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Polgármester naplója
Az út a fontos, nem a cél
(Ősi keleti bölcsesség)
Közlekedésről lesz szó. A világon mindenhol a közlekedés
problémája áll szemben az
agglomerációbeli élet számos
előnyével. Mindenhol utazással kell megfizetni a jobb életminőséget. Ezért a közlekedés
bármily csekély mértékű javulása kiemelten fontos az
agglomerációban élők számára.
Az utóbbi időben több olyan
közlekedéssel kapcsolatos hír
bukkant fel, melyek miatt érdemes összefoglalni mindazt,
ami a térségben várható, vagy
épp nem várható utak és közlekedés témájában. Móczár Gábor
alpolgármester társaságában felkerestem Csenger-Zalán
Zsoltot, országgyűlési képviselőnket, hogy a térséget érintő
közlekedési fejlesztésekkel kapcsolatban első kézből származó,
hiteles információkkal szolgálhassunk.

Térségünk közlekedési fejlesztéseinek mindent meghatározó
eleme az évtizedek óta húzódó autópálya körgyűrű, az M0 nyugati bezárásának kérdése. Akár lesz M0, akár nem, az összes
többi fejlesztést meghatározza, és amíg lebeg a megvalósulás
kérdése, minden más fejlesztés is bizonytalan, hisz a legnagyobb
hatású útépítés mindenre hatással van. Mivel azonban közben
az élet nem áll, meg, a nyugati agglomeráció továbbra is
dinamikusan fejlődik, a közlekedés sem marad változatlan,
hanem egyre sürgetőbb problémák jelennek meg. Ebben a
környezetben fontos információ, hogy az M0 nyugati szakaszának tervezése, a sajtófélreértésekkel szemben folyamatban van.
A tervezés feladatát elnyert szakértők dolgoznak a lehetséges
nyomvonalak meghatározásán. E munka része volt a hatályos
térképi állományokon szereplő régi nyomvonalak törlése. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy maga a projekt törölve lenne, épp
ellenkezőleg, a törlés a tervezés első lépése. Elképzelhető, hogy
az új nyomvonal-ajánlások teljesen egybeesnek a régi rajzokon
szereplőkkel, azonban a természetben már megvalósult
beruházások és az utak építésével kapcsolatos szabályozás
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megváltozása miatt lehetséges, hogy eltérések is lesznek. A
korábbi nyomvonalak nem sokban tértek el egymástól,
várhatóan az újak között is kisebb, de helyi, vagy technikai szempontból fontos eltérések lesznek. A minket érintő szakasz valahol Budakeszi közigazgatási területén, az arborétum és a lovarda
közötti szakaszon keresztezi majd a 1103-as utat és várhatóan
lehajtó is épül itt. Az észak felől érkező út feltehetőleg alagútból
bukkan majd ki és a felszínen haladva csatlakozik majd a már
meglévő M0-szakaszhoz. Amikor megszületnek a lehetséges
nyomvonal-variációk, akkor lehet majd szakmai és települési
szinten véleményezni ezeket, és akkor kezdődhet meg a részletes vita, illetve készülhetnek el az engedélyezéshez szükséges
hatástanulmányok. Fentiekből elég nyilvánvaló, hogy egy ilyen
léptékű beruházás megvalósulása hosszú évekig fog tartani,
úgyhogy a közeljövőben egészen biztosan nem fogjuk az új M0szakaszt használni.

Hamarabb fog megvalósulni a jelenleg M100-nak, korábban
R11-nek hívott gyorsforgalmi út, ami a megyehatáron kívül, a
Nyakas-hegy túloldalán fog haladni, megközelítőleg észak-dél
irányban, és elsősorban a tranzitforgalom szempontjából fogja
segíteni az ország közlekedését. Ebben az esetben is új
nyomvonal meghatározásánál tart a tervezés, de a feladat egyszerűbb, nem vethető össze az alagutakkal tarkított, védett természeti környezeten áthaladó M0-szakasz építésével, ezért
várhatóan évekkel hamarabb, de szintén nem a közeljövőben
fog megvalósulni. Az út csatlakozni fog a már létező autópályához, így az itt élők közül azoknak, akiknek nem Budapest felé
van dolguk, javítani fogja a közlekedését.
Nem halasztható az M1 szélesítése és felújítása. Ez a munka is
tervezési szakaszban van. A megvalósulás idején nyilvánvalóan
nehéz lesz a nyugati irányú közlekedés, hisz hosszú ideig tartó,
nagy léptékű átalakításról lesz szó.
Látható tehát, hogy a meghatározó, nagy útépítésekben megvan a döntés, és megkezdődött a munka, de a megvalósulás
annyira távlati, hogy jelenleg nem ezen kell a fókuszt tartanunk.

Önkormányzat
Számunkra a legfontosabb a napi szintű ingázás, munkába,
iskolába járás feltételeinek javítása. Azok számára, akik Kelenföld
irányába tartanak, jó hír, hogy a már megvalósult fejlesztéseken
kívül várhatóan néhány éven belül megépül a pátyi autópálya
csomópont és tárgyalások folynak a 11102-es út (gumiút) ezzel
összehangolt felújításáról is.
A fő forgalmi irány azonban Telki számára nem ez, hanem a
Budakeszin áthaladó, alternatíva nélküli útvonal, ami jelenleg
maximálisan túlterhelt. Ebben a kérdésben szerencsés és számunkra fontos elmozdulás történt. Megkezdődött az egyszer
már megvalósulás küszöbén álló, majd elvetett buszsávfejlesztés tervezése. A buszsáv kiépítése a teljes nyomvonal, és a
budapesti csomópontok újragondolásával jár együtt. Amennyiben megépül a buszsáv, a közösségi közlekedés egy új szintre
lép majd, és az utak zsúfoltsága is jelentősen csökkenhet. Ennek
záloga az, hogy legyen egy jó pozíciójú, megfelelő kapacitású
P+R parkoló, ahol át lehet szállni a kocsikból a buszokra. Mivel a
buszsávon haladó közösségi közlekedéssel utazók jelentősen
rövidebb menetidővel érhetik majd el céljukat, várható, hogy
nagy számban fogunk átszállni a kocsikból a buszokra. Ha idővel
a buszpark is lecserélődik elektromos járművekre, ami a természetes fejlesztési irány, akkor nemcsak a forgalom, de a zaj és
az emisszió is hatványozottan csökkenni fog.
Jelenleg nincs elmozdulás a Széna téri buszvégállomás
ügyében. Abban született döntés, hogy a végállomás elkerüljön
onnan, de az új helyet még nem sikerült megtalálni, úgyhogy a
döntés jelenleg meglehetősen elméleti. Amennyiben lesz új
hely, és meg is épül, akkor lehet majd elmozdítani a mostani
végállomást. A Széll Kálmán téren természetesen akkor is lehet
majd fel- és leszállni.
A Volán közlekedés őszi káosza valamelyest javult a közbenjárásunk miatti átszervezéssel. További szervezési és fejlesztési
lépésekkel az utazás komfortja még jelentősen javítható.
Felröppent az állami iskolabusz rendszer kiépítésének ötlete. A
tesztüzem Budapesten a második kerületben várható, azonban
úgy értesültünk, hogy az iskolabusz jellemzően városon belüli
műfaj, és nem várható ennek kiterjesztése az elővárosokra,
agglomerációra.
Nincs semmiféle érdemi változás a szűkebb térségünket érintő
kötöttpályás közlekedéssel kapcsolatban. Irányunkba nem

