett,
példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.

A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhetők: aktív pol-
gármester; valamint a képviselő-testület tagjai; és a Telki Község
Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település
civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek
javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos for-
mában.

A kitüntetendő személyekre a polgármesteri hivatalban 2019.
február 15-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot
tenni. A képviselő-testület 2019. március 31-ig dönt a díjazottak
személyéről, majd az elismerések átadására a májusban
megrendezésre kerülő Telki Fesztiválon kerül sor.

Deltai Károly
polgármester

Kik legyenek a díjazottak?

Eddigi díjazottak

Érdeméremmel 2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet,
Regős Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäffer
Lászlónét, Füzesi Attilát, Harkai Gábort, Vászolyi Tímeát, Bar-
tos Györgyöt, Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk
Egyesületet, Márton Ildikót, Zimonyi Adrienne-t, Maronics-
né Dávid Annát, Samreth-Nimol Kánidot, Váradi Esztert és a
Telki Nőikart jutalmazták.

A kétévente odaítélhető díszpolgári cím eddigi egyetlen
tulajdonosa Havas Ferenc.

Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke
és Balog Alexandra kapott.
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Kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése
Minden héten szerdán.

Szelektív hulladék gyűjtése
Minden hónap 1. és 3. csütörtökén.

Január: 3., 17.
Február: 7., 21.
Március: 7., 21.
Április: 4., 18.
Május: 2., 16.
Június: 6., 20.
Július: 4., 18.
Augusztus: 1., 15.
Szeptember: 5., 19.
Október: 3., 17.
November: 7., 21.
December: 5., 19.

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

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

Zöldhulladék gyűjtése
Minden hónap 2. és 4. csütörtökén, március 15-től december
15-ig.

Január: -
Február: -
Március: 28.
Április: 11., 25.
Május: 9., 23.
Június: 13., 27.
Július: 11., 25.
Augusztus: 8., 22.
Szeptember: 12., 26.
Október: 10., 24.
November: 14., 28.
December: 12.

A zöldhulladék bármilyen átlátszó, maximum 120 literes zsák-
ban kitehető.

A gallyakat egy méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél
méternél nem nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött
kötegekben kell az ingatlan elé kihelyezni.

Karácsonyfák gyűjtése

A karácsonyfákból hulladékká minősülő fenyőfákat 2019. január
10-én és január 24-én szállítja el a telki ingatlanok elől a Zöld
Bicske Nonprofit Kft.

A szolgáltató tájékoztatása alapján ebben az esetben is a gallyak
kihelyezésére vonatkozó szabályt kell figyelembe venni. A fákat
egy méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél méternél nem
nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött kötegekben kell az
ingatlan elé kitenni.

A szabálytalanul kihelyezett fenyőfákat a fokozott balesetve-
szély miatt a szolgáltató nem szállítja el. Ezért kérik és köszönik
a lakosok megértését, valamint segítő együttműködését!

Házhoz menő lomtalanítás

Évente maximum 13 alkalommal, egyéni megrendeléssel, maxi-
mum 3 m3 hulladék szállíttatható el.

Email: info@zoldbicske.hu, telefon (munkaidőben):
+36-22-350-111

A lomhulladék nem helyezhető ki a közterületre. A kidobásra
szánt lomot magánterületen, a kapuhoz lehető legközelebb kell
elhelyezni. A Zöld Bicske kollégái a magánterületre belépve
veszik át, ezért valakinek otthon kell tartózkodnia a lomta-
lanításnál, aki a kiállított szállítólevélen aláírásával igazolja a
lomtalanítás megtörténtét.

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. elérhetőségei:
info@zoldbicske.hu, +36-22-350-111

A többlethulladék elszállítására szolgáló zsákok beszerzési
helye: Barkácsbolt – Telki, Fő utca 27.

2019-es hulladéknaptár
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A településeken állatvédelmi tárgykörben általában az egyik
leggyakoribb problémát a kitett vagy szabadon kóborló kutyák,
illetve az ezen kutyák által okozott kutyatámadások jelentik.
Ilyen jelenség sajnos szinte minden településen tapasztalható.
Ha ilyen ügyben a hatósághoz bejelentés érkezik, akkor a
jegyzőnek, az önkormányzatnak, illetve az illetékes hatóságnak
kell eljárnia. Hogy ki az illetékes hatóság, azt minden esetben az
eset körülményei határozzák meg.

