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Polgármester naplója
Úton-útfélen
Ilyenkor tél végén, tavasz elején mindig a közfigyelem
fókuszába kerülnek az utak,
hisz kétségkívül ilyenkor van
az úthálózat a legrosszabb
állapotban, mert a téli időjárás
megviseli, javítani viszont alig
lehet.
Minden tavasszal felmérjük az
úthálózat állapotát, és javítási
sorrendet állítunk fel, majd
amint lehet, megkezdjük a
javítást. Idén húszmillió forintot különítettünk el költségvetésünkben útjavításra. Ez
a korábbi összegeknél sokkal, a
tavalyinál mintegy hatmillió
forinttal több. Ennek az összegnek egy része központi feladat
ellátási támogatás, a többi saját erő. Ezt a forrást új utak
építésére nem lehet felhasználni, csak javításra.
Sokan értesültek már róla, hogy megjelent a Magyar Falu támogatási keretprogram, ami egy olyan pályázati lehetőség, amin
idén először a Közép-magyarországi régió települései is indulhatnak. A konkrét pályázatokat még nem jelentették meg, de a
lehetőségek között van út- és járdajavítás is. A képviselő-testület
az előzetes egyeztetésen az egyes lehetőségek sorba rendezésénél az utak és járdák javítását helyezte első helyre. Amint
megjelenik a pályázat, indulunk rajta, és bízunk benne, hogy
saját erőnket pályázati forrással is ki fogjuk tudni egészíteni.
A költségvetésben két helyen is van további pénzeszköz
elkülönítve, amely utakhoz kapcsolódik. Az egyik a tervezésre,
engedélyezésre fordítható, hisz tervek, engedélyek nélkül nem
tudunk pályázni, a másik pedig az általános fejlesztési tartalék,
ami egy nem javításra, hanem új út építésére megjelenő
pályázat esetén a pályázati önerőt fedezi. Az elmúlt években
többször is jelent már meg útépítési pályázat, bízunk benne,
hogy ez idén is így lesz, és nyerünk is rajta.
Új út építésére ugyanis nincs elegendő forrásunk, és itt nagyságrendi az eltérés, pályázat nélkül e tekintetben csak nagyon kis
lépésekkel tudunk előrehaladni. Elébe menve a mindenkiben
felmerülő gondolatnak, miszerint „az én adómból…”, az a valós
helyzet, hogy ha a helyi adóbevételt arányosítjuk a tényleges
működési költségekkel, akkor azt látjuk, hogy csak a működési
költségek felét teszi ki a helyi adóbevétel. Fejlesztés ebben
egyáltalán nincs benne.
A fejlesztések eddig is, ezután is attól függnek, hogy milyen
külső forrásokhoz tudunk hozzájutni, és hogyan tudunk a célforrásokkal gazdálkodni. Nem lehet ugyanis önkényesen átcsoportosítani az egyes részterületek finanszírozásából; amit mondjuk
gyermekétkeztetésre, vagy szociális ellátásra kapunk, azt arra is
kell felhasználnunk. És ezen még egy jelentős adóemeléssel sem
tudnánk változtatni, mert ennek is megvannak a törvényi korlátai, azon felül, hogy egyáltalán nem áll szándékunkban.
Telki teljes belterületi úthálózata 33 km. A belterületi utak
megközelítően 2/3-a aszfalt burkolatú, a többi zúzott köves vagy
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mart aszfaltos. Az aszfaltos utak építése engedélyköteles, és csak
megfelelő minőségben, szegélyekkel, vízelvezetéssel együtt
valósíthatók meg és tartható fenn. A kiépítendő úthálózat
hossza 11,5 km. Ennek becsült költsége mai nap megközelítőleg
2,5 milliárd forint lenne. Könnyen belátható, hogy ha az összes
szabadon felhasználható fejlesztési forrásunkat útépítésre fordítanánk, akkor is évtizedek kellenének az utak megépítésére.
Ahhoz, hogy ennél gyorsabban tudjunk haladni, két
lehetőségünk van. Az első a már említett pályázat, a másik pedig,
amikor társfinanszírozó partnerrel, leggyakrabban az adott utca
ingatlantulajdonosaival közösen építünk meg egy-egy útszakaszt. Erre volt már néhány példa az elmúlt években. Az önkormányzat az ilyen esetekben kiveszi a részét a finanszírozásból és
elvégzi a szervezési, kivitelezési feladatokat.
Ez a módja annak is, hogy egyes útszakaszok előbbre kerüljenek
a prioritási listán. Sorrend ugyanis van. Bár mindenkinek a saját
ingatlanához vezető út a legfontosabb, de be kell látnunk, hogy
települési léptékben egészen más szempontok alapján kell dönteni.
Első helyen áll a mindenki által használt központi gerincút, az
1103-as közút. Ez ugyan a Magyar Közút kezelésében és tulajdonában van, de az elmúlt években részben saját, részben külső
forrásból, a Magyar Közúttal együttműködve teljes körűen
megépítettük és felújítottuk az utat. Sok százmillió forintról
beszélünk, körforgalomról, útról, vízelvezetésről, gyalogátkelőkről, buszmegállókról, közvilágításról. A beruházások
sorában ezután nem útépítés következett, mert bármely más út
már nem mindenkit szolgáló út, hanem parciális, részterületi út.
Most a közintézmények következnek, kötelező szakterületenként, hogy végre felépülhessen a település intézményi
infrastruktúrája. Közben persze pályáztunk, de útra sajnos nem
nyertünk forrást.
Amint megépülnek az intézmények, újabb útépítések
következnek, immár a gyűjtőutak, amelyek egyes településrészeket szolgálnak ki, és amelyekre más mellékutak csatlakoznak, és kapcsolatuk van a gerincúttal. Külső forrásbevonás nélkül
lehet, hogy erre várnunk kell, és takarékoskodnunk, ahogy az
intézményekhez is spórolnunk kellett, hisz az egyes gyűjtőúti
szakaszok a legdrágább belterületi útjaink lesznek, és ehhez
nem kevés pénzre lesz szükség.
Csak a gyűjtőutak megépülése után várható a mellékutak
építése. Itt a sorrend lehet majd kérdéses. Beelőzhetnek azok az
utcák, ahol sikerül lakossági összefogással részfinanszírozni,
vagy egyéb módon plusz forráshoz jutni.
Egyes településrészeken az útépítés akadálya volt, hogy nem
volt a terület közművesítve, nem volt gáz, víz, csatorna. Olyan
helyre nincs értelme utat építeni, ahol egészen biztosan vissza
kell majd bontani, ezért ezek a területek eddig minden tekintetben a sor végére kerültek. Jó hír, hogy jelentős előrelépések
történtek közművesítés terén, egyes területeken már megvalósult, máshol az idei év első felében várhatóan megkezdődik a
teljes közműkiépítés, beleértve a csatornázást is. Így hamarosan
közműhiány már nem lehet akadálya útépítésnek.
Deltai Károly
polgármester
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MEGHÍVÓ
AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI
FEJLESZTÉS 7. (ÉMO 7.) CÍMŰ PROJEKT LAKOSSÁGI FÓRUMÁRA
Telki Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú „Észak-magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)”című projekt lakossági fórumára.
A lakossági fórum helyszíne: Pipacsvirág Általános Iskola aulája
2089 Telki, Muskátli utca 2.
Időpontja: 2019. február 27. 18.00
PROGRAM:
17:30 – 18:00
18:00 – 18:10
18:10 – 18:30
18:30 – 19:00

REGISZTRÁCIÓ
MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ: Deltai Károly polgármester
PROJEKT BEMUTATÁSA, TÁJÉKOZTATÓ A KIVITELEZÉSI
MUNKÁLATOKRÓL
LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK

A projekt a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által
nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

Már Telkiben is tilos az avar és a kerti
hulladék égetése
A környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi
LIII. törvény. 48. § (4) bek. b) pontja értelmében a települési
önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben
szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályokat.
Amennyiben egy településen az önkormányzat nem alkot rendeletet az avarégetésről, alapértelmezésben a tevékenység tilos,
ha pedig alkotott rendeletet, akkor az abban előírtakat kell
betartani.
Telki Önkormányzata a zöldhulladék égetését az avar és kerti
hulladékok égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel
okozott légszennyezés helyi szabályozásáról szóló, 17/2011.
(VI.29.) számú Ö. rendeletében szabályozta. A rendeletet a
képviselő-testület 2018. novemberi ülésén, 19/2018. (XI.09.)
számú Ö. rendeletével módosította.
A 2018. december 1-jén életbe lépett változás alapján
Telkiben egész évben tilos az avar és kerti hulladék égetése,
magán- és közterületen egyaránt!
A képviselő-testület az új szabályozással teljes mértékben
megtiltotta annak lehetőségét, hogy a zöldhulladékot el
lehessen égetni.
A teljes körű tiltással az önkormányzat célja a levegő tisztaságának védelme, ugyanis az avar és kerti hulladék égetése
kiemelten légszennyező tevékenység. Az égetés során szénmonoxid, és sok más, egészségre káros anyag - köztük a rendkívül veszélyes PM10, azaz a szállópor - keletkezik.
Bármilyen hihetetlennek tűnhet, de már egyetlen kupac
elégetése képes lehet az egészségügyi határértéket meghaladó
mértékben szennyezni egy közepes méretű település levegőjét.