várható ilyen jellegű fejlesztés, gyanítom, hogy a budakeszi
metrónál előbb fogjuk használni a Budapest-Bécs gyorsvasutat,
ami legalább már koncepcióként megszületett.
Számunkra hasznos lenne, de jelenleg nem aktuális a kisebb elkerülő utak megépítése. Elképzelhető egy olyan keskeny út,
amely Páty belterületét elkerülve kapcsolja össze az M1, M0 már
meglévő szakaszaival a Perbál, Budajenő és Telki felől indulókat.
Ennek az elméleti lehetőségnek azonban nincs meg a
településközi támogatottsága, nyomvonala és finanszírozás sem
igen tehető mögé.
Telki közigazgatási területén belül az elmúlt években,
településhatártól településhatárig teljesen felújítottuk a főutat a
Magyar Közút és Telki Önkormányzata együttműködésében. Itt
jelenleg csak apróbb karbantartási feladatok vannak, a mi útszakaszunk a térség legjobb állapotú útja.
Azonban felújításra szorul az 1103-as út Telki határától
Budakesziig tartó szakasza. Az út eleje Páty közigazgatási
területén van, nagyobbik része Budakeszihez tartozik. Azonban
egyik településtől sem várható el, hogy külterületi út lévén hozzánk hasonlóan finanszírozást vállaljon a Magyar Közút
kezelésében lévő úton. A generális felújítás költségei jelentősek
és az M0 függő helyzete miatt érezhető egy érthető halogatás is.
Az út állapota azonban helyenként olyan rossz, hogy már
tavasszal szükséges lesz megkezdeni legalább egy nagyobb
szabású útjavítást, ha nem is teljes felújítást. Ezt fogjuk kérni és
szorgalmazni az illetékesektől.
A belső úthálózat kérdése is fontos. Idén befejeződnek az
intézményfejlesztési munkák. A következő nagy feladat a burkolatlan utak, elsősorban a gyűjtőutak fejlesztése lesz. Az útépítés
természetesen összefügg a közműfejlesztésekkel, tehát ott lehet
burkolt utat építeni, ahol már a földben van az összes szükséges
közmű. E kérdésben azonban jó ütemben haladunk. A soron
következő pályázatokon természetesen indulni fogunk. Ha
nyerünk forrást, akkor nagyobb lépésekkel tudunk majd haladni.
Ha nem, akkor saját erőből és lakossági összefogással, apránként
javítunk a helyzeten.
Deltai Károly
polgármester

A hókotró bevetésre kész - segítsük
munkáját!
Amikor télen csúszóssá válnak az utak, mindenki számára
központi kérdéssé válik, hogy mikorra tudják eltakarítani a lehullott, lefagyott csapadékot.
A hókotró meghatározott útvonalterv alapján végzi munkáját
településünkön. Elsőként a gyűjtőutakat és az intézményeket
szabadítja ki a hó fogságából, utána pedig a tervet követve
halad a kisebb utcák felé.
Mi magunk is tehetünk azért, hogy minél gyorsabban
végezhesse munkáját. Ha autónkkal úgy parkolunk, hogy az
úttesten nem akadályozzuk haladását (ez a szűkebb utcákban
hatványozottan fontos), hamarabb eljut mindenhová. Segítsük
ezzel a hókotró munkáját!
szb
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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. december 6.
Nyilatkozat szennyvízelvezetési
átsorolásról
Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Zsámbéki, telki, perbáli és budajenői szennyvízelvezetési agglomerációk összevonása és központi szennyvíztisztító telep építése Zsámbékon” című felülvizsgálati dokumentáció benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot
kiadja.

Bérleti díjak kérdése
A testület döntött arról, hogy nem emeli az önkormányzati tulajdonú, lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjait.

Szolgáltatási szerződés módosítása
A képviselő-testület 2019. január 1-jei hatállyal módosította a
közoktatási intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződést. A változtatás értelmében
az élelmezés vásárolt költségeit 2019-ben két ütemben - január
1-től 10%-kal, majd szeptember 1-től 5%-kal - megemelik.

December 10.

A módosítás nem érinti a szülők által fizetendő térítési díjak
összegét.

A polgármester jutalma

Közszolgáltató kiválasztása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Deltai Károly polgármestert 6 havi bruttó illetményének megfelelő összegű
jutalomban részesíti.

A képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésére (gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására), a település területén kötelező helyi közszolgáltatás
ellátására kiírt pályázat győztesének az egyetlen, érvényes
pályázatot beadó Transfekál Kft-t (2461 Tárnok, Fehérvári út 51.)
hirdette ki.

Tájékoztató a költségvetési gazdálkodásról
A testület úgy határozott, hogy elfogadja a 2018. évi költségvetési gazdálkodás 2018.01.01. és 2018.11.30. közötti időszakáról szóló tájékoztatót.

A köztisztviselők 2019. évi illetményalapja
A képviselő-testület megalkotta a közszolgálati tisztviselők
2019. évi illetményalapjáról szóló, 20/2018. (XII.14.) számú Ö. rendeletet.

Köztisztviselők illetménykiegészítése
A testület megalkotta a Telki Község Polgármesteri Hivatalánál
dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló, 21/2018.
(XII.14.) számú Ö. rendeletet.

2019. évi költségvetési koncepció
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi költségvetési koncepciót.

Belső ellenőrzési szerződés módosítása
A testület döntött arról, hogy a belső ellenőrzési feladatok
ellátására az Audit Light Kft-vel érvényben lévő szerződést
módosítja, és a havi megbízási díj összegét 2019. január 1-től
83.820 Ft+Áfa/hó összegben állapítja meg.

Belső ellenőrzési terv elfogadása
A testület elfogadta az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési
tervét.

Üzemeltetési költségek áthárítása
A képviselő-testület döntött arról, hogy megállapodást ír alá az
Érdi Tankerületi Központtal a Telki Önkormányzat tulajdonában
és az Érdi Tankerület használatában lévő önkormányzati vagyon
(Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
konyha-ebédlő) rendeltetésszerű használatával összefüggő
üzemeltetési költségek megosztása és megtérítésének szabályozása érdekében.

Díjrendelet felülvizsgálata

Megállapodás az ÉDV Zrt-vel

A testület megalkotta a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló, 10/2009. (III. 18.) számú Ö. rendelet
módosításáról szóló, 22/2018. (XII.14.) számú Ö. rendeletet.

A testület arról határozott, hogy megállapodást ír alá az Északdunántúli Vízmű Zrt-vel a házi szennyvíz-átemelők villamos
energia ellátásával összefüggő költségek finanszírozása tárgyában.

2019 január

Önkormányzat
Ingatlanvételi ajánlat

2019. évi munkaterv

A képviselő-testület nem támogatta a Castor Bau Projekt Kft.
vételi ajánlatát az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
megvásárlására.

A képviselő-testület elfogadta 2019. évi munkatervét.

2019. évi rendezvényterv
Ügyvédi megbízás

A testület elfogadta a település 2019. évi rendezvénytervét.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy határozatlan időre szóló
megbízási szerződést ír alá a dr. Gáll Bernadett Ügyvédi Irodával
(1132 Budapest, Váci út 4. IV. em. 3.) komplex jogi tevékenység, és
az ügyvédekről szóló törvény szerinti képviselet ellátására, havi
220.000 Ft+ÁFA díjazásért.

Magánút önkormányzati tulajdonba
kerülésének kérdése

Beszerzési szabályzat elfogadása
A testület elfogadta Telki község Önkormányzatának Beszerzési
szabályzatát.

A képviselő-testület nem támogatta a Telki, 1425/3-as helyrajziszámú, 497 négyzetméter alapterületű, magánút megnevezésű,
valamint a 1425/7-es helyrajzi-számú, 324 négyzetméter
alapterületű magánút önkormányzati tulajdonba történő
átvételét.