A kutyatámadásos ügyekben a hatáskör a járási hivatalnál van,
nem az önkormányzatnál. Ha a lakossági írásbeli bejelentés vagy
jegyzőkönyvbe foglalt bejelentés a jegyzőhöz érkezik, és ismert
a kóbor kutya gazdája, vagy a kutya a jegyzői nyilvántartás
szerint be van jelentve, oltva, chipelve, akkor az ügyet a
jegyzőnek hivatalból át kell tennie a járási hivatalhoz
szabálysértés lefolytatása érdekében, hiszen a tényállás meg-
valósítja a szabálysértésekről szóló, 2012. évi II. törvény (Sztv.)
veszélyeztetés kutyával (Sztv. 147. §) tényállását. Ez ugyanis
meghatározza az alábbiakat:

Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön
szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy ját-
szótérre beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el.

Továbbá, aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem
helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló, megfelelő
figyelmeztető táblát, az szintén szabálysértést követ el.

Szabálysértés esetén, mivel a hatáskör gyakorlója a járási hivatal,
a bejelentés közvetlenül a járási hivatalnál is kezdeményezhető.

Kóbor kutyák
A kóbor állatok befogása a település belterületén a települési
önkormányzat kötelező feladata, amely a vele szerződéses
jogviszonyban álló gyepmester által történhet.

Ha a gyepmester által elszállított kóbor állat tulajdonosa ismert-
té válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a
befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket
megtéríteni. A gyepmester által rendelkezésre bocsátott tulaj-
donosi adatok alapján a jegyző szabálysértési eljárást
kezdeményez a járási hivatalnál.

Telki község Önkormányzat képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének
jogkövetkezményeiről szóló, 5/2018.(III.29.) Ö. rendelet 16.§. (1)
bek b,) pontja alapján a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületre kutyáját
szándékosan kiengedi, vagy ha arra az eb az ingatlanáról,
magánterületről kiszökik. Ilyen eset észlelése esetén a
közterület-felügyelő helyszíni bírságot szab ki vagy eljárást
kezdeményez a jegyzőnél.

Fontos jelezni azonban a tényt, hogy abban az esetben, ha a
kutya gazdája nem ismert, sem az önkormányzat, sem az eljárás
lefolytatására hatáskörrel rendelkező járási hivatal nem tudja az
eljárást eredményesen lefolytatni.

A kutya gazdája több módon is ismertté válhat. Egyrészt, ha a
bejelentőnek tudomása van személyéről, illetve ha a befogott
kutya beazonosítása (nyakörv, chip) eredményes, vagy ha a
jegyzői nyilvántartásban az adatai szerepelnek. Az ebekről
vezetett nyilvántartás minden esetben az eb tulajdonosának
írásbeli bejelentése alapján történik. Fontos kötelessége az eb
tulajdonosának, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló,
1998. évi XXVIII. törvény (Avtv.)42/B.§ (1) bekezdésének ren-
delkezése alapján a tulajdonában lévő eb adatait, illetve a tulaj-
donos adatait az önkormányzatnál bejelentse. Ugyanígy beje-
lentési kötelezettsége van az eb tulajdonosának abban az eset-
ben is, ha a tulajdonában lévő eb elpusztul.

Mit tegyünk kutyaharapás
esetén?
Személyi, főleg súlyosabb sérülés esetén orvosi látlelet felvétele,
majd írásbeli bejelentés szükséges az illetékes Budakeszi Járási
Hivatalnál.

Közterületen, felügyelet hiányában, sérüléssel nem járó, vagy
nyolc napon belül gyógyuló sérülés esetén a cselekmény
szabálysértésnek minősül („veszélyeztetés kutyával”) és az
illetékes Budakeszi Járási Hivatalnál kell a bejelentést megtenni.

Nyolc napon túl gyógyuló sérülés esetén az testi sértés bűncse-
lekménynek minősülhet. Ebben az esetben az illetékes
rendőrkapitányságon kell a feljelentést megtennie a sértettnek.
Mivel a testi sértésnek mind gondatlan, mind szándékos alakza-
ta is van, a bűncselekményt felügyelet hiányában vagy azzal
együtt, közterületen és magántulajdonú ingatlanon is el lehet
követni.

Amennyiben a jegyző az általa közvetlenül igazgatott területen,
bejelentés alapján arról értesül, hogy az eb a 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti sérülést okozott,
arról köteles írásban értesíteni a sérülés keletkezésének helye
szerint illetékes járási állategészségügyi hatóságot.