Márpedig az erre irányuló kutatások megállapították, hogy az
idő előtti elhalálozások első számú környezeti oka a légszennyezés. Magyarországon évente kb. 8-10 ezerre becsülik a kutatók a
levegőminőséggel összefüggő halálesetek számát.
A levegő tisztaságának védelme érdekében az égetés helyett az
önkormányzat a zöldhulladék helyben történő komposztálását,
illetve annak elszállíttatását támogatja.
Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A folyamat
során maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos
humusz keletkezik.
Ha az elszállítás mellett döntünk, a közszolgáltató Zöld Bicske
Kft. a március 15-e és december 15-e közötti időszakban minden
hónap második és negyedik csütörtökén viszi el az ingatlanok
elé megfelelően kitett zöldhulladékot.
A zöldhulladék bármilyen, maximum 120 literes, átlátszó zsákban kitehető. A két és fél centiméternél nem nagyobb átmérőjű
gallyakat 1 méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél
méternél nem nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött
kötegekben kell az ingatlan elé kihelyezni.
A kerti hulladék és az avar égetésének szabályait megszegőkkel
szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának következményeiről szóló, 6/2013. (IV.24.) Ö. rendelet értelmében a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, illetve a hatóság közigazgatás bírsággal sújthatja el
elkövetőt.
Kérjük a szabályok szigorú betartását!
Telki Önkormányzat

www.telki.hu

<#>

4

Önkormányzat

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

2019. január 17.
Csapadékvíz-elvezetési pályázat
Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú, „Települések
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” című pályázaton indulni kíván.
A fő megvalósítandó pályázati cél: a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója, a
csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével és az
ehhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységek.

Pályázat takarítási munkálatok kapcsán
A testület pályázat kiírásáról döntött az önkormányzati tulajdonú intézmények épületeinek napi takarítási, valamint nagytakarítási munkálatainak elvégzésére.

Esélyegyenlőségi Program
A képviselő-testület elfogadta Telki község Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2019-2023-as évekre vonatkozóan.

Igazgatási szünet

Megvalósulási helyszínek: Telki, Szellő utca, hrsz.: 1042., 1182.
(1067.); Vadrózsa utca, hrsz.: 1034., 1067.; Zúzmara utca, hrsz.:
1136.; Csipke utca., hrsz.: 1090.; Lejtő utca, hrsz: 1066., (1067.),
1104., (1136.), 1149., (1182.), 1200.

A testület rendeletet alkotott a 2019. évi igazgatási szünetről. A
polgármesteri hivatalban az igazgatási szünetet a nyári időszakban 2019. július 15-től augusztus 3-ig, a téli időszakban pedig
2019. december 23-tól december 29-ig tartó időszakban
határozták meg.

Az önkormányzat az igényelt 270.989.556 forint támogatási
összeghez az önerőt (bruttó 14.262.608 forintot) saját erőből
biztosítja.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a hivatal ügyeletet tart.

HÉSZ-módosítás a sportcsarnok kapcsán
A Kamilla utca, 731/22-es helyrajzi-számú ingatlanon tervezett
sportcsarnok elhelyezése érdekében szükségessé vált a Helyi
Építési Szabályzat módosítása. A testület ezért az 1/2019. (I.21.)
számú Ö. rendeletével elfogadta a HÉSZ módosítását.

Január 28.
Beszámoló a helyi beruházások állásáról
A képviselő-testület elfogadta a folyamatban lévő önkormányzati beruházások állásáról szóló tájékoztatót.

Gyepmesteri szerződés
A testület úgy döntött, hogy a gyepmesteri feladatok ellátására
Kincses Imre egyéni vállalkozóval (2045 Biatorbágy, Dália 7801.)
3 hónapra szóló szerződést köt.

2019. évi költségvetés
A képviselő-testület rendelettel fogadta el a 2019. évi gazdálkodásáról szóló költségvetést.
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Munkaszüneti nappá nyilvánítás
A testület a Köztisztviselők napját, július 1-jét rendeletben
munkaszüneti nappá nyilvánította. Ezen a napon a
Polgármesteri Hivatalban a munkavégzés szünetel.

HÉSZ-módosításra irányuló kérelmek
megtárgyalása
A képviselő-testület megtárgyalta a Helyi Építési Szabályzat
módosítására irányuló lakossági kérelmeket, és döntött az egyes
lakossági kérelmek befogadásáról, illetve arról, hogy melyik
kérelmet veszi fel a tárgyalandó témák közé.
A testület azon döntése, hogy melyik kérelem indokoltságát
vizsgálja meg, még nem eredményezi a kérelem HÉSZ-ben
történő módosítását. A HÉSZ módosítására irányuló tervezés
költségét a kérelmező ingatlan-tulajdonosoknak kell finanszírozniuk az önkormányzattal kötött településrendezési
szerződés alapján.
szb
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Ebösszeírás Telkiben
Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló, 1998. évi XXVIII.
törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az
eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel
háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony
ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére
bocsátani.
Telkiben az önkormányzat a törvényi kötelezettség alapján
2019. február és március hónapokban ebösszeírást végez.
Az ebtulajdonosok az összeírásnak az önkormányzati Telki
Portálon (www.telki.hu) a Nyomtatványok menüpont alatt (igazgatási-egyéb nyomtatványok) letölthető nyomtatványon
tudnak eleget tenni. (A nyomtatvány a Telki Naplóból is
kivágható.)
Az önkormányzat kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a tartásában
lévő ebről/ebekről az adatlapot az abban foglalt tartalommal
kitölteni szíveskedjenek, és a Telki község Polgármesteri
Hivatalánál (Telki, Petőfi u. 1.) elhelyezett gyűjtőládába 2019.
március 31-ig szíveskedjenek eljuttatni.

meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ennek megtagadása jogkövetkezményt von maga után.
Az Átv. 43.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján aki
tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére,
kíméletére vonatkozó jogszabály előírását megsérti, vagy annak
nem tesz eleget, 30.000 forint állatvédelmi bírságot köteles
fizetni.
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét arra, hogy a korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól!
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott
adatlapok valóságtartalmát a közös önkormányzati hivatal
munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.

Kötelező a transzponder
A fentieken túl felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló,
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B.§ (10) bekezdése
értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. Ezért kérjük, hogy ha a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy
szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a
járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál
idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán
állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi
hivatal felé.
Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönjük!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 42/B.§ (5) bekezdés alapján az eb
tulajdonosának és tartójának kötelessége a jogszabályban

Telki község Önkormányzata

Veszettség elleni védőoltás
Tisztelt Állattartók! Telki Község Önkormányzata tájékoztatja
Önöket, hogy 2019-ben az ebek kötelező veszettség elleni
védőoltása és féregtelenítése az alábbi módokon végeztethető
el.
A Magyar Állatorvosi Kamara által javasolt, és az önkormányzat
által támogatott „kampányoltás” formájában.
A kampányoltás helye: Telki, Harangvirág u. 26. alatti állatorvosi rendelő.
Időpontja: 2019. március 27., szerda 10:00-16:00.
2019. március 30., szombat 13:00-17:00 (pótoltás).
A kampányoltás során beadott védőoltás díja: 5.000 Ft, féregtelenítés díja: 200 Ft/10 kg.
A védőoltással egy időben lehetőség nyílik az ebnyilvántartó
adatlap kitöltésére is.
Az oltás elvégeztethető kiszállási díj megfizetése mellett az állat
tartási helyén is, vagy bármelyik állatorvosi rendelőben, annak
díjszabása szerint.