Temetőüzemeltetési pályázat elbírálása
Bérleti jogviszony meghosszabbítása
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telki, Árnyas u. 14./b
című, közérdekű bérlakás bérleti jogviszonyát határozatlan
időre meghosszabbítja.

Fogorvosi pályázat
A testület pályázat kiírásáról döntött az önálló fogorvosi körzet
területi ellátási kötelezettségére.

Pénzeszköz-átadási megállapodás
A testület úgy határozott, hogy pénzeszköz-átadási megállapodást ír alá a Budakörnyéki Önkormányzati Társulással a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása kapcsán.

A testület az önkormányzat tulajdonát képező köztemető
üzemeltetésére szóló pályázat nyertesének a Gyertyaláng Kft-t
(2040 Budaörs, Ibolya u. 56.) jelölte ki, és döntött a 2019. január
1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó
szerződés aláírásáról.
A nyertes pályázó a feladatellátáshoz kapcsolódóan az
üzemeltetési feladatokon túl a ravatalozó épületének ajtócseréjét, tisztasági festését (drapériatisztítással) és évente hét
alkalommal történő zöldfelület-gondozást vállalt.

Gyepmesteri szerződés módosítása
A képviselő-testület döntött arról, hogy a gyepmesteri feladatok
ellátására vonatkozó szerződést a Zöld Sziget Állatvédő Baráti
Kör Állatmenhely (2045 Törökbálint, Ida major 18.) helyett
Kincses Imre egyéni vállalkozóval (2045 Törökbálint, Dália 7801.
hrsz.) köti meg, változatlan keretek között.
szb

Hozzájárulás jutalmazáshoz
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Budakeszi
Rendőrőrs év végi jutalmazásához 100.000 forint összegben
hozzájárul (Erzsébet-utalvány vásárlása formájában).

Közösségi kérdőív
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki időt szánt
közösségi házunk működéséhez szükséges kérdőívünk
kitöltésére.
A kitöltési határidő későbbi, mint a Telki Napló lapzárta, ezért az
eredményről összefoglalót csak a következő lapszámunkban
olvashatnak.

Fesztivál – kirakodóvásár
Keressük azokat a (számlaképes) helyi lakosokat, akik a Telki
Fesztivál keretei között megrendezendő kirakodóvásáron (2019.
június 1.) saját termékeikkel szeretnének megjelenni.
Jelentkezni Ruják Györgyinél, a 06-70-621-5308-as telefonszámon, illetve a rujakgy@gmail.com e-mail címen lehet.
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Közérdekű

Kutak bejelentési határidejének
meghosszabbítása
Az előző év végén az Országgyűlés elfogadta az illegálisan
kialakított kutak bírságmentes engedélyeztetési időszakának
meghosszabbítását 2018. december 31-ről 2020. december
31-ig.
A módosított szabályozás alapján „mentesül a vízgazdálkodási
bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
A Nemzeti Agrárkamara azon dolgozik, hogy az illegális kutak
fennmaradási engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban
és gyorsabban megtörténhessen, ennek érdekében 2019-ben
várható a témában végrehajtási rendelkezések meghozatala.

Járásbíróságok illetékességi
területeinek változása
A Budakörnyéki Járásbíróság elnökének értesítése alapján
tájékoztatjuk Önöket, hogy a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010.
évi CLXXXIV. törvény módosítása 2019. január 1. napjával jelentős változásokat eredményez a Budapest Környéki Törvényszék
illetékességi területén működő járásbíróságok vonatkozásában.
2019. január 1-jétől megkezdte működését az Érdi Járásbíróság
Érd, Százhalombatta, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Diósd,
Törökbálint illetékességi területtel. (Az Érdi Járásbíróság címe:
2030 Érd, Felső utca 43.)
Az Érdi Járásbíróság felállításával jelentősen módosult a
Budaörsi Járásbíróság illetékességi területe: egyrészt az előbb
említett települések átkerültek az Érdi Járásbírósághoz, másrészt a Budaörsi Járásbíróság illetékességi területe 2019. január
1-jétől kiterjed a Budakeszi Járás valamennyi településére. Ilyen
módon Budaörs, Biatorbágy, Herceghalom, Budajenő,
Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök és
Zsámbék települések a Budaörsi Járásbíróság illetékességi
területéhez tartoznak (2040 Budaörs, Koszorú u. 2.).
A fenti változások kihatással vannak a Budakörnyéki
Járásbíróságra is, amelynek illetékességi területéhez január
1-jétől kizárólag a Pilisvörösvári Járás települései tartoznak. Így a
Budakörnyéki Járásbíróság illetékessége Pilisborosjenő,
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár,
Tinnye, Üröm és Pilisszentlászló településekre terjed ki.
Pilisszentlászló települése a Szentendrei Járásbíróság
illetékességi területéről átkerült a Budakörnyéki Járásbírósághoz (1146 Budapest, Thököly u. 97-101.).

2019 január

A változások eredményeként az érintett járások területei megegyeznek az adott bíróságok illetékességi területével, és emiatt
az ügyfelek számára könnyebbé vált a bírósághoz való hozzáférési lehetőség.

Közösség

Rendhagyó tudósítás
Faluadventje, avagy adventi koszorúnk méltatlan búcsúja
Hogy ne menjünk el szó nélkül a történtek mellett... Egyszer volt,
hol nem volt, volt egy szép nagy koszorúalap, amely évek óta jó
magasan, a legfelső polcon, a legeldugottabb sarokban várta
sorsa jobbra fordulását.
2015-ben érkezett el számára a nagy pillanat, amikor szépen
feldíszítve Telki község adventi koszorújává léphetett elő.
Gyertyáival 4 évig boldogan, sorsával teljesen megelégedve
szolgálta e község advent vasárnapi műsorait. Sok szépet és jót
látott, sok vidám pillanatról tudott volna mesélni. Óvodásokról,
akik izgatottan készülnek első fellépésükre, kisiskolásokról, akik
kiváló műsorokat adnak elő, cserkészekről, akik az ünnepkörhöz
tartozó népszokásokkal, babonákkal ismertetnek meg minket,
nyugdíjasokról, akik dacolva korukkal, olyan tempóban táncolnak, amit fiatalabbak is megirigyelhetnek, vagy a Telki Nőikarról,
akik kristálytiszta hangon adják elő a karácsonyi énekeket.
Mesélhetne izgatottan várakozó gyerekekről, akik még nem
tudják, hogy ők nyerték-e a képeslappályázatot. Mesélhetne
sütikről, pogácsákról, szörpökről, forralt borról, kis ajándékokról
és jókedvű beszélgetésekről.