Eb okozta sérülés esetén a járási állategészségügyi hatóság a
Korm. rendeletben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja,
attól függően, hogy a sérülés 8 napon belüli vagy túli, illetve,
hogy az milyen körülmények között történt.

A járási állategészségügyi hatóság mérlegelésétől függő
intézkedések a következők lehetnek: az ebtartót írásos
figyelmeztetésben részesítheti, az eb közterületen való
vezetésekor szigorúbb szabályok betartására kötelezheti, az eb
tartási körülményeinek megváltoztatására és szigorúbb tartási
feltételek kialakítására kötelezheti, az ebek viselkedésének
megítélésében jártas szakértővel egyeztetett képzés elvég-
zésére kötelezheti. A járási állategészségügyi hatóság elrendel-
heti az eb ivartalanítását, az ebet veszélyesnek minősítheti,

Csak felelős állattartással előzhetők
meg a kutyatámadások!

 



Közérdekű 77

www.telki.hu

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a következő években
tovább bővíti a Telki és Páty határán található edzőközpontját.

Immár Pátyhoz tartozó ingatlanon bővül tovább a sportcent-
rum három pályával és a hozzájuk tartozó infrastruktúrával,
amelynek a hasznos területe 100 ezer négyzetméter lesz.

A beruházás két ütemben valósulna meg a tervek szerint.

Az első ütem:

- két élőfüves futballpályát építenének, az egyiket atlétikai
futópályával,

- lenne egy műfüves futballpálya,

- egy kapusedző pálya,

- egy öntözővíz-tároló tó,

- a tó körül futópálya,

- egy 60 férőhelyes szilárd burkolatú parkoló, buszok számára
pedig 2 férőhelyes parkolót terveznek.

A második ütem:

- napelempark,

- a focipályákhoz 2 lelátó (302+100 férőhellyel),

- kiszolgáló épületek: irodák, öltöző, szociális helyiségek,

- géptároló, műhely, gépmosó,

- egy üzemanyagtöltő állomás,

- egy komposztáló és kutak.

Mint ahogyan korábban beszámoltunk róla, Telki és Páty
települések polgármesterei az elmúlt időszakban a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumban a terület sorsával kapcsolatos
egyeztetésen vettek részt. A felek egyetértettek abban, hogy az
állam által megvásárolt földek további részén is csak sportcélú
fejlesztés képzelhető el. A teljes területen nincs fejlesztési
kényszer, csak az MLSZ-bővítés aktuális jelenleg.

Forrás: paty.hu

elrendelheti az eb életének kioltását, az Ávtv. 24/C. § szerinti
esetekben.

Az ebek tartási körülményeire
vonatkozó szabályok
A hatályos törvény szerint: ,,Az állattartó köteles a jó gazda gon-
dosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükség-
leteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, azok
kialakítása során tekintettel lenni korára, nemére és élettani
állapotára. A jó gazda gondossága mindazon állattartói maga-
tartásokat foglalja magában, melyek egy állat jóllétéhez
nélkülözhetetlenek. Különösen ezen fogalomkörbe vonható a
megfelelő elhelyezés, ellátás, táplálás, valamint a mozgás
lehetőségének biztosítása.”

Az állat tartása során felmerült leggyakoribb probléma az eb
nem megfelelő életkörülményeinek biztosítása. Fontos szabály,
hogy tilos kistestű ebet 10, közepestestű ebet 15, nagytestű

ebet 20 négyzetméternél kisebb területen tartósan tartani,
valamint a tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra
egyedenként legalább 6 négyzetméter akadálytalanul használ-
ható területet kell biztosítani.

A jelenlegi jogszabályi környezet ugyan lehetőséget ad arra,
hogy a szökésmentes tartást az idő egy részében „láncon tartás-
sal” kivitelezzük, de ez semmiképp nem tekinthető ajánlottnak,
hiszen 2016. január 1-jétől az ebek tartós kikötése tilos. Alkal-
mankénti megkötés esetén is oda kell figyelni arra, hogy az állat
számára ekkor is biztosítsuk a zavartalan pihenés és sérülés-
mentes mozgás, valamint a folyamatos ivóvízellátás
lehetőségét. A lánchossz megválasztásánál figyelembe kell
venni a kutya méretét.