A kampányidőszakban háznál beadott oltás esetén nincs kiszállási díj. Időpont egyeztetése a +36-30-867-0718-as telefononszámon lehetséges.
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Önkormányzat
EBÖSSZEÍRÁS
Adatlap
Az eb tulajdonosának neve: ..............................................................................................................................................................................................................
Az ebtartó neve (ha nem azonos a tulajdonossal): ..................................................................................................................................................................
Az ebtartó lakcíme: ..............................................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...............................................................................Elektronikus levélcíme: ...........................................................................................................
Az eb fajtája: .....................................................................................................Neme: .........................................................................................................................
Születési ideje: .........................................................................................Színe: ..................................................................................................................................
Hívóneve: .................................................................... Az eb tartási helye: .....................................................................................................................................
Amennyiben már rendelkezik vele, a beültetett transzponder sorszáma, a beültetés időpontja: ........................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
A beültetést végző magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontja: .................................................................................................................................................................
Az ivartalanítást végző magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: .................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Az eb oltási könyvének száma: ………………………………...............................................................................................................................................
Az oltási könyvet kiadó magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontja: .................................................................................................................................................................
A védőoltás során használt oltóanyag neve, gyártási száma: .............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Az oltást végző magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának ténye, időpontja: ...............................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél száma, kiállításának időpontja: ....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
A kiállító magánállatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: .............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adat: ..................................................................................................................
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát kérjük csatolni.

………………………………..
Dátum

2019 február

…………………...……………..
Aláírás

Önkormányzat

Kötelező az e-ügyintézés
Tájékoztató vállalkozás, egyéni vállalkozó,
adószámmal rendelkező magánszemély
adózók részére
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló,
2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9.§. 1.aa pontja alapján a
gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező
az elektronikus ügyintézés.
Az önkormányzati adóhatóság gazdasági társaság, egyéb jogi
személy esetén az adóhatósági iratot általános érvénnyel a
szervezet cégkapujára kézbesíti. Az adóhatósági irat
kézbesítésének csatornája az EVNY adatbázisában szereplő
egyéni vállalkozó esetén a KÜNY tárhelye.
Az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély
minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók
Nyilvántartásában (VNY-ben) is ekként szerepel.
Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet – ide nem értve a
lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező
alapítványt és egyesületet, és az EVNY-ben nem szereplő,
személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót –
elektronikus ügyintézését cégkapuja; az EVNY-ben szereplő
egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu)
útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportokba tartozó jogalanyok az önkormányzati
adóhatósághoz elektronikus úton kötelesek benyújtani –
többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az
adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati,
adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.
Telki község Önkormányzata elektronikus ügyintézés biztosítási
kötelezettségének a törvényi előírások alapján, az ASP-vel
lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz
eleget. AZ ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az
ügyfelek Telki Önkormányzat hivatalos oldalán keresztül, az
Önkormányzati Hivatali portálon, a https://ohp-20.asp.lgov.hu
/szolgaltatasok címen érhetnek el.
Az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől
2018. január 1-jét követően papír alapon nem áll módunkban
ügyindító dokumentumot befogadni.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az adóigazgatási eljárás
részletes szabályairól szóló, 465/2017. (XII.28.) Korm.rendelet
20.§. (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számla nyitására
kötelezett adózók a fizetési kötelezettségüket belföldi pénzforgalmi számlájukról történő átutalással kötelesek teljesíteni.
dr. Lack Mónika
jegyző

Helpynet rendszer Telkiben
Nagyon sokat lehet hallani, olvasni manapság az okos
városokról, okos falvakról, a világ minden pontján elindultak
ilyen irányú fejlesztések, és Magyarország sem kivétel ez alól. Az
okos települések egyik általános jellemzője az, hogy különböző
infokommunikációs alkalmazásokkal igyekeznek hatékonyabbá
tenni a települések működését, és szorosabbá fűzni a lakók és az
önkormányzat közötti kapcsolatot. A Magyarországon már több
mint 20 önkormányzattal együttműködő, több mint 14.000 regisztrált felhasználóval rendelkező, és mostantól Telkiben is
elérhető Helpynet rendszert is hasonló céllal hozták létre.
A Helpynet tulajdonképpen egy mobil alkalmazás, amely bárki
által ingyenesen letölthető a saját okostelefonjára. Az alkalmazás funkcióit két nagy csoportba oszthatjuk. Egyfelől megadhatjuk egy vagy több olyan személy (jellemzően családtagjaink
– szülők, gyermekek – de akár a háziorvosunk) elérhetőségét,
akiket különböző helyzetekben értesíteni szeretnénk. Az „SOS
riasztás” gomb megnyomásával egy általános vészhelyzetről
küld ki az alkalmazás egy automatikus email vagy SMS üzenetet
a megfelelő személyeknek. A „Minden OK” gomb pedig pont
ennek az ellenkezőjét szolgálja, ezzel tudják az idősek megnyugtatni gyermekeiket, vagy akár az iskolás gyermekek
értesíteni szüleiket, hogy minden rendben van velük. Szintén
ebbe a kategóriába tartozik a „Gyere értem” gomb, amely megnyomásával az értesítés mellé automatikusan csatolja az alkalmazás a GPS-koordinátákat, így a szülő tudni fogja például, pontosan hol is tudja felvenni gyermekét, ha az lekéste esetleg az
éjszakai buszjáratot.

Az alkalmazás funkcióinak egy másik csoportját a különböző
lakossági bejelentések alkotják. Az alkalmazás segítségével
lehetőség van bejelenteni egy kátyút, egy parlagfűvel szennyezett területet, egy kóbor kutyát, vagy esetleg egy elpusztult állatot, kidőlt fát, csendrendelet megsértését, illegális szemétlerakást vagy avarégetést. Az esetek többségében az alkalmazás
egy fényképet is kér a bejelentés tárgyáról, ezt lehetőség van
természetesen közvetlenül az alkalmazás segítségével
elkészíteni, illetve a bejelentés pontos helyét, GPS-koordinátáit
is rögzíti. Az értesítés ezután eljut a megfelelő célszemélyhez,
legyen az egy önkormányzati alkalmazott, a közterület-felügyelő, vagy a gyepmester, ha pedig megtörténik később az
üggyel kapcsolatos intézkedés, lehetőség van a bejelentőt
értesíteni erről. Első körben az alkalmazás olyan bejelentéseket
kezel automatizáltan, amelyekben közvetlenül az önkormányzat, illetve a vele szerződésben álló személyek illetékesek,
de folyamatban van egy olyan fejlesztés is, hogy a különböző
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Közösség
közműszolgáltatókhoz lehessen hasonló bejelentéseket tenni.
Emellett az alkalmazásban van egy „Gyanús alakok” gomb is,
amellyel a polgárőrségnek tudunk automatikusan riasztást
küldeni.
Jelenleg egyéves próbaüzemben működik a rendszer, a lakossági visszajelzések és a rendszer kihasználtsága alapján döntünk
majd a folytatásról. A hosszú távú cél az, hogy minél több „okos
település” funkciót tudjuk integrálni az alkalmazásba, ezekkel
kapcsolatosan már folyamatban vannak fejlesztések. Egyfelől
elkezdődött a behajtási- és területfoglalási engedélyek automatizált kezelésének integrációja, lehetővé téve azt, hogy gyorsan
és hatékonyan, akár munkaidőn kívül is lehessen azonnal behajtást igényelni, online fizetési lehetőséggel. Évente több száz
ilyen engedélykérés történik Telkiben, ezért ezek automatizált,
elektronikus kezelése nagyban megkönnyíti majd az önkormányzati alkalmazottak munkáját is. Másfelől a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködve
folyamatban vannak olyan fejlesztések is, amelyek a településen
lévő különböző forgalomfigyelő és térfigyelő kamerák videófolyamainak feldolgozásával valós idejű információkat nyújtanak majd a településen áthaladó forgalom mértékéről, a
Volánbusz járatokról vagy a parkolók aktuális foglaltságáról.
Ezeket az adatokat is integrálni szeretnénk majd a Helpynet
alkalmazásba. De több más ötlet és javaslat is elemzés alatt áll,
ilyen például az óvodai és iskolai étkezések elektronikus
lemondásának a lehetősége is, szintén a Helpynet rendszeren
keresztül. Ezekről a fejlesztésekről a későbbiekben még tájékoztatjuk majd a lakosságot, amint azok elérhetővé váltak.