A koszorút a negyedik gyertya gyújtása előtt valaki ellopta a
Pajtából.
Ezúton is szeretném megköszönni a fellépők (Telki Nőikar, Busy
Bee és Tengelice utcai óvoda, nyugdíjasok Szenior Örömtánc
csoportja) és felkészítők (Szíjártó Tímea, Kerék Zsuzsa, Till
Cezarina, Kovács Nikolett és Tóth Krisztina Apollónia) munkáját,
segítségét és közreműködését.
Ruják Györgyi
Fotók: Jakab Mária Ilona, Messzi Ke

Advent 4. vasárnapjától azonban már nem a falué, nem nekünk
szolgál tovább. „Jóska, Sára, Tercsi, Fercsi, Kata, Klára és valahány
név a naptárba’ ” úgy érezte, gondolta, mesénk hőse új
élményekre vágyik, valahol másutt…
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Közösség

A Faluadventjén szerepeltek a
Busy Bee-s gyermekek
A karácsony az év egyik legszebb ünnepe, a gyerekek által
legjobban várt esemény.
A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan műsorral készültünk a
nagyobb gyermekeinkkel. A magyar és külföldi hagyományokat
figyelembe véve angol és magyar dalokat és verseket szőttünk
össze, hogy létrejöjjön ünnepi előadásunk. A fellépést hosszas,
vidám előkészületek jellemezték. A műsor végül nem csak
óvodánkban, hanem a Pajta-Faluházban, advent 2. vasárnapján
is látható volt.
A műsor szereplői a Szent Család tagjai, Mária, a kis Jézus, Szent
József, a pásztorok és a három királyok voltak. Ezt véve alapul a
család egységét, a szeretet fontosságát, az egymásra való odafigyelést, az ajándékozás örömét próbáltuk erősíteni a hozzánk
járó gyermekekben.
A gyerekek izgatottan várták az előadást, hogy a nagyközönség
előtt megcsillogtathassák tudásukat, ezzel biztosítottuk számukra a pozitív élményszerzést, a szereplés lehetőségét,
figyelembe véve életkorukat, szereplési vágyukat.
A gyönyörű díszlet, és a jelmezek, amelyek az óvónők gondos
munkáját dicsérik, segítették emelni az ünnep varázsát. A
gyerekek csillogó szeme és mosolya arról árulkodott, hogy
élvezettel vettek részt az előadáson.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a műsorban szereplő
gyermekeknek és családtagjaiknak, hogy létrejöhetett ez a nem
mindennapi csoda. Külön köszönet Ruják Györgyinek a kedvességéért, segítségéért és a műsor utáni vendéglátásért.
Ezennel kívánunk mindenkinek sikerekben gazdag boldog új
évet!
Till Cezarina, Kovács Nikolett
óvodapedagógusok
Busy Bee Óvoda
Fotók: Messzi Ke

2019 január
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Faludisznaja
2019. február 2. – Pajta-Faluház, Telki
6.30 körül a két disznó már halva megérkezik a Pajtához, megkezdődik a feldolgozás – a korán érkezők még friss, hagymás sült vért is kóstolhatnak!!
kb. 10 órától füstölt disznóságok mellett más húskészítmények bemutatója a
szokásos piac keretében, kóstolási és vásárlási lehetőséggel együtt!
kb. 10 órakor fogyasztható a forralt bor, közben meleg teával várjuk a gyermekeket
a következő üstnél!
kb. 10 órától egy korábbi malactól kölcsönvett és előzetesen bepácolt tarja már
fogyasztható - kíséretként friss kenyér és savanyúság
ÚJDONSÁG!!! Sok telki látogató kínált már rendezvényeken finomabbnál finomabb
házi pálinkát – most egy erre kialakított sarokban lehet megosztani saját
pálinkáinkat a többiekkel, és elegendő jelentkező esetén gondolkozni egy jövőbeni
Telki Pálinka Mustrán!
kb. 12 órakor megkezdődik a toros káposzta kiporciózása, amely már az aznapi
áldozat húsából (is) készült!
13 óra felé a kolbászt, majd később a véres és a májas hurkát, kezdjük sütni kimerülésig (illetve amíg a készlet tart)!
15 órakor a Batyu Színház „Elvarázsolt mesék” című előadása gyerekeknek a
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában
GYERMEKEK! 10-től 15 óráig kézműves foglalkozások és arcfestés a
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában
FIGYELEM!!!
A néhány éve érvényes gyakorlat szerint mindenki (telkiek és nem telkiek) számára
önköltségi áron (400 Ft/adag) mérjük a finomságokat, a bevételből a nyersanyagok
árát fedezzük. Ételkuponokat a helyszínen lehet váltani, EGYSZERRE MAX. 3 ADAG
ÉTELT ADUNK KI EGY SZEMÉLY RÉSZÉRE!
A forralt bor bevétele (200 Ft/pohár) továbbra is jótékonysági célt szolgál.
Kérjük, aki tud, hozzon saját tányért, evőeszközt és bögrét! Köszönjük!
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Telki rendezvényterve - 2019
DÁTUM

NAP

PROGRAM NEVE

január 3.
január 6.
január 10.
január 12.
január 17.
január 17.
január 24.
január 26.
február 2.
február 3.
február 7.
február 7.
február 9.
február 21.
február 23.
február 23.
február 23.
február 28.
március 2.
március 3.
március 7.
március 8.
március 9.
március 14.
március 21.
március 23.
március 25.
március 28.
április 4.
április 6.
április 7.
április 7.
április 11.
április 11.
április 12.
április 12.
április 13.
április 18.
április 20.
április 25.
április 26.
május 2.
május 4.
május 5.
május 9.
május 11.
május 16.
május 18.
május 23.
május 29.
május 30.
május 31.
június 1.
június 1.
június 2.
június 4.
június 6.
június 13.
június 14.

csütörtök
vasárnap
csütörtök
szombat
csütörtök
csütörtök
csütörtök
szombat
szombat
vasárnap
csütörtök
csütörtök
szombat
csütörtök
szombat
szombat
szombat
csütörtök
szombat
vasárnap
csütörtök
péntek
szombat
csütörtök
csütörtök
szombat
hétfő
csütörtök
csütörtök
szombat
vasárnap
vasárnap
csütörtök
csütörtök
péntek
péntek
szombat
csütörtök
szombat
csütörtök
péntek
csütörtök
szombat
vasárnap
csütörtök
szombat
csütörtök
szombat
csütörtök
szerda
csütörtök
péntek
szombat
szombat
vasárnap
kedd
csütörtök
csütörtök
péntek

Szelektív hulladék szállítás
Református istentisztelet
Pajta
Karácsonyfa elszállítás
Termelői piac
Pajta
Szelektív hulladék szállítás
Szülők Akadémiája - előadás (Szél Dávid: Apapara)
Harangvirág utcai óvoda
Karácsonyfa elszállítás
Termelői piac
Pajta
Faludisznaja
Pajta
Református istentisztelet
Pajta
Szelektív hulladék szállítás
Pest megyei egyéni és sakk diákolimpia
Iskola
Termelői piac
Pajta
Szelektív hulladék szállítás
Madárgyűrűzés
Óvoda, Erdőszél
Termelői piac
Pajta
Farsangi bál a Budajenő-Telki Székely Társulat szervezésében
Szülők Akadémiája - előadás (dr.Pécsi Rita: Düh és harag a gyerekkorban) Harangvirág utcai óvoda
Farsang Farka felvonulás a Budajenő-Telki Székely Társulat szervezésében
Református istentisztelet
Pajta
Szelektív hulladék szállítás
Koszorúzás Kodolányi János szülőházánál
Kodolányi-ház
Termelői piac
Pajta
Nemzeti ünnep - megemlékezés
Iskola
Szelektív hulladék szállítás
Termelői piac
Pajta
Nyílt nap
Iskola
Zöldhulladék-szállítás
Szelektív hulladék szállítás
Termelői piac
Pajta
Református istentisztelet
Pajta
VI. Zsámbéki-medence Művészi Torna Találkozó
Iskola tornaterem
Zöldhulladék-szállítás
Általános Iskola beiratkozás (változhat)
Iskola
Általános Iskola beiratkozás (változhat)
Iskola
Költészet Napja - irodalmi est a KOKUKK szervezésében
Harangvirág utcai óvoda vagy Iskola
Tavaszi Kézműves családi délelőtt
Harangvirág utcai óvoda
Szelektív hulladék szállítás
Termelői piac
Pajta
Zöldhulladék-szállítás
Kukucskáló leendő ovisoknak
Harangvirág és Tengelice utcai óvoda
Szelektív hulladék szállítás
Termelői piac
Pajta
Református istentisztelet
Pajta
Zöldhulladék-szállítás
Madarak és Fák napja - családi gyalogtúra az óvoda szervezésében Kiskilátó és Öreg-tölgy Tanösvény
Szelektív hulladék szállítás
Termelői piac
Pajta
Zöldhulladék-szállítás
Országos Kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyam számára
Iskola
Telki Fesztivál 0. nap, kiállításmegnyitó
Pipacs Galéria
Telki Fesztivál
Közösségi Ház és Pajta
Termelői piac
Faluközpont
Telki Fesztivál
Közösségi Ház és Pajta
Református istentisztelet
Pajta
Környezetvédelmi Családi-Zöldtúra az óvoda szervezésében
Szelektív hulladék szállítás
Zöldhulladék-szállítás
Ballagás
Iskola
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Helyszín