Fontos szabály, hogy amennyiben ezen előírások megsértésével
tartanak egy ebet, abban az esetben az önkormányzat jegyzője
bejelentés esetén állatvédelmi hatáskörben járhat el.

Telki Önkormányzat

Az MLSZ-edzőközpont bővítése
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Krumpliebéd 2018
„...Karácsonyi rege

Ha valóra válna,

Igazi boldogság

Szállna a világra.”

Ady Endre: Karácsony

A Telki Karitász csoport december 2-án délben tartotta hagyo-
mányos jótékonysági „Krumpliebéd”-jét. Vendégeink vasárnapi
ebédjük árát ajánlották fel, hogy ezzel segítsék a Telkiben élő
rászorultak karácsonyi megajándékozását. A rendezvény során
155 000 forint gyűlt össze.

Külön szeretnék köszönetet mondani Lakyné Füredi Erikának és
Laky Józsefnek a krumpli felajánlásért, amit idén különösen
ízletesre főzött az üstökben Weiszgerber Mátyás és Péter barát-
ja.

Advent kezdetén mindig fontos esemény ez a rendezvény,
amely összehozza a falu lakóit, lehetőséget teremt, hogy megis-
merjük egymást, és kifejezzük szolidaritásunkat a nehéz
helyzetbe került emberek felé. Hiszen adni jó, és ha jó célokra
fordítódik az adomány, az külön öröm. Ez a segítő szándékú
emberek társaságában elfogyasztott, egyszerű böjti ebéd nem a
lemondásról, hanem a mások iránti figyelemről, szeretetről, a
bajba kerültek segítéséről szólt. A rendezvény vallási hovatar-
tozástól független, csak a szándék számít.

Az advent lehetőséget ad arra, hogy jobbá váljunk, figyeljünk
egymásra, észrevegyük a körülöttünk élő nehéz sorsú
embereket és segítsük őket. Köszönet mindenkinek, aki eljött, és
támogatta rendezvényünket!

Békés, szeretetteljes adventi készülődést kívánok!

Halász Terézia

Telki Karitász csoport vezetője
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Telki Önkormányzata idei karácsonyi képeslappályázatát
településünk nyugdíjasainak írta ki.

A díjkiosztót december 2-án, advent első vasárnapján, a közös
gyertyagyújtás alkalmával tartottuk. Az eseményen ünnepélyes
keretek között adhattuk át a győztesnek jutalmát, amelyet idén

Jakab Mária Ilona - a Telki Napló munkatársa - érdemelt ki.

Ezúton is gratulálunk neki!

A győztes pályamű a hátsó borítón látható.

Fotók: Messzi Ke

Képeslappályázat
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Teljesen megtelt gyerekekkel és szüleikkel a Pipacsvirág
Általános Iskola ebédlője 2018. december 5-én este, a hagyo-
mányos Mikulásváró rendezvényre.

A nagyérdemű elsőként a Batyu Színház bábjátékát tekinthette
meg. Az előadás igen interaktív volt, hiszen a vállalkozó kedvű
gyermekek is szerepelhettek egy-egy rövidke jelenet erejéig a
darabban.

A bábok után aztán egyre inkább a Mikulásé lett a főszerep. A
gyerekek énekelni kezdték az őt hívogató, ismert dalokat, és
kisvártatva meg is érkezett a piros ruhás, nagyszakállú öregúr.
Puttonya rengeteg finomsággal volt tele, így minden gyer-
meknek jutott egy-egy csomag belőle.

szb
Fotók: Messzi Ke

Mikulásváró
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A telki református szórvány a Budakeszi Református
Gyülekezethez tartozik. Minden hónap első, illetve húsvét vasár-
napján, valamint karácsony első napján találkozhatnak a hívők a
Pajta-Faluházban. A szolgálatot Boros Péter lelkész vezeti.

Annak jelentőségét, hogy Telkiben aktív református közösségi
élet folyik, talán a hívők vallomása mutatja meg a legjobban.
Egyikőjük így fogalmazott: „Nagy örömmel vettem, amikor
kiderült, hogy Telkiben is van református istentisztelet. Amikor
nem utazom haza a szülőfalumba, szüleimhez, illetve már csak
édesanyámhoz, szívesen elmegyek az istentiszteletre a hónap
első vasárnapján. Segítségemre van hitem gyakorlásában,
megerősítésében, az élet nehézségeinek megélésében, és az
Istennel való kapcsolódás valóságos megélésében,Tiszteletes úr
és felesége segítségével.” – mondta Ildikó.