Az alkalmazás telepítéséről és használatáról további részletek
olvashatók a www.telki.hu honlapon. Fontos azonban megjegyezni, hogy egy ilyen okos település alkalmazásnak az előnyei
akkor látszanak majd csak igazán, ha a lakosság tényleg aktívan
és rendszeresen használja azt. Ehhez az önkormányzat minden
támogatást biztosít majd.
Vida Rolland

A lakosság együttműködése nagyon fontos
- interjú a gyepmesterrel
Az önjáró ebekkel kapcsolatos hullámok időről-időre felcsapnak a telki közvélemény tengerében. Fontos
ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a nézeteltérések legtöbbször nem a kutyások és a nemkutyások, hanem a szabálytalankodók és a rendelkezéseket tiszteletben tartók között
merülnek fel. A kutyatartási tapasztalatokról és a szolgálat
munkájáról a falunkban illetékes gyepmestert, Kincses Imrét
kérdeztük, aki kollégájával együtt látja el a feladatot.
- Milyen esetekben hívhatják Önöket a falunkban élők és mikor
kell fellépniük?
- Van egy Facebook oldalunk, email címünk és két közvetlen telefonszámunk, amelyeken keresztül el lehet érni bennünket. Az
elsődleges eset, amikor hívni szoktak minket az, amikor valaki
közterületen felügyelet nélküli kutyát lát. Ekkor, ha szükséges,
kijövünk, megfogjuk az állatot, és bevisszük a telepünkre. Ott
megnézzük, hogy van-e benne chip, és kötelezően értesítjük a
gazdáját, illetve az illetékes önkormányzatot.
A lakosság együttműködése nagyon fontos a munkánk során.
Általában időbe telik, hogy egy bejelentésre kiérjünk, és ha addig
valaki a kóborló ebet szemmel tartja, esetleg pórázt tud rá adni,
nehogy mondjuk baleset érje, az sokat segít.
Ha bárki bármilyen problémát – szabadon kóborló eb, stb. –
észlel, hívhat minket. Én és a kollégám ott azonnal tanáccsal
tudunk élni, hogy az adott esetet a legjobban lehessen
megoldani.
- Milyen módon kaphatja vissza valaki a befogott állatát?

2019 február

A gyepmester telefonos
elérhetőségei:
06-70-626-7378, 06-20-972-8231
- Amennyiben egy kutya felügyelet nélkül tartózkodik
közterületen, gazdája szabálysértést követ el. Az adott önkormányzaton múlik, hogy ennek milyen következménye lesz.

Közösség
Telkiben az ilyen esetekben a büntetés ötezertől ötvenezer
forintig terjedhet, ha pedig jogos feljelentést tesznek az ebtartóval szemben, akár kétszázötvenezer forint is lehet a bírság. Ha a
kutya tulajdonosa kifizeti a csekket, és bemutatja nálunk az erről
szóló bizonylatot, azonnal elviheti az állatot.
Ha esetleg nincs oltva egy befogott kutya, akkor az állatorvosunk
segítségével gondoskodunk erről. Ezt is ki kell azonban a tulajdonosnak fizetnie, és csak ezután viheti el az ebet.
- Mi van, ha esetleg nincs chip az állatban? Előfordul még ilyen
eset?
- Igen, egyszer-egyszer előfordul, ám szerencsére már csak ritkán.
Ebben az esetben felkerül az oldalunkra a fotója és kerestetjük a
gazdát. Általában az adott településnek (ahol megtaláltuk) a honlapjára is feltehető egy ilyen felhívás – igaz, erre Telkiben még
nem volt példa az elmúlt három hónapban, amióta ellátjuk itt a
gyepmesteri feladatokat.
Kialakítottunk egy jó kapcsolatot a telki közösségi oldallal is, oda
biztos, hogy azonnal felkerülne egy itt megtalált kutya fotója. Mi
nagyon örülünk neki, ha jelentkezik érte és hazaviszi a gazdája,
hiszen nagyon sok kutya van a menhelyen. Rosszabb esetben
azonban ott marad nálunk, és az előírt 14 napos karantén után
menhelyesítjük. Ekkor ivartalanítjuk, megkapja a kötelező oltásokat és chippel is ellátjuk.
- Hogyan kerülje el egy szabálytisztelő ebtulajdonos, hogy a
gyepmester elvigye az állatot, illetve, hogy a közterület-felügyelő
intézkedjen vele szemben?
Az első és legfontosabb, hogy annak, aki kutyát tart, nagyon jó
legyen a kerítése. Tudjuk ugyan, hogy az ingatlanok kerítéseinek
vannak határaik, a kutyáknak pedig nem mindig, mert nagyon
okosak. Akár 5-6-8 éves korukban is képesek olyasmiket megtanulni, amiket korábban nem tudtak, például átmászni rajtuk, és
előfordul az is, hogy szétszedik a fogaikkal.
Ezek megelőzésére ma már nagyon jó módszerek vannak,
például a villanypásztorozás. Sok embert ez elrettent, de még
mindig jobb egyszer-kétszer kellemetlen érzéssel szembesítenie
a gazdának az állatot – amely aztán általában többet nem megy
ennek a szerkezetnek a közelébe –, mint hogy aztán az eb miatt
incidensekbe bocsátkozzon, vagy esetleg elütve találja meg a
kutyust az úttesten.
- Sajnos meg kell, kérdezzem: ha valaki egy elhullott állatot lát
közterületen, Önöket kell keresnie?
- Igen, van a szolgáltatásunknak egy ilyen része is. Illetve, ha
sajnálatos módon otthonában elpusztul, vagy el kell altatni egy
kutyust, akkor is kereshetnek minket. Sajnos sok ilyet láttunk már,
és ezekben az esetekben megpróbálunk minél tapintatosabban
és együttérzőbben eljárni.

2019-ben ismét Telki Fesztivál,
de új időpontban és új helyen!
Idén is lesz természetesen Telki Fesztivál, de most május utolsó
és június első napjaiban rendezzük meg, ugyanis a közösségi
házunk hivatalos átadása és avatása is az év legnagyobb rendezvényéhez kapcsolódik majd.

- Visszatérve a kutyatartásra: a sétáltatás során van, akinél előfordul, hogy szabadon engedi az ebet. Mit gondol erről?
- Fontos, hogy tartsuk be a szabályokat telken belül és kívül is!
Póráz nélkül nem lehet sétáltatni! Errefelé nincsenek tömblakások, ahol szegény állatok nem tudják kimozogni magukat.
Azonban Telkiben is van erre kijelölt hely, egy kutyafuttató, ott
nyugodtan el lehet őket ereszteni. Illetve vannak úgynevezett
futópórázok, amelyekkel egészen 8-10 méterre el lehet engedni,
és ezen a körön belül tud a kutya jönni-menni. Ezt mindig szoktam ajánlani, mert nagyon szeretik az állatok.
Hetente legalább egyszer a közterület-felügyelővel bejárásunk
van itt, Telkiben, illetve többször is jövünk hívásra. Gyepmesterként csak figyelmeztetni tudunk, és ezt mindig meg is tesszük,
ha szükséges, de a közterület-felügyelő már bírságolhat. Nem
azonnal teszi ezt, hanem elsőre általában figyelmeztet. Ha viszont
valakit rajtakap azon, hogy újra szabálytalankodik, bírságolni fog.
A cél ugyanakkor nem a bírságolás! Azonban van, amikor muszáj
ezt megtenni, mert különben az emberek nem veszik komolyan
a szabályokat.
- Beszélgetésünk helyszínén éppen azért vagyunk, mert errefelé
is van, aki nem tartja be a szabályokat…
- Ma reggel hozott volna erre egy telki lakos szabályosan, pórázon sétáltatni kutyákat, de nem tudta, mert egy nyitott kapun
keresztül közterületre kiszökött eb nem engedte őket továbbhaladni, mert védte a „területét”.
- A szabályok szerint a tulajdonosnak kellene gondoskodnia
arról, hogy az eb ne szaladjon ki szabadon a közterületre. Tartós
megkötést ugyanakkor már egy ideje nem lehet alkalmazni,
ugye?
- Törvényben szerepel, hogy tartósan nem lehet ebet láncon tartani.
Ha csak ebben gondolkodik valaki, akkor inkább fel kell hagynia a
kutyatartással. Ilyen esetben meg kell keresnie bennünket, mint
állatmenhelyet, és mi segítünk, tehát átvesszük az ebet.
Mivel sokan vagyunk, több szempont érvényesül a kutyatartást
illetően, így többféle oka van annak, hogy ki miért tart állatot.
Van, aki csak házőrzőként, ugyanakkor van, aki a család kedvenceként gondol rá, hiszen a kutya és a gyermek közötti kapcsolat rendkívül fontos.
Azt, hogy milyen örömteli lehet egy kapcsolat a kutyánkkal, csak
az tudhatja, aki ebet tart. Én ajánlom mindenkinek! Azoknak, akik
biztosan nem szeretnének házi kedvencet, azt üzenem, hogy
legyenek megértőek, hiszen az állatok nem tudnak mások lenni,
mint amilyenek.
Szilágyi Balázs

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 email címen lehet.