Program
június 15.
június 20.
június 20.
június 27.
június 29.
június 29.
július 4.
július 7.
július 11.
július 13.
július 18.
július 25.
július 27.
augusztus 1.
augusztus 4.
augusztus 8.
augusztus 10.
augusztus 15.
augusztus 22.
augusztus 24.
szeptember 1.
szeptember 5.
szeptember 7.
szeptember 12.
szeptember 14.
szeptember 19.
szeptember 21.
szeptember 26.
szeptember 28.
október 3.
október 5.
október 6.
október 10.
október 11.
október 12.
október 12.
október 12-17.
október 17.
október 19.
október 23.
október 24.
november 2.
november 3.
november 7.
november 14.
november 16.
november 21.
november 28.
november 30.
november 30.
december 1.
december 1.
december 1.
december 5.
december 7.
december 8.
december 12.
december 14.
december 15.
december 19.
december 22.
december 24.
december 28.

szombat
Termelői piac
Pajta
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
csütörtök
Tanévzáró ünnepély
Iskola
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
szombat
Péter-Pál napi búcsú, a Budajenő-Telki Székely Társulat fellépése Budajenő
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
vasárnap
Református istentisztelet
Pajta
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
vasárnap
Református istentisztelet
Pajta
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
vasárnap
Református istentisztelet
Pajta
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
szombat
Cserkész Nyílt Nap
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
szombat
Székely megemlékezés a Budajenő-Telki Székely Társulat szervezésében
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
vasárnap
Református istentisztelet
Pajta
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
péntek
Festészet Napja kiállításmegnyitó 18.30
Pipacs Galéria
szombat
Falukáposztája
Pajta
szombat
Szüreti bál a Budajenő-Telki Székely Társulat szervezésében Budajenő
szombat-csütörtök Festészet Napja kiállítás
Pipacs Galéria
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
szerda
Nemzeti ünnep - megemlékezés
1956-os emlékmű
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
vasárnap
Református istentisztelet
Pajta
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
szombat
Adventi kézműves családi délelőtt
Harangvirág utcai óvoda
vasárnap
Krumpliebéd (Erzsébet-napi gyűjtés)
Pajta
vasárnap
Református istentisztelet
Pajta
vasárnap
Faluadventje - közös gyertyagyújtás
Közösségi Ház és Pajta
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
szombat
Mikulásváró adventi délelőtt
Közösségi Ház és Pajta
vasárnap
Faluadventje - közös gyertyagyújtás
Közösségi Ház és Pajta
csütörtök
Zöldhulladék-szállítás
szombat
Termelői piac
Pajta
vasárnap
Faluadventje - közös gyertyagyújtás
Közösségi Ház és Pajta
csütörtök
Szelektív hulladék szállítás
vasárnap
Faluadventje - közös gyertyagyújtás
Közösségi Ház és Pajta
kedd
Székely Betlehemes a Budajenő-Telki Székely Társulat előadásában Pajta
szombat
Termelői piac
Pajta
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Oktatás

„Kisded született…”
Betlehemes előadás a Pajtában a Faluadventjén és az
óvodában
A karácsony az egyik legszebb várva-várt ünnep mindenki
számára. 2018-ban a Tengelice csoportos gyermekekkel
készültünk betlehemes műsorral a karácsonyi ünnepségre.
Az ünnepi műsort két helyszínen is előadtuk. Advent harmadik
vasárnapján, december 16-án este 5 órakor, és december 20-án
a Harangvirág utcai óvoda aulájában. Előbb Ruják Györgyi
meghívására a Faluadventjén, a Pajtában szerepeltünk a
gyerekek szülei, nagyszülei, ismerősei és a telki lakosok előtt, pár
nappal később az óvoda többi csoportjának szerezhettünk
örömet.
A készülődés már november második felében megkezdődött,
amikor még a télnek, a karácsonynak a leheletét sem lehetett
érezni. Nagy izgalommal választottuk ki a szereplőket, szülői
közreműködéssel gyűjtöttük, készítettük, próbálgattuk a
jelmezeket. Hol egy éneket, hol egy kis történet részletet próbáltunk, míg összeállt a végleges műsor. Közben a többi csoporttal
együtt mi is lázasan készültünk a csoporton belüli ünnepségre
apróbb ajándékok, üdvözlőlapok készítésével.
Maroknyi szülői segítő-csapattal készítettük elő az előadás díszletét a Pajtában, és bíztunk benne, hogy délutánra egy kicsit fel
lehet fűteni az épületet. Délután fél 5-től már gyülekeztünk,
izgalommal vártuk, hogy minden gyermek megérkezzen,
ugyanis a gyerekek közül ezen a héten egyre többen betegedtek meg.

December 20-án, az óvodai ünnepségen jó volt nézni a sok csillogó gyermekszemet! Öröm volt látni, hogy óvodástársaink
szívesen fogadták műsorunkat. Az előadás után, az ovi karácsonyfája alatt közösen énekeltünk.

A csoportokban ezalatt az óvoda Szülői Szervezete, az ÓvodaIskola Telkiben Alapítvány, valamint az Önkormányzat anyagi
támogatásával a karácsonyfák alá kerültek az ajándékok. Volt
nagy öröm a csomagok bontásánál! Külön köszönjük a Szülői
Szervezet és a családok aktivitását, segítő közreműködését!

Szigeti Antal képviselő úr kedves bevezetője és a gyertyagyújtás után léptünk színpadra. A világot jelentő deszkákon
„megszületett a varázslat”! Bizony, ezek a kisgyermekek erre a
rövid kis időre előadók lettek, igazi szereplők, főszereplők! Egy
parányi színházban, a Pajtában egy KISDED megszületését
ünnepeltük versekkel, énekekkel! A közönség sok tapssal
köszönte meg az előadást, a szervezők süteménnyel, szörppel,
meleg itallal kínálták a vendégeket. A gyermekek apróbb
ajándékot, cukorkát is kaptak.