Hozzátette:„Hiszem, hogy sokat jelentene, ha havonta többször
is saját templomunkban járhatnánk istentiszteletre, ez bizonyára
még sok embernek adhat majd lehetőséget hitének
megerősítésében, a hasonló gondolkozású és értékrendű
emberek református gyülekezetében. Látom, hogy mindenki fel-
lelkesült a gyülekezeten belül a templomépítés felcsillant
reményére. Megindult az együttgondolkodás, tevékenykedés, és
ez hittel, reménnyel tölt el. Imádkozzunk érte, Isten segedelmé-
vel, és indítsunk gyűjtést, hogy minél hamarabb megvalósulhas-
son!” – buzdította hívőtársait Ildikó.

Egy házaspár ezután a következőket osztotta meg velünk:„Mi a
családunkkal három évvel ezelőtt, nyáron költöztünk Telkibe, és
a szeptemberi istentiszteletre mentünk el először a Pajtába.
Nagyon megfogott az igehirdetés tisztasága, tömörsége,
lényeglátása, és természetesen az igehirdető személye: Boros
Péter. Örültünk annak, hogy reformátusként Telkiben is számon
vagyunk tartva, hitünket itt is gyakorolhatjuk. Ez az örömünk
csak nőtt, amikor a következő alkalommal a Tiszteletes úr
feleségét is megismerhettük, mert akkor ő prédikált.” – mesélte
Hajni és Tamás.

A pár kifejtette továbbá: „Az istentiszteleteinken minden ge-
neráció jelen van, többször volt már keresztelő is. Mi is az akkor
általános iskoláskorú gyerekeinkkel csatlakoztunk a közös-
séghez. Mindig jó látni, hogy többen családjukkal együtt jönnek
el. A környezet egyszerűsége sokunkat arra indít, hogy ki-ki a
maga talentumát hozzátéve mégis családias, otthonos légkör
alakulhasson ki. Egyikünk az énekeket vezeti, másikunk szép
terítőt hoz az asztalra, és van, aki pedig finomságokkal járul
hozzá a szeretetvendégségekhez. Ezek az alkalmak rövid idő
alatt telki életünk szerves részévé váltak, amit a gyermekeink
ugyanúgy várnak, mint mi.” – árulta el a családfő és felesége.

szb
Fotók: Messzi Ke

A Hónap civiljei: 
a telki reformátusok közössége
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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 olvasóinkhoz. Ezúttal Hajnal-Dobai Borbála
tanítónővel beszélgettünk.

Négy gyermekes anyaként hogyan készül a karácsonyra?

Hívő katolikusként fontos számomra, hogy családunk lélekben is
felkészüljön az ünnepre. A három nagyobb gyermekünk iskolás,
ők már túllátnak a csoki- és ajándékdömpingen. Minden este
együtt imádkozunk, énekelünk az adventi koszorú körül.

Ebben az évben az adventi naptárba csoki helyett napi
elhatározás került, amit ha sikerül betartani, tehetnek egy-egy
kanál lisztet egy tálba, amiből majd kalácsot sütünk. Az előző
években csak veszekedés volt a naptárból - ha három egyforma
volt, akkor is -, most örömmel várják a napi feladatot, este pedig
értékelik a saját erőfeszítéseiket (pl. kedvesen beszélek a töb-
biekkel, vidáman kelek, stb.). Keddenként Zsámbékon „gyer-
mekek rorátéja” van, ami után kakaóval, kaláccsal várják a korán
kelőket - erre már maguktól ébrednek.

A Szentesténknek kialakult családi hagyománya van, amit per-
sze lehet, hogy idén felülír a kétéves legkisebb. Igyekszünk minél
kevésbé rohanóssá tenni az ünnepet, tavaly sikerült a huszon-
ötödikét is csak szűk családban megélni, és mégis találkoztunk
mindenkivel, akivel szoktunk. Ha én nyugodt vagyok, a többiek
is azok, így a legnagyobb feladat számomra, hogy alapos ter-
vezéssel készüljek, és nagyon nagy rugalmassággal kezeljem a
különböző váratlan helyzeteket, akadályokat. Például egyik
évben egyszerűen nem volt idő este elkészíteni a halvacsorát,
ezért virslit ettünk - mégis meghitt volt az ünnep.

Az ünnepi hangulat érezhető már az iskolában? A téli szü-
netre milyen gondolatokkal engedi el az 1.a osztályt?