A fesztivál így négynaposra nyúlik, ugyanis a május 30-i,
csütörtök esti kiállítás megnyitó és a péntek-szombati rendezvények, programok mellett június 2-án, vasárnap utó-gyermeknapi meglepetésekkel várjuk a kicsiket és nagyokat.
Részletek nemsokára!

www.telki.hu
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Közérdekű
Megváltozott a háziorvos
telefonszáma
Megváltozott a felnőtt háziorvos mobiltelefonszáma.
Dr. Kiss-Leizer Márta új elérhetősége: 06-20-372-2800.
Dr. Kiss-Leizer Márta háziorvos
2089 Telki, Tücsök utca 2.
Tel.: 06-26-920-821, 06-20-372-2800
Rendelési idő:
Hétfő: 14.00-17.00
Kedd: 8.00-11.00
Szerda: 14.00-17.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek: 11.00-14.00

Meghívó
Kedves Telkiek! Az önkormányzat szeretettel hív
és vár mindenkit az 1848-as forradalom évfordulójának megünneplésére 2019. március 14én, csütörtökön este.

Program:
•

Fáklyás felvonulás ’48-as nótákkal, a Pajtától az iskoláig, a
Petőfi u. - Rákóczi u. - Erdő u. - Akácos u. útvonalon.

•

Gyülekező a Pajtánál 17.45-kor, indulás 18.00-kor. A fáklyákat
az önkormányzat biztosítja.

•

18.30-tól iskolánk tanulóinak műsora, Deltai Károly polgármester köszöntője és megemlékezés az iskola aulájában.

Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére tűzze fel
a kokárdát és lobogózza fel házát nemzeti zászlónkkal!

A katasztrófavédelemhez
került a kéményseprés
2019. január elsejétől Telki község kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete.
Ezzel a változással a településen a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres
felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik.
Elérhetőségeik: 1818 (ingyenes), 06-70-641-8532, 06-70-6679888, kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
További információk:
http://telki.hu/images/csatolmanyok/kemenysepres.pdf

Pályázat társadalmi szervezetek
részére
Telki Község Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi civil
szervezetek 2019. évi pénzügyi támogatására.
A támogatás a civil szervezetek működési kiadásainak finanszírozásához, az általuk szervezett rendezvények, programok
megvalósításához, a szervezet tagjainak részvételével megrendezendő versenyek nevezési díjainak biztosításához, a civil
szervezetek hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával,
működtetésével kapcsolatos programok úti- és szállásköltségéhez használható fel.
A pályázati anyag összeállításához kérjük, figyelmesen tekintsék
át a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló, 9/2017. (IV.04.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakat!
A pályázati adatlap letölthető a www.telki.hu oldalról.
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A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani írásban, egy példányban, papír alapon, a rendelet 1. számú mellékletében foglalt pályázati dokumentáció szerint, a szükséges mellékletekkel együtt.
A borítékra írják rá: „Pályázat helyi civil szervezetek támogatására”!
A benyújtási határidő: 2019. március 20.
A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság javaslata
alapján a képviselő-testület bírálja el.
Deltai Károly
polgármester

Közösség

Ökumenikus istentisztelet Telkiben
Idén is, mint minden évben, januárban hónapban ökumenikus
imahetet tartottak a keresztény felekezetek. Az imaalkalomra
Telkiben 2019. január 22-én a Szent István templomban
gyűltünk össze, ahol nagytiszteletű Boros Péter református
lelkész úr igehirdetésével, nagytiszteletű Jenei Tamás református nyugalmazott lelkész úr közreműködésével, Harkai Gábor
katolikus plébános és Dr. Földváry Gábor lelkipásztori kisegítő
szolgálatával imádkoztunk a keresztények egységéért.
Nagy örömünkre szolgált, hogy közösen imádkozhattunk reformátusok, evangélikusok és katolikusok ezen estén.
Köszönjük Fodor Andrásnak, hogy orgonajátékával szebbé
tette az alkalmat!
A közös ima után a templom sekrestyéjében szeretetvendégséggel folytatódott az este. Egy kis bor, pálinka és meleg tea,
valamint finom házi sütemények mellett jó hangulatú beszélgetés alakult ki.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az
esemény létrejöttéhez!
Gerhát Józsefné
Fotók: Messzi Ke

Meghívó koszorúzásra
Hagyományainkhoz híven idén márciusban is megkoszorúzzuk
falunk neves szülöttének, Kodolányi Jánosnak az emléktábláját,
születésének 120., halálának 50. évfordulóján.
Március 8-án este fél hatkor találkozunk az író szülőházánál, a
polgármesteri hivatal mellett. Szokásunk szerint ezúttal is
felelevenítünk gazdag munkásságából egy olyan művet vagy
szövegrészletet, amely korunk emberének is figyelemre méltó,
elgondolkodtató útravalót tud nyújtani.
Reményeink szerint a mécsesgyújtás mellett jó híreket is hallhatunk arról, hogy az épülő közösségi házban egy Kodolányiemlékszoba vagy emléksarok is helyet kaphat majd, ahol hozzáférhetők lehetnek az író művei, s természetesen újra megtekinhetők lesznek a Kodolányi Fal(u)múzeum tablói is.
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Közösség
Kérdőív a közösségi színtér működéséhez
- 1.rész
Tavaly novemberben tettük közzé a leendő közösségi színtér
működéséhez kapcsolódó kérdőívünket, amelyet 2019. január
10-ig lehetett kitölteni online és papír alapon. 181 telki lakos
közül online 162, míg papír alapon 19 élt ezzel a lehetőséggel.
Egy kézzel kitöltött kérdőív sajnos teljesen értelmezhetetlen
volt, így az nem is szerepel az összesítésben.
A kitöltés azonban ennél több emberre vonatkozott, összesen
308 ember igényeit, elképzeléseit ismerhettük meg. Két fő nem
adott meg korosztályt. A feltett kérdésekre nem mindenhol
adott mindenki választ, ahogy ez a diagramoknál is kitűnik.
Cikkünkben a kérdőív első felének eredményeit ismertetjük
Önökkel.

Legnagyobb számban a 40 és 65 év közötti korosztály töltötte
ki, szám szerint 86-an. Legkisebb aktivitást a 18-25 év közöttiek
mutatták, összesen 13 válaszadó volt.

Az egyéb programokra 25 válasz érkezett a következő eloszlásban: könnyűzenei koncert fiataloknak/felnőtteknek 6, cserkészfoglalkozás 3, táncház 2, kézműves foglalkozás 2, kötetlen összejövetel, klubestek, retro parti, ovis műsorok szülőknek, dalárda,
felnőtt társastánc,„bármi” tiniknek, gyerekkoncert, közösségi játszóház, Logisztorik-logikai furfangos játékok, előadás-beszélgetés a következő témakörökben: pszichológia, fotózás, díszkertek, mezőgazdaság és történelmi ismeretterjesztés, könyvbemutató 1-1 felvetésként.