Téli ünnepkör, hagyományaink
December a tél első hónapja. A csillagászati tél december 21-én
kezdődik. Ez a nap egyben a téli napforduló. Az év legrövidebb
napja. Már most, január elején apró lépésekben, de hosszabbodnak a nappalok. Élvezzük a téli örömöket, a hóesést, a hóemberépítést, a szánkózást és hógolyózást. Kis barátainkról, az
óvoda kertjébe látogató madarakról sem feledkezünk meg,
rendszeresen etetjük őket.
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Az elkövetkező évben is igyekszünk ápolni hagyományainkat.
Megtalálni és kihasználni az új lehetőségeket, színes, érdekes
programokat szervezni és ezzel örömet szerezni az óvodánkba
járó gyermekeknek.
Kerék Zsuzsanna
Telki Óvoda Tengelice csoport

Elismerés az óvoda és az iskola
pedagógusainak
Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány Pedagógus Ösztönző
Programjának keretében 2018 karácsonyától hagyományteremtő céllal pénzbeli elismeréssel támogat Telkiben
dolgozó pedagógusokat, megköszönve a közösségért
végzett munkájukat.
Az elismerést azon pedagógusok kapták, akik a 2018-2019-es
tanév első félévében olyan kiemelkedő szakmai és közösséget
támogató munkát nyújtottak, amely túlmutat a mindennapi
pedagógiai munkán. Minden díjazottat az intézményeket
vezető munkatársak véleménye alapján választottuk ki az
egységes szempontrendszer alapján. Azokat a pedagógusokat
jelölték az elismerésre, akik a szakmai munka keretében továbbképzéseken vettek részt, aktívan hozzájárultak a belső tudásmegosztáshoz, részt vettek tehetséggondozásban, korrepetálásban, felvételi előkészítésben, továbbá a gyermekek versenyekre
való felkészítésében, emellett innovatív módszertani eszközöket
használtak. A közösség építése, fejlesztése keretében a
következő szempontokat értékeltük: intézményi események
szervezése, programokban való részvétel, hagyományteremtés,
faluprogramokon való részvétel, rendszeres tanórán kívüli programszervezés (pl. külső helyszíni óra, úszás, színház), külső és
belső partnerekkel való kapcsolattartás.
A 42 fős iskolai tantestületből 10 fő, a 14 fős óvodai testületből 4
fő kapott Elismerő Oklevelet és az ezzel együtt járó 50.000 Ft
jutalmat.

Doktor Anita (iskola) - a népmese napjának szervezése,
összevont napközi heti rendszerességgel való vállalása
Karizs Krisztina (iskola) - Pedagógus Műhely létrehozása
Kostka Ágnes (iskola) - olvasás éjszakája, Közalkalmazotti Tanács
választás lebonyolítása
Kuffler Éva (iskola) - külső helyszíni órák, múzeumi nap
szervezése a felső tagozat számára

A következő pedagógusok kiemelkedő munkáját részesítette
2018-ban elismerésben az alapítvány:

Lukács Friderika (iskola) - Budapesti Fesztiválzenekarral való
együttműködés, indonéz forgatás, informatikai eszközök kimagasló használata, kimagaslóan jó munkamorál

Bahik Krisztina (iskola) - a Halloween szervezése, angol továbbképzések, angol tankönyvekkel kapcsolatos bemutatók és
képzések szervezése

Mészáros Ágnes (iskola) - kreatív, folyamatos dekorációs munka;
az iskola érdekében továbbképzéseken való részvétel

www.telki.hu

13

14

Oktatás
Pozsgai Szabina (iskola) - házi és területi sportversenyekre
felkészítés és kíséret, fittségi tesztek készítése (NETFIT-mérések
lebonyolítása)
Takács Zsuzsanna (iskola) - Olvasás éjszakája, jánosházi
testvériskolai együttműködés
Vági Viktória (iskola) - házi és területi sportversenyekre felkészítés
és kíséret, fittségi tesztek készítése (NETFIT-mérések lebonyolítása)
Kerék Zsuzsanna (óvoda) - főiskolai hallgató mentorálása,
Népmese napján, családi napokon, óvodai karácsonyon, községi
adventi megemlékezésen való aktív részvétel
Pappné Bognár Katalin (óvoda) - Népmese napján, családi
napokon, óvodai karácsonyon, községi adventi megemlékezésen
való aktív részvétel
Szentivánszky Anita (óvoda) - Tanfelügyeleti ellenőrzés, Boldog
Óvoda pályázat lebonyolításában, Népmese napján, Mártonnapon, családi napokon való aktív részvétel
Tóthné Kompp Éva (óvoda) - Népmese napján, családi napokon
való aktív részvétel, kapcsolattartás külső partnerekkel,
együttműködés segítése

A Pedagógus Ösztönző Program már második éve és terveink
szerint hosszú távon támogatja a Telkiben dolgozó pedagógusok munkáját. A program keretében 2018-ban is több képzés,
előadás valósult meg, támogattuk a Pedagógus Műhely létrehozását és több tárgyi beszerzést. A program forrását nagyrészt
a Telki Önkormányzatnál, immár második éve sikeresen elnyert
pályázatunk tette lehetővé.
Hiszünk a tudás hatalmában és a szeretet erejében, amelyhez
elengedhetetlen a megfelelő óvodai és iskolai háttér biztosítása,
a pedagógusok mindennapi nevelő-oktató munkája, amellyel
segítik a kicsiket és nagyokat, hogy gyermeki bájuk megőrzése
mellett el tudjanak indulni az életben, hogy okos, értelmes, gondolkodó lányokká és fiúkká, boldog felnőttekké váljanak.
Különösen hálásak vagyunk azért, hogy sok pedagógus a mindennapi munkán túl további erőfeszítéseket tesz azért, hogy
gyermekeink rácsodálkozzanak a világ sokszínűségére.
Támogatják őket abban, hogy problémáikat ésszerűen, okosan
tudják megoldani, és sokszor nekünk, szülőknek is segítenek.
Köszönjük az óvoda és az iskola pedagógusainak áldozatos
munkáját!

Az elismerő oklevelek átadása során az alapítvány kuratóriumának személyesen is volt lehetősége megköszönni a pedagógusok munkáját, bemutatni a programot, az elismerés célját és a
mögötte álló szempontrendszert.

Madárgyűrűzés
A Kokukk Egyesület szervezésében február 23-án, szombaton,
10-től 13 óráig madárgyűrűzés lesz a Telki Öreg Tölgy Tanösvény
elején, a padoknál.
A helyszín megközelítése: Budajenő és Telki határán, a
Rozmaring utcától az erdő felé, a zöld makk jelzésen.
Rossz időjárás, erős szél esetén a madárgyűrűzés elmarad.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kokukk Egyesület

2019 január

Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány kuratóriuma
és önkéntesei
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Alapítványi támogatások az iskola
számára
Ezúton is köszönjük az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány anyagi
támogatását, amely lehetővé tette, hogy iskolánk minden
angoltanára részt vegyen egy, a Baker Street által szervezett
továbbképzésen.
Az elmúlt két hónapban több program is az alapítvány segítségével valósult meg. Dr. Vass Vilmos egyetemi tanár „Kreatív
iskola” címmel műhelymunkát tartott a tantestületnek. Emellett
- ahogyan előző számunkban is megjelent -, a hetedik és nyolcadik évfolyam Zacher Gábor neves szakember prevenciós
előadásán vett részt. 2019. január 29-én pedig Dr. Duró Zsuzsát,
a neveléstudományok doktorát várjuk az iskolába, aki tehetségfejlesztési szakértő.
A Pedagógus Ösztönző Program keretében tíz pedagógus kolléga részesült az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány jutalmazásában. Ők azok, akik kiemelkedő innovatív tevékenységet
folytattak az iskolaközösség erősítéséért, iskolai szintű
eseményeket szerveztek, öregbítették az intézmény jó hírnevét.
A jutalomban részesült kollégák: Bahik Krisztina, Doktor Anita,
Karizs Krisztina, Kostka Ágnes, Kuffler Andrásné, Lukács Friderika,
Mészáros Ágnes, Takács Zsuzsanna, Pozsgai Szabina, Vági
Viktória.

A képen Dr Vass Vilmos előadó látható.