Egyre nagyobb a nyüzsgés az osztályban, könnyen kizökkennek,
várják a Mikulást, bontogatják az adventi kalendáriumot. Na-

gyon aranyosak! A karácsonyi ajándékozás lényege, hogy meg-
tapasztaljunk valamit abból az örömből, ahogyan kellene fogad-
nunk a legnagyobb Ajándékot, Isten Fiát, aki megnyitotta
nekünk a Mennyországot. Én azt fogom mondani a
gyerekeknek, hogy örüljenek mindennek és mindenkinek - és
pihenjék ki magukat...

Milyen érzés volt a főállású anyaságtól visszatérni a tanári
pályára?

Nagyon vártam! Az első három gyermekünk három éven belül
született. Amikor a legfiatalabb három és fél éves volt, vissza-
mentem tanítani, és amennyire előtte élveztem az otthonlétet,
úgy élveztem a tanítást. Két évig dolgoztam, aztán megszületett
a legkisebb. Ő nagyon közösségi gyerek, megszokta, hogy a
nagyok körülötte vannak, így amikor ketten voltunk, unatkozott.
Most boldog a bölcsiben, én meg boldog vagyok az iskolában.

Ön szerint – a sakkon és két tanítási nyelven túl, amit sok kol-
légája említett már - melyek a Pipacsvirág iskola főbb
erősségei alsó tagozatban?

Nagyon tetszik nekem a vezetőség hozzáállása a prob-
lémáinkhoz, és a megoldási ötleteinkhez. Jó látni, hogy a tanu-
lási nehézségekkel küzdő gyerekek kapnak szakszerű segít-
séget, de ugyanilyen fontos a kollégák számára a tehetséggon-
dozás is.

Hogyan látja, érdemes mostani elsőseinek egészen a 8.
osztályig Telkiben maradniuk? 

Még csak három hónapja dolgozom itt, de a tanáriban csak
olyan felsős tanárral találkoztam, akik értenek a munkájukhoz,
igyekeznek megújulni, új megoldásokat találni a felmerülő
problémákra. A saját gyerekemet, ha ide járt volna elsőtől, itt tar-
tanám - miattuk. Persze rengeteg más szempont is van, én eleve
a 8+4-es rendszer híve vagyok, hogy minél később szakadjanak
ki a helyi közösségből a gyerekek, amíg megtehetik, ne kelljen
ingázniuk, és maradhassanak kicsit tovább „gyerekek”.

Várta már a visszatérést - interjú

Keressük a 
Nagy Könyvet!

A tavalyihoz hasonlóan Bertókné Dr.
Kisfalvi Gabriella idén is elindította a
felsősök számára az Olvasókör
versenyt.
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Testvériskolai program

Összefoglaló az „Együtt, testvérként Jánosháza-Telki!”
testvériskolai pályázat (EFOP-3.1.8-17) kapcsán

A telki Pipacsvirág Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és a jánosházai Batthyány Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola a testvériskolai pályázat keretében több
közös programon is részt vett az elmúlt két évben.

2017. május 25-26-án a jánosházaiak látogattak Telkibe. Ennek
során bemutattuk iskolánkat és rengeteg közös programot
szerveztünk (pl. fagyizás, mozi, stb.).

2017. június 11-12-én mi, telkiek jártunk Jánosházán, ahol szívé-
lyes fogadtatásban volt részünk.Többek között egy kedves nép-
táncműsort láthattunk, hagyományőrző játékokkal tehettük
próbára leleményességünket, kirándultunk és strandoltunk.

2018. november 15-16-án ismét testvériskolánk diákjait és
pedagógusait láttunk vendégül. A két intézmény tanulói
Egészségprogramon vettek részt és számháborúztak is. Sőt,
együtt ellátogattunk a Parlamentbe, hajóztunk a Dunán és a
Múmia kiállítást is megnéztük.

Reflexió a pályázathoz

A testvériskolai pályázat kapcsán sokat beszélgettünk a telki
gyerekekkel arról, mit is jelent a hátrányos helyzet. Ám ha őszin-
te akarok lenni, a Telkiben jellemző jólét mellett nem könnyű
ebbe beleélnünk magunkat.