Ennél a kérdésnél egyértelműen 138 szavazattal az alkalmankénti jegyvásárlás lett a befutó, míg a minibérlet lehetősége
csak 23, a bérlet 16 ember tetszését nyerte el.
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Ennél a kérdésnél több lehetőséget is be lehetett jelölni.
A jegyárak átlagolásánál csak a számszerű válaszokat tudtuk
figyelembe venni. A „néhány száz forint, attól függ, mire, stb.”
válaszok ebben az esetben nem mérvadók.
Milyen összeget áldozna maximum a belépőkre gyermekek
esetében? (a. minibérlet, b. bérlet, c.alkalmanként) 125 válasz
Ennél a kérdésnél az alkalmankénti jegyvásárlás élvezett elsőbbséget, 98-an választották. A válaszok az ingyenestől a 10.000
Ft/alkalom árig igen változóak voltak. Az összesítés azt adta ki,
hogy átlagosan 1438 Ft-ot lennének hajlandók a szülők
gyerekprogram jegyekért fizetni. A testvér/nagycsaládos kedvezmény lehetőségét hárman említették meg.
A minibérlet 23 válasz alapján 3004 Ft-ot, míg a bérlet 4752 Ft-ot
érne meg a vásárlóknak.
Milyen összeget áldozna maximum a belépőkre felnőttek
esetében? (a. minibérlet, b. bérlet, c. alkalmanként) 150 válasz
A beérkezett válaszokból 109-en alkalmanként vásárolnának
belépőt, erre átlagosan 3063 Ft-ot szánnának.
A minibérlet 23 fő részére opció, ezért átlagosan 4232 Ft-ot hajlandók áldozni. A bérlet lehetősége 22 embernek tetszett, 7750
Ft-ért vásárolnának ilyet.
Milyen összeget áldozna maximum a belépőkre nyugdíjasok
esetében? (a. minibérlet, b. bérlet, c. alkalmanként) 74 válasz
Az alkalmankénti fizetés 47 ember számára opció, átlagosan
1280 Ft az erre szánt összeg. Minibérletet 15 fő választana, 2170
Ft értékben. A bérletet 13 fő jelölte, akik átlagban 4273 Ft-ot
szánnának erre.

Köszönjük mindenkinek, aki időt szánt kérdőívünk kitöltésére!
Minden jelentkezővel felveszem a kapcsolatot, akik valamely formában jelentkeztek tanításra, vagy segítségre, és megadták
elérhetőségüket.
Papír alapon lesz még lehetőség kitölteni az íveket a Telki
Fesztivál idején.
Folytatás következik!
Ruják Györgyi

Közösség

Adománygyűjtési felhívás
Magasabb fordulatszámra kapcsol a gyimesi magyar oktatás
hosszú távú támogatása Telkiből
Kedves mind, akik határon túli magyar testvéreinkért
felelősséget éreznek, Telkiben és bárhol máshol!
Mint arra bizonyára sokan emlékeznek, tavaly év elején előzetes
felmérést végeztünk a testvértelepülésünk, Gyimesbükk magyar
iskolájában épülő magyar napközi étkezésének támogatása és a
máshol továbbtanuló gyimesi fiatalok ösztöndíjas támogatása
ügyében.
Nagy örömünkre sok felajánlás érkezett, azonban sokáig húzódott a napközi átadása, és a támogatás célba juttatása jogi
módozatainak egyeztetése, így a konkrét támogatási programokat csak most tudjuk elkezdeni. Ezúton is köszönjük azoknak, akik vállalták még tavaly, hogy hosszú távon tudnak hozzájárulni pénzügyi felajánlásokkal a kezdeményezésekhez, velük
elindítjuk az együttműködést.
Időközben a magyar kormány pénzügyi segítségével megépült
az ottani magyar közösség erősítése, a családok magyar oktatási
intézménybe történő meghívása, valamint az oktatási feltételek
javítása céljából a napközi otthonos óvodai ellátóhely a gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskolában. A pedagógusokat biztosítják hozzá, azonban a magyar közösségnek nincs anyagi forrása arra, hogy a gyerekek számára az étkezést biztosítsák. A
családok fizetik majd az ebédek és uzsonnák költségének kb.
felét, és mi tudnánk segíteni abban, hogy a másik 50 százalék –
mintegy 1,5 millió forint az egész évre – biztosítva legyen 30
gyermek számára.
Továbbá támogatást kértünk egy olyan oktatási ösztöndíj
kibővítéséhez is, amely a Gyimesbükkben lakó családok magyar
nyelvű középiskolában és felsőoktatási intézményben tanuló
gyermekeinek oktatási költségeit támogatja, annak érdekében,
hogy magyar identitásukat ezáltal is meg tudják tartani, és
reményeink szerint a későbbiekben visszatérjenek Gyimesbükkbe, az ottani magyar értelmiséget erősítve. Ezt az ösztöndíjrendszert is szeretnénk további felajánlásokon keresztül
erősíteni.

Amikor Gyimesbükkben járok, mindig kitartóan érdeklődöm,
hogy milyen konkrét feladat megoldásában tudunk segíteni.
Nemrég felmerült egy további fontos teendő, amelyben szintén
nagy szükség lenne telki közösségének támogatására. A tavaly
karácsony előtti látogatásunkkor derült ki, hogy a gyimesbükki
Dani Gergely Általános Iskolában óriási szükség lenne utazó
pszichológusra, logopédusra és fejlesztő pedagógusra, akik a
nehéz körülmények között élő, tanulási és viselkedési problémákkal küzdő gyermekekkel tudnának foglalkozni. Fontos
előrelépés lenne e szolgáltatások biztosítása abban a tekintetben is, hogy így a magyar iskola népszerűbbé és vonzóbbá
tudna válni a helyi csángó magyar lakosság körében. Sajnos
ugyanis a családokat sok tényező téríti el attól, hogy magyar
iskolába írassák a gyermekeket. Az iskola igazgatója, Antal Etelka
már meg is találta a fiatal pedagógusokat, akik Gyimesközéplokról és Csíkszeredából utaznak majd rendszeresen
Gyimesbükkre, és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetségen
keresztül végzik majd feladataikat az iskolában. Ehhez az anyagi
forrást – mintegy évi 1,5 millió forintot – mi biztosítjuk a mostani
gyűjtésen és támogatási rendszeren keresztül.
Az iskolai támogatási programok már most, februárban elindulnak, mind a napközi, mind pedig a pszichológus, logopédus és
fejlesztő pedagógus munkája tekintetében, így szeretnénk
ismételten felmérni, illetve aktualizálni, hogy milyen adományozási és támogatási kedv lakozik jelenleg falunkban. Ezért kérjük mindazokat, akik az akcióhoz csatlakozni kívánnak, hogy töltsék ki a lenti linken található kérdőívet, legkésőbb 2019. március
17-ig, hogy márciusban már el is tudjuk indítani a támogatások
befizetését.
Íme, a kérdőív elérhetősége, előre is köszönjük a felajánlásokat:
https://tinyurl.com/yahhznjv
Köszönettel: Móczár Gábor alpolgármester
a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke
Email: moczar.gabor@telki.hu
Fotó: Mánfai György
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Erdélyi és gyimesi pünkösdi buszos
utazás
Idén ismét egy nagyobb csoporttal utazunk Gyimesbükkre
Pünkösdkor, hogy minél többen megismerhessék Telkiből is a
gyönyörű erdélyi tájakat, Gyimesbükk csodálatos értékeit és
hagyományait. A „régiek” pedig, akik már voltak korábban, újabb
szépségeket és értékeket fedezhetnek fel.
2019. június 6-án, csütörtökön hajnalban indulunk busszal, és
néhány rövid erdélyi megálló után este érkezünk Gyimesbükkre.
Szállás a plébánia turistaszállásán és családoknál lesz.
Másnap, pénteken egész napos kirándulás: a csoport egy
részének busszal a Csíki- és/vagy Kászoni-medence vidékén (a
pontos útitervet a résztvevők kívánságai alapján rögzítjük majd,
a csoport összetételének és igényeinek megfelelően), a túrázni
vágyóknak a Gyimesek völgye legszebb helyein.
Szombaton a fő program a csíksomlyói zarándoklat, majd
délután a csángók történelmét bemutató program lesz
Gyimesbükkön.
Pünkösd vasárnap következik az immár hagyományos gyimesbükki rendezvény, a Csíksomlyó Expressz – Székely
Gyorsvonatok megérkezése az ezeréves határra, ünnepi istentisztelet, műsor a vesztegzári (kontumáci) kápolnánál és a
néhány éve felújított vasúti őrháznál. Délután kirándulás a

környező csodálatos hegyekben vagy közösségi program
Gyimesbükkön.
Pünkösd hétfőn, június 10-én hajnalban hazaindulás. Az útvonalat a csoporttal egyeztetjük, tervezünk megállásokat a forgalomtól és időjárástól függően további szép és ismert erdélyi
helyeken.
A busz költsége fejenként várhatóan 20.000 Ft, családokkal
utazó gyerekeknek 10.000 Ft (az önkormányzat a testvértelepülési kapcsolatok fejlődése érdekében a busz költségeinek egy
részére támogatást nyújt). A kinti szállás és ellátás költségei a
plébánia turistaszállásán vagy családoknál várhatóan kb.
20.000 Ft.
Előzetesen jelentkezni egyénileg vagy családosan (lehet nem
telkieket is hívni, budajenőiekre kifejezett örömmel számítunk!)
a https://tinyurl.com/ybq6c4sw weboldalon lehet, 2019. május
5-ig, utána pontosítjuk a részleteket.
Móczár Gábor alpolgármester
a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke
Fotó: Mánfai György