Elkészült az RG-s lányok kisfilmje
Vászolyi Tímea és a ritmikus gimnasztikát űző lányok kisfilmet
forgattak a telki iskola aulájában, 2018. december 20-án.
Az elkészült film az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.youtube.com/watch?v=4vnIQUXTkUQ
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Karácsonyi jócselekedet
2018. december 15-én ellátogattunk a Bicskei Gyermekotthonba, ahol találkoztunk az ott nevelkedő nehéz sorsú gyerekekkel.
Sok-sok ajándékkal érkeztünk hozzájuk, szerettünk volna mindannyiuknak szebbé tenni az intézeti karácsonyt. Nagyon jó volt
velük közösen mézeskalácsot sütni, beszélgetni, náluk ebédelni.
Örülünk, hogy találkoztunk velük, és megnézhettük, hogyan
élnek. Máskor is mennénk szívesen.
6. b osztály

Iskolai karácsony
Egy nappal az utolsó tanítási nap előtt betegség miatt
lemondták a tervezett Betlehemes előadást a szervezők. Lelkes
kollégáinknak és tanulóinknak köszönhetően azonban színes és
vidám karácsonyi ünnepségünk kerekedett!
A fellépők listája fellépésük sorrendjében:
-

Regölés citera kísérettel: Földváry Júlia (2.a) a 6.a osztály fiú
„kórusa”
Fuvolázott Drahos Anna (4.a), Nagy Csilla (3.b), Pallos Kata
(3.b), Takács Adél (5.b) és Vida Franciska (5.b),
verset mondtak a 3.a osztály tanulói,
a 3.c osztály tanulói táncra perdültek,
a 2.c osztályból verset mondott van den Akker Lizzy és Tóth
Tamara,
a 2.b osztály karácsonyi táncot adott elő,
végül a 4.a és 4.b osztály tanulói adventi énekekkel zárták az
ünnepséget.

2019 január

Köszönjük a felkészítő tanárok támogatását is (szintén a fellépés
sorrendjében):
Tóth Béla (ének-zene tanár), Varga Gabriella (Kiss Zenede fuvolatanár), Karizs Krisztina (3.a osztálytanító), Doktor Anita és Takács
Zsuzsanna (3.c osztálytanítók), Kostka Ágnes (2.c osztálytanító),
Répásiné Láng Lívia (2.b osztálytanító), Ispán Marietta és Szabó
Andrea, akik az adventi időszakban három egymást követő
héten is készültek a negyedikes osztályokkal karácsonyi dalok
előadásával.
Az ünnepség megszervezéséért Fülöp Ottilia igazgatóhelyettes
felelt.
„Amíg van újabb nap
Amíg a szíved visz
Nehéz az lehet, de
Lehetetlen az nincs!”

Oktatás
„Sokkal maradandóbb a tudás, ha gyakorlati
tapasztalat, élmény társul hozzá” - interjú
Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó pedagógusokat szeretnénk megszólítani, és közelebb hozni
őket olvasóinkhoz. Ezúttal Kuffler Andrásnéval beszélgettünk,
aki biológiát tanít a felső tagozatban.
- Másfél éve tanít a Pipacsvirágban. Először, mint óraadó, jelenleg
pedig teljes állású pedagógusként, aki egyben az 5. c osztályfőnöke
is. Milyen a Pipacsvirágban dolgozni?
- Szívesen jöttem a Pipacsvirágba dolgozni. Nem mellékesen a
legkedvesebb két virágom a pipacs és a búzavirág - lehet, hogy
nincsenek véletlenek.
Tavaly azt tapasztaltam, hogy a gyerekek, akiket itt tanítottam
érdeklődőek, tájékozottak. Jó volt velük dolgozni. Ez a jó érzés megmaradt ebben a tanévben is. Két osztály kivételével az egész felső
tagozaton tanítok, így gyakorlatilag az összes felsőst ismerem.
Nagyon örülök, hogy az 5. c osztályfőnöke lehetek, mert már
alsóban kialakult egy jó közösségi gondolkodás, ami igazán felsőben - amikor a gyerekek már önállóbbak - teljesedik ki igazán.
- Mennyire érdeklődőek a mai gyerekek a biológia iránt?
Érdeklődőbbek esetleg itt, Telkiben, közel a természethez, mint
mondjuk a nagyvárosokban?
- Minél kisebb egy gyerek, annál természet-közelibb a szemlélete.
A bogarak, rovarok sem riasztják őket. Ha sikerül megóvni a
gyerekek természet-közeliségét, érdeklődését az általános iskolai
korszak végéig, de leginkább 10 éves korig, akkor nyert ügyünk
van. Nagy eséllyel környezettudatos emberekké válnak, akik a természettel összhangban élnek, és nem visszaélnek a természet
adta lehetőségekkel.
Nagyon fontos lenne, hogy az esetlegesen rossz tapasztalattal rendelkező felnőttek ne riasszák el a gyerekeket a természetközeliségtől. Engedjük bámészkodni, amikor lát egy katicabogarat,
lepkét vagy szitakötőt, békát, siklót, stb.
Összességében úgy látom, a telki gyerekek érdeklődnek a biológia
és természetismeret iránt. Amikor olyan anyagrészhez érünk, amivel kapcsolatban közvetlen tapasztalatuk van, nagyon lelkesek és
szívesen mesélnek ezekről.
- A pályaorientációs napon – tavaly szeptemberben – megszervezte,
hogy a hetedikes és nyolcadikos tanítványai ellátogathassanak az
Érdi Földrajzi Múzeumba. Milyen élmény volt ez a gyerekeknek?
- A Közművelődési napon járt a 7-8. évfolyam az érdi Földrajzi
Múzeumban. Aktuálisan tananyaghoz kapcsolódó téma a nagy földrajzi felfedezéseket, illetve a magyar felfedezőket bemutató kiállítás.
Sajnos én csak szerveztem, nem lehettem ott, mert a saját osztályommal, illetve az 5. évfolyammal mentem kirándulni Vértesszőlősre, ahol megnéztük Samut, illetve elmentünk a gánti külszíni
bauxitbányába és múzeumba.
Az érdi kirándulásra a gyerekeknek feladatlapot adtam, amit csoportmunkában oldottak meg. Osztályfőnök kollégáim mondták - és
a megoldásokból is láttam -, hogy diákjaink rendesen dolgoztak.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az iskolából minél többet kimozdulva terepen, illetve ebben az esetben a múzeumban találkozzanak azokkal a dolgokkal, amikről tanulunk.

- Miért jók és hasznosak az ilyen látogatások? Van-e már terve a
következő évre?
- Sokkal maradandóbb a tudás, ha gyakorlati tapasztalat, élmény
társul hozzá. Ennek jegyében tervezem/tervezzük az iskolakert
beindítását, hiszen akkor a termesztett növényekről, a
biogazdálkodásról a gyerekek közvetlen tapasztalatot is szerezhetnek. Ez a későbbiekben akár egész életükre is hatással lehet.
A másik, gyakorlathoz kötődő dolog az osztálykirándulások
valóban tanulmányi jellege a játék mellett. A felső tagozat négy éve
alatt igyekszem hazánk nagy tájaira eljutni a gyerekekkel.
Most, ötödikben a Szelidi-tónál táborozunk, ahol a vizek élővilágán
kívül szóba kerül majd a puszta, Petőfi Alföld című verse a puszta
közepén, de eljutunk a gemenci ártérre is. Természetesen játékra és
fürdésre is jut majd időnk. Ezek a kirándulások a legjobb csapatépítő lehetőségek a gyakorlati ismeretszerzés mellett.
- Ön szerint érdemes a gyerekeknek Telkiben, a Pipacsvirágban
maradniuk a 8. osztályig?
- Azt gondolom, hogy egyértelműen igen! A Budapestre ingázás a
leglabilisabb kamaszkor idején kezdődik a bejáró gyerekeknél.
Kutatók szerint a kamaszok életkori sajátosságai miatt az iskolának
későbbi időpontban kellene kezdődnie, a bejáró gyerekek pedig
még korábban kelnek majd.
Amire ennek a korosztálynak szüksége van, azt a telki iskolában teljes mértékben megkapja. Ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el akár
itt az iskolában, akár a felvételin, egyetlen megoldása van: nem más,
mint a rendszeres és tudatos tanulás. Ez a korosztály nem képes
arra, hogy egyszerre tanuljon meg egy nagyobb anyagrészt. Óráról
órára értőn tanulva, kérdésekre válaszolva olyan alapos tudásra
tehetnek szert, ami a 8. osztályos felvételinél biztos alapot ad, és
lehetőséget teremt arra, hogy akár a legjobb gimnáziumba is bekerüljenek végzős diákjaink.
Sokkal fontosabbnak tartom, hogy ezeket az alapkészségeket
ebben az életkorban megtanulják, ami a későbbiekben kellő magabiztosságot és reális önértékelést ad számukra. Erre a nyugodt tanulásra a legalkalmasabb a helyi iskola.