Az első találkozásnál ez erősen érződött is: csak lassan sikerült
keverednie a két társaságnak, de aztán szerencsére megtört a
jég. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a digitális, kütyüs világ
hatalmas szerepet játszott abban, hogy szinte napi kapcsolatba
kerültek a gyerekek. A második összejövetel már kötetlenebbül
zajlott, a harmadik, együtt töltött két nap pedig már olyan volt,
mintha hosszú évek óta ismernénk egymást.

Egy érzés ugyanakkor folyamatosan motoszkál bennem: én
ugyan jól tudom a tanári beszélgetésekből, hogy milyen nehéz
sorsú gyerekekkel találkozunk, diákjaink azonban ezt nem látják
és nem is érzékelik, hiszen külső megjelenésben, ruhamárkák-
ban nincs különbség, ugyanazok a témák érdeklik őket is,
követik egymást a különböző közösségi oldalakon és mindenki-
nek „hiper-szuper” telefonja van.

A jánosházai iskola épülete ugyan kissé kopottas, de jól felsze-
relt, sőt, olykor még jobban is a Pipacsvirágénál (a pályázatoknak

köszönhetően). Azt ugyanakkor nem látjuk, hogy milyen családi
körülmények között élnek, milyen a szülői hátterük, hiszen ezt
nem lehet a találkozások során megmutatni. Próbálunk
ugyanakkor mesélni erről a gyerekeknek, és reménykedünk,
hogy érzékenyebbé, megértőbbé, elfogadóbbá válnak. Ráadásul
közben Telkitől távol élő barátokra leltünk mindannyian!

Takács Zsuzsanna - tanító

Iskolák közti régiós 
asztalitenisz bajnokság
Egerszegi Gyuri bácsi vezetésével iskolánk öt tanulója indult az
iskolák közti régiós asztalitenisz bajnokságon (Hidas Botond 3.a;
Váraljai Mátyás 4.a; Győrffy Ákos és Győrffy Barnabás 5.a; Siba
Gergő 5.c).

A 2007-es korcsoportban Győrffy Ákos 1., Győrffy Barnabás 2.,
Siba Gergő pedig 3. helyezést ért el! Váraljai Mátyás a 2008-as
korcsoport 2. helyezettjeként zárta a versenyt.

Kimagasló eredményükhöz szívből gratulálunk!
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Jótékonykodás

Iskolánk a tavalyi évhez hasonlóan idén is csatlakozott a „Vará-
zsolj mosolyt egy társad arcára!” című karácsonyi gyűjtési
akcióhoz.

Összesen száz ajándékcsomagot sikerült továbbítanunk a rá-
szoruló gyerekeknek. Ajándékozni öröm, különösen kará-
csonykor!

Őszi méregtelenítés
Hogyan csökkentsük a veszélyes hulladékokat
környezetünkben?

November 17-e és 25-e között iskolánk is csatlakozott - az Euró-
pai Hulladékcsökkentési Hét keretén belül - a magyarországi
„Méregtelenítsünk!” című programhoz.

A hét folyamán a természetismereti tárgyakban, elsősorban
kémia órákon interaktív feladatokkal és kísérletekkel hívtuk fel
tanulóink figyelmét a háztartások környezetkímélő vezetésére.
Szemléltettük a veszélyes és környezetre nem káros anyagok
használata közötti különbséget a konyhában és fürdőszobában.
Megbeszéltük a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét és
gyakorlatát. Ez utóbbi témát osztályfőnöki órák keretében is
összegezték a gyerekek.

Az aulában, paravánokon mindenki szemügyre tudta venni a
vegyi anyagok veszélyességi jelölését. Ezáltal bízhatunk benne,
hogy a gyermekek a hétköznapokban is, a különböző ter-
mékeken talált jelek szerint tudatosabban fognak majd dönteni
a vásárláskor és a használat során.

Freili Szilvia
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Látogatás a Budapesti
Fesztiválzenekar próbáján

2018. november 19-én vendégségben jártunk a 6.b és 6.d osztá-
lyokkal a Budapesti Fesztiválzenekar próbáján. Sok új élménnyel
telve érkeztünk vissza Telkibe. A próba hangulata elvarázsolta a
gyerekeket, sokan most először láttak és hallottak élőben szim-
fonikus zenekart.

Vincze Gabriella
Fotók: Lukács Frida

Adventi készülődés a
Pipacsvirágban

A 4. évfolyam az advent idején, a karácsonyi készülődés idősza-
kában idén rendhagyó módon közös énekléssel teremtette meg
az ünnepi hangulatot az iskolában.

Ahogy minden vasárnap meggyújtottunk egy-egy gyertyát az
adventi koszorún, úgy minden hétfőn a 3. szünetben közösen
elénekeltünk egy-két dalt az aulában. Akinek kedve volt,
bekapcsolódott, és együtt énekelt a negyedikesekkel.

Zacher Gábor az iskolában
Iskolánkban járt Zacher Gábor neves szakember, aki drogpre-
venciós előadást tartott a hetedik és nyolcadik évfolyamos tanu-
lóink számára.



„Fenyves erdő fái közt
délceg szellő vágtat.
Kristálypaplan borítja
reggelre a tájat.”

Novemberi hónapunkban, a Márton-napi
vigadalom után az egészségtudatos
táplálkozás és életmód került előtérbe. A
„Vitamin-hét” keretében az óvó nénik
minden csoportban a tematikának
megfelelő játékokkal készültek. Ezek
alapján a hazai zöldség- és gyümölcsfo-
gyasztás kiemelt hangsúlyt kapott.

November 15-én új, hagyományteremtő
családi délutánt szervezett az óvoda. Az
„Egészséges csemegék, egészséges
csemeték” program keretében, a családok
közreműködésével vidám hangulatú
ételkóstoláson vehettünk részt. Készültek
itt zöldség-gyümölcs turmixok, aszal-
ványok, zöldségfalatkák, brownie újragon-

dolva, zöldségmártogatós, zabkása,
egészséges sütemények, smoothie-k,
saláták és számos finomság.

Kiemelt hangsúlyt kap az óvodában a
családokkal való közös készülődés a
karácsonyra. Ennek megfelelően novem-
ber 29-én a családi „adventi vásár”
készítette elő az ünnepi hangulatot. A
vásári forgatagban ötleteket meríthettünk
az ajándékozáshoz. A felajánlott adomá-
nyokat és az „Óvoda-Iskola Telkiben
Alapítvány” támogatását a gyermekek
karácsonyi játékvásárlására fordítjuk.

Az óvónők ötletei és kézimunkája alapján
december 1-jén a „Családi adventi
kézműves délelőtt” a hagyományok
szerint szorgos kézműveskedéssel zajlott.
A gyerekek a szülőkkel együtt sok szép
képeslapot, ajtó-, ablak- és fenyőfadíszt
készítettek.

Az első hópelyhek megérkezésével a
Mikulás is ellátogatott az óvodába.
December 6-án izgatottan várták a
gyerekek a piros ruhás, nagyszakállú
vendéget.

A Telki Óvoda dolgozói
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A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2089 Telki, Petőfi u. 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A Telki Polgármes-
teri Hivatal és intézményei, karbantartási, javítási munkáinak
elvégzése. A települési közigazgatási területén található
közterületek, közparkok területének, növényzetének gondo-
zása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási, intézmények téli
síkosság-mentesítési feladatainak ellátása, gépkocsivezetői
feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: megegyezés alapján

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen

előélet
- Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség
- „B” kategóriás jogosítvány
- Egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Önéletrajz
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
- Büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azon-
nal betölthető.

Jelentkezzen karbantartónak!
Telki Község Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 

közterület-karbantartó (gépkocsivezető) munkakör betöltésére.

Érdeklődni dr. Lack Mónika jegyzőnél lehet a 06-26-920-801-es telefonszámon.

Jelentkezés benyújtása: Telki Polgármesteri Hivatal, 2089 Telki, Petőfi u. 1.
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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
Lapzártánkig születtek:

Tolnai Péter és Dr. Szebeni Dóra 2. gyermeke: Tolnai András
Péter

Bakos Dániel és Boza Judit 1. gyermeke: Bakos Zoé Hanna

Rédei János és Tóth Enikő 1. gyermeke: Rédei János

Császár Balázs és Varga Bernadett 2. gyermeke: Császár 
Vilmos

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.

Faludisznaja
A jövő évi

Faludisznaja
2019. február 2-án

lesz a 
Pajta-Faluházban.

Felhívás
Telki község Önkormányzata a
Telki Napló terjesztésére (aktív

vagy nyugdíjas) kisegítőket
keres.

A feladatot megbízásos jog-
viszonyban, havi néhány nap

időráfordítással kell elvégezni.

Érdeklődni dr. Lack Mónika
jegyzőnél lehet,

a 06-26-920-801-es 
telefonszámon.



20 Közérdekű

2018 december

KözösségKözösség