Az iskolaérés folyamatának segítése
az óvodában
Az óvodában az iskolára való felkészítés a hiedelmekkel ellentétben nem az utolsó nevelési év feladata, nem szűkíthető le pár
hónapos intenzív fejlesztésre, és nem pótolható néhány hetes
különórákkal, foglalkozásokkal.
A gyermek iskolakészültsége (testi, lelki, értelmi, szociális
fejlettsége) az óvodába lépés pillanatától kezdődő, folyamatos,
több éven át tartó, a család és az óvoda közös nevelő-fejlesztő
munkájának az eredménye. Az iskolaéretté válás folyamata nem
zárul le azzal, hogy a gyermek elballag az óvodából.
Az óvodai nevelés leghatékonyabb nevelő, fejlesztő eszköze a
játék. Minél többet játszik egy gyermek, annál jobban fejlődik, és
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minél jobban fejlődik, annál több és változatosabb játékot játszik. A gyermek játéktevékenysége hűen tükrözi személyiségét
és egyéni képességeinek fejlettségét.
Óvodai napirendünkben a szabad játéktevékenység kitüntetett
szerepet kap. Ennek keretében az óvodapedagógusok különböző irányított tapasztalatszerzések, játékos tevékenységek
kezdeményezésével, korszerű módszerek („Natura 2000”; „Így
tedd rá”; „Sindelar”, Mese-zene módszer, PEK torna; Kulcsár-féle
mozgásterápia; Mozgás-kotta, drámajáték) alkalmazásával
segítik elő azoknak a részképességeknek, képességeknek az
optimális fejlődését, amelyek az iskolai tanuláshoz, az olvasás,
írás, számlálás elsajátításához szükségesek.

Oktatás
Mesezene program a Telki Óvodában
A Telki Óvodában immár két csoportban, és a logopédiai
foglalkozások keretén belül is folyik Mesezene foglalkozás.
A Mesezene program óvodai modulja a Lufimesékkel kezdődik,
amely a magánhangzók érzékenyítésére szolgál. A mesefolyam főhősei színes lufik, akik a világban tett
vándorútjuk során átélt élmények
hatására, varázslatos körülmények
között átváltoznak emberi arccal
rendelkező, emberi érzelmet hordozó társakká. A világgal való
találkozás során különféle emóciókat tanulnak meg, az emóciókhoz
pedig egy-egy magánhangzó kapcsolódik.
A Mesezene program - az olvasáshoz szükséges készségek
fejlesztésén túl - segíti az érzelmek felismerését és tudatosítását
a kisgyermekek számára. Az emóciók átbeszélése, személyessé
tétele kiemelt jelentőségű. A résztvevők megoszthatják
egymással saját, érzelmileg meghatározó élményeiket, és azokat
a lufik által megélt élményekkel párhuzamba állítva segítséget
kapnak az önelfogadás folyamatában is. A megosztott
élményanyag mélysége a gyermekekre van bízva: pillanatnyi
pszichés teherbíró képességüktől függ, hogy csendben marad-

nak, vagy akár a legszemélyesebb élményeiket osztják meg a
közösséggel.
A program ezzel hozzásegíti a gyermekeket, hogy képessé váljanak felismerni és tudatosítani viselkedésük érzelmi indítékait,
és lehetőséget teremt arra, hogy jobban megértsék saját
magukat és emberi kapcsolataikat.
Az óvodai modul második, a mássalhangzókra érzékenyítést
célzó részében tíz egyszerű kiejtésű mássalhangzót személyesítenek meg emberi tulajdonságokkal felruházott játéktárgyak.
A modul harmadik része a lufik és a játékok találkozását dolgozza fel, és előkészíti az idegrendszert az összeolvasás elsajátítására.
A Mesezene foglalkozások során a gyermekekben erős kötődés
alakul ki a mesék szereplői iránt. Ezt használja ki a második, iskolai modul, amely önmagában is hatékony eszköz az olvasás
játékos tanítására, de igazi ereje az óvodai modullal összekapcsolva mutatkozik meg. Az óvodai Mesezene program folytatására az iskolában is adottak a feltételek.
A Telki Óvodában alkalmazott korszerű módszerek megkönnyítik az óvodából iskolába történő átmenetet, segítik az iskolaérettség folyamatát, a gyermekek iskolai beilleszkedését, sikeres iskolai beválását.
A Telki Óvoda dolgozói

Aranyszablya és élménypedagógia
Napjainkban a korszerű oktatási módszerekről szólva gyakran
felbukkanó kifejezés az élménypedagógia és drámapedagógia.
Ma már vita felett áll, hogy minden tanulás és hosszú távra szóló
ismeretelsajátítás alapja a gyerekekben ösztönösen meglévő
kíváncsiság, a tudásszomj, illetve a dolgok közti összefüggések
felismerése okozta öröm. Ez mindennel így van. A fogalmak és a
lexikális adatsorok unalmas bebiflázása ezzel szemben csak arra
alkalmas, hogy megutáltassa akár a világ legizgalmasabb
területeit is a gyerekekkel. Az érdeklődés felkeltéséhez és fenntartásához persze előadói elkötelezettség, hozzáértés és hitelesség kell.
Drámapedagógiával összekapcsolt valódi élménypedagógiát
mutatott be a Pipacsvirág Általános Iskola felső tagozatos
osztályainak dr. Hidán Csaba régész, történész és harcművészetoktató, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára és az
Aranyszablya Történelmi Vívóiskola alapítója. A gyerekeknek

akkora élményt okozott a tornateremben tartott két előadás,
hogy még napokkal az esemény után is erről beszéltek, sőt,
néhány mozzanat felemlegetni való szállóigévé is vált.
Az 5-6. osztályosoknak a török-kori magyar végvári vitéznek
öltözött egyetemi oktató és harcművész szakszerűen mutatta
be a korhű ruházat mellett a szablya, a kard és a fokosok
használatát. Ebbe bevonta az ifjú hallgatóság önkéntes jelentkezőit is. A fegyverforgatás, a kor harcosai körében jellemző párbaj jókedvű eljátszása közben folyamatosan, de szinte
észrevétlenül öntötte rájuk a kor megismerését szolgáló
ismereteket.
Dr. Hidán Csaba a 7-8. osztályos korosztály kedvéért az OsztrákMagyar Monarchia egy I. világháborús katonájának 1916-os
mintájú tábori viseletét öltötte magára. A közönség már a dramaturgiailag tudatosan megtervezett, komótos tempójú
beöltözés során megismerhette az eredeti, szürke uniformis
valamennyi elemét, a hatástalanított Luger pisztollyal bezárólag.
Feszült figyelemmel követték végig a lövészárok-háború
kialakulásának hadtörténeti okairól, illetve az ott folyó gyalogsági harc módszereiről szóló elméleti és gyakorlati bemutatót. Ez
utóbbiba éppúgy bevonta az idősebb diákságot, mint a fiatalabbakat, így hozva testközelbe számukra az isonzói és galíciai front
légkörét egy gyalogos katona szemszögéből. Hidán Csaba, aki –
mint megtudtuk – egykor kommandós katona is volt, minden
igyekezetével tiszteletet ébresztett a gyerekekben az olyan örök
érvényű erények iránt, mint amilyenek a becsület és a hazaszeretet.
Dr. Kisfalvi Gabriella
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„Az első és legfontosabb az anyanyelv”
Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a Pipacsvirág
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgozó pedagógusokat szeretnénk megszólítani, és közelebb
hozni őket olvasóinkhoz. Ezúttal Szalay Ágnessel beszélgettünk, aki alsós tanító angol műveltségterülettel.

idősebb lány pedig a Prohászka Ottokár Gimnázium növendéke.
Csak azért nem a Pipacsvirág tanulói – mint a két legkisebb –,
mert később, a nyolcadik után már nehéz csatlakozni a
budakeszi intézményhez.

- Szeptember óta tanít a Pipacsvirágban. Milyen benyomásokat
szerzett az intézményről?

- Alapelvem, hogy a gyermekek minél tovább járjanak a lakhelyükhöz legközelebbi iskolába, ne raboljuk az idejüket túl korán
a sok utazással. Egy olyan kis közösségben, mint Telki, jobban
ismerik egymást a szülők, a tanárok és a gyerekek egyaránt. A
Pipacsvirág előnye még egy nagyvárosi intézménnyel szemben,
hogy kisebb létszámúak az osztályok, és ez nagyon jó.

- A két legkisebb gyermekem ebbe az iskolába jár – az egyik
másodikos, a másik harmadikos –, és már szülőként tetszett az
iskola. Jelenleg félállásban angolt és matematikát tanítok a 4.bben, és amióta belülről is tudom szemlélni, még inkább pozitívnak látom az intézményben folyó munkát.
Jó látni, hogy ennyi pedagógus ilyen komoly erőbedobással tud
küzdeni a gyermekek fejlődéséért. A kollegáimon látszik, hogy
nagyon elhivatottak, mindannyian próbáljuk kihozni a legjobbat
a gyerekekből.
Hálás vagyok a vezetőségnek, mert mindig érezni lehet, hogy a
gyerekek érdekeit szem előtt tartva ott állnak mögöttünk,
segítik a munkánkat. Rendkívül fontosnak tartom, hogy az osztályfőnök „párommal”, Szabó Andreával nagyon hasonlóak az
elveink és jól össze tudunk dolgozni.
- Egy ideig élt Belgiumban. Az oktatást tekintve milyen tapasztalatokkal gazdagodott?
- Korábban lehetőségem volt szülőként, és alkalmanként mint
helyettes pedagógus látni, milyen külföldön az oktatás.
Raktároztam magamban a benyomásokat, és próbáltam a jó
módszereket „begyűjteni”. Úgy látom például - több pedagógus
kollégámmal egyetemben -, hogy a százalékos értékelés
árnyaltabb az osztályzatoknál, és sokkal kevésbé stresszeli a
gyermekeket. Nagy előny, hogy a gyerekek megtanulják beosztani a saját idejüket azáltal, hogy sokkal kevesebb az egyik
napról a másikra elvégzendő feladat.
- Öt gyermeke van. Mennyi idősek és hova járnak iskolába?
- A legkisebb nyolc, míg a legnagyobb tizenöt éves – ő
egyébként az egyetlen fiú, a többiek lányok. Mivel fontosak számunkra a keresztény értékek, a nagyfiam a piaristákhoz jár, a két

Újévi koncert
A karácsonyi időszakban már lázasan készülődtek a Kiss Zenede
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai a januárban
megrendezett újévi koncertre.
Az előadás a Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola aulájában kapott helyet, mely teljesen
megtelt a hozzátartozókkal, érdeklődőkkel. Nem is csoda, hogy
ilyen sokan voltak kíváncsiak a gyermekek előadására, hisz az
iskola zengett a szebbnél szebb, színvonalas műsorszámoktól,
érződött, hogy a növendékek szívből játszottak.
2019. január 17-i (csütörtöki) koncertünket a telki iskola
vezetőségének tagjai is megtisztelték, többek közt Farkas Judit
igazgató asszony és Toldi Szilvia igazgató-helyettes asszony.
Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik a helyszín biztosítását
és támogató hozzáállásukat!
Tóth Luca Réka
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- Melyek a Pipacsvirág erősségei?

Két és fél éve költöztünk Telkibe. Gyermekeim révén ismertem
meg a Pipacsvirágot, és nagyon tetszett, amit láttam.
Tizenöt évig voltam otthon főállású anyaként, amit nagyon
élveztem. Van egy orvosi és egy tanítói diplomám. Azt már régóta tudtam, melyik irányba húz a szívem, és biztos voltam benne,
hogy egyszer majd érezni fogom, mikor tudom beilleszteni az
anyaság mellé a tanítást. Ahogy ide költöztem, ez nagyjából el is
dőlt.
Mindig gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, és úgy gondolom, egy alsós tanító ugyanolyan fontossá tud válni a kicsik
életében, mint a betegekében egy orvos.
- Hogyan boldogulnak a gyerekek a két tanítási nyelvvel?
- Ez változó. Van, akinek jó, és van, akinek megterhelő lenne a két
tannyelvűség. Az első és legfontosabb ugyanis az anyanyelv!
Többet veszít az, aki az angol mellett esetleg nem tudja a helyes
magyar beszédet és írást a legtökéletesebben elsajátítani.
Szerencsére az iskola egyénre szabottan tanácsot ad a beiratkozás előtt, hogy ajánlott-e az angolos osztály a leendő elsősnek. Ez nem kőbe vésett szabály, de érdemes elgondolkodni a
véleményen, hiszen a gyerekek javát szolgálja. Van, aki könnyedén boldogul a két nyelvvel, ugyanakkor van, akinek gondot
okozna, hogy ötödiktől már megjelennek az angol nyelven oktatott tantárgyak.
szb

Oktatás
Dr. Dúró Zsuzsanna előadása
Januárban az iskola pedagógusainak lehetősége adódott Dr.
Dúró Zsuzsanna PhD, a neveléstudományok doktora, tehetségfejlesztési szakértő előadásának meghallgatására.
Nagyon élvezetes előadást hallhattunk a tehetségek felismeréséről és a fejlesztési lehetőségekről. Ezúton köszönjük az
Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány támogatását.

A magyar kultúra napja megemlékezés az iskolában
Kölcsey Ferenc a Himnuszt 1823. január 22-én fejezte be, amely
Erkel Ferenc zenéjével Magyarország nemzeti himnusza lett.
Erre az eseményre emlékezve, a költemény megírásának napján
ünnepeljük a magyar kultúra napját, amelyről az iskolában is
megemlékeztünk.

A jegeslegjobb napunk
Magunk mögött hagyva a félévzárás nehézségeit, korcsolyázással lazítottunk. Felfrissülve, új energiákkal töltődve vágunk neki
a folytatásnak.
6. b osztály
Kép: Hankó Noémi

A hónap szakosztálya:
ritmikus gimnasztika
A ritmikus gimnasztika oktatása 2001-ben, az általános iskola
megnyitásával egy időben kezdődött Telkiben. Szakosztállyá a
Telki SE alapításakor, 2005-ben vált. Jelenleg 6 edző dolgozik a
szakosztályban, amelynek 140 tagja van.

Már óvodás korban el lehet kezdeni
A ritmikus gimnasztika olimpiai sportág, amely Magyarországon
a Magyar Torna Szövetségen belül az RG szakág alá tartozik.
Oktatását már óvodás korban el lehet kezdeni. A kéziszerek
használatával látványosan fejleszti a gyerekek koordinációs
képességeit, testtudatát, ritmusérzékét. Az edzések
hosszúságától, intenzitásától és gyakoriságától függ, hogy ki
milyen szintre tud eljutni a sportágban. A versenygyakorlatok
szernehézségekből, rizikókból, tánclépés-sorozatokból, testtechnikai nehézségekből állnak, amelyek rendkívül sok gyakorlást, ruganyosságot és gyorsaságot igényelnek a versenyzőktől.

Rendkívül kifejező és fejlesztő a mozgásanyag, amit alkalmaz.
Tanulgattuk, részt vettünk és levizsgáztunk a hazai edző- és
bíróképzésen, és nagy örömünkre az idei évben Budapesten
megrendezett világbajnokságon be is tudtunk mutatkozni egy
olyan kategóriában, ami egyelőre a mi felkészültségünknek
megfelelő. (Erről a Telki Napló 2018/6. számában írt egy szülő.)
Ez nagy lehetőség volt