,

Különleges adományok
Különleges helyet képviselnek a karácsonyi adományozásban,
meg úgy általában a segítségnyújtás területén azok a
kezdeményezések, amik iskoláktól, egy-egy általános iskolai,
középiskolai osztálytól, a diákok-szülők-gyerekek összefogása
nyomán indulnak el. Ilyenkor dupla visszaigazolást kapunk,
hogy amiért dolgozunk, az igenis fontos, és széleskörű összefogást igényel. Mert a jövőt építjük együtt, a következő generációért, de a mostani segítségével. Idén nagyon sok mindenért
hálásak lehetünk, de szeretnénk most külön megköszönni
azoknak az általános iskoláknak és gimnáziumoknak, akik szebbé tették a támogatott gyerekek és családok karácsonyát.
Köszönjük a Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 5. c osztályában tanuló diákjainak és szüleiknek
is a nagylelkű felajánlást, amiből élelmiszercsomagokat
készítettünk, hogy egyetlen ünnepi asztal se maradjon üresen.
Igazgyöngy Alapítvány
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Indul a „Hónap szakosztálya” rovat!
A Telki Napló következő számától kezdődően új, tematikus
sorozatunkban a Telki Sport Egyesület szakosztályait fogjuk
bemutatni.
Minden hónapban egy-egy sportág kerül terítékre, és
ahogyan olvasóink megszokhatták, címlapunkat is a tematikus sorozat aktuális szereplői határozzák meg, az ő életükből szerepel majd egy-egy pillanatkép a borítón.
A nulladik részben magát az egyesületet mutatjuk be, és a
közeljövőbeli terveiről kérdeztük a TSE elnökét, Benke
Ákost.

Átalakulás, új csarnok, közösségteremtés
A Telki Sport Egyesületet 2005-ben alapították. A TSE a sportolni
vágyóknak jelenleg 10 saját szakosztályban és 3 partner
egyesület szervezésében tud szabadidős vagy versenyszerű
sportolási lehetőséget biztosítani: asztalitenisz, judo, labdarúgás, ritmikus gimnasztika, röplabda, sport tánc, vívás, tollaslabda, kispályás foci (felnőtt) és jóga; valamint a taek-won-do,
kosárlabda (gyerek) és kerékpár. A Telki SE a falu legnagyobb
civil szervezete, a lakosság közel 10%-a aktív (!) tagja.
„Az utóbbi időben úgy látjuk, hogy van egy hajlandóság arra,
hogy picit kinyisson az egyesület és próbáljuk megmutatni
magunkat másoknak is.” – osztotta meg velünk az egyesület
elnöke. Benke Ákos kifejtette: „Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk
csinálni, a jelenlegi struktúra már nem ad elegendő
mozgásteret, így módosítanunk kell az egyesület működési
szabályait. A jövőben küldöttgyűléses rendszerben kell működnünk, amelybe az egyes szakosztályok küldötteket delegálhatnak létszámuktól függően. Emellett jogi személyek is csatlakozhatnak majd az egyesülethez, ugyanis szeretnénk lehetővé
tenni, hogy más szervezetek és sportegyesületek is társulhassanak hozzánk.” Ákos konkrét példát is mondott erre: „Ha
például a taek-won-dosok az egyesület tagjai lennének, ők is
sokat tudnak hozzáadni az egyesület erejéhez, és mi is tudunk
majd nekik bizonyos dolgokban segíteni.”
A változás előnyeire kitérve az SE elnöke elmondta:„Ha már egy
nagyobb tömegű egyesületté tudunk válni, a pályázati források
is megnyílhatnak előttünk. Nem utolsósorban például az épülő
új sportcsarnok eszközbeszerzéseire is szeretnénk pályázat
útján forrást gyűjteni.”
Benke Ákos felhívta arra is a figyelmet, hogy az egyesületnek
vannak kulcsfontosságú partnerei, akikkel létfontosságú és nem
mellesleg nagyon jó a kapcsolatuk. „Az önkormányzat az
elsődleges, a következő a tankerület és az iskola. Ugyancsak ide
kell sorolni az Óvoda - Iskola Telkiben Alapítványt, és a Globallt,
valamint a Magyar Labdarúgó Szövetséget is. Szerintem ezek a
stratégiai együttműködések fontosak, nélkülözhetetlenek egy
ilyen kis településen. Együtt könnyebb elérni a céljainkat.”
Az egyesület vezetője elárulta azt is, hogy nagyon fontos tervük
a közeljövőben a TSE saját honlapjának elindítása. „Már megvan
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a terve, jelenleg tesztelés és tartalommal való feltöltés alatt van.
A logó is elkészült, szerintem «brutál» jó lett, hála Szabó
Marcinak és csapatának, és ennek a stílusára fogjuk felfűzni a
weboldalt. Lesz egy törzsrésze, de a szakosztályi felületeket mindegyik maga tudja majd menedzselni.”
Egy „titkos” tervről is tudomást szerezhettünk: „Szeretnénk – ha
lehet, még az idén - egy olyan rendezvényt szervezni, ami kicsit
megmozgatja a falut. A túrázáshoz, futáshoz kapcsolódna, a
hozzá tartozó körítéssel (evés-ivás). A többi egyelőre tényleg
nem nyilvános, legyen meglepetés.”
Az új csarnokkal kapcsolatban Benke Ákos kiemelte:„A sportoló
emberek oldaláról nézve óriási dolog lesz, hogy végre megszűnhetnek a teremgondok. Itt nem csak a futballistákról, hanem az
összes sportágról van szó. A csarnok más szint lesz, mint a tornaterem. A hétvégéken például kellene majd mindig szervezni
jó kis programokat, ami nem csak sportolási lehetőséget, hanem
látnivalót is kínál az embereknek. Ez teremthet közösséget.”
Az egyesület elnöke végezetül elmondta: „Egy sportkoncepció
kidolgozásába is belekezdtünk az önkormányzat felkérésére, tárgyalunk ebben járatos szakemberekkel. Ha elkészül, szeretnénk
azt megvitatni a nagyközönséggel, és reméljük, hogy ezáltal
valami olyasmit sikerül letenni az asztalra, amivel az emberek
többsége azonosulni tud, így segít abban, hogy mindenki
magáénak érezze majd az új csarnokot.”
Szilágyi Balázs

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.

Felhívás
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 fo 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

A Telki község Önkormányzata a
Telki Napló terjesztésére
(aktív vagy nyugdíjas) kisegítőket keres.
A feladatot megbízásos jogviszonyban, havi néhány
nap időráfordítással kell elvégezni.
Érdeklődni dr. Lack Mónika jegyzőnél lehet,
a 06-26-920-801-es telefonszámon.

T i s z t e l e t t e l : V i n c ze L á s z l ó i n g a t l a n s z a k é r t ő

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

Ebben a hónapban elkerülte
falunkat a gólya!
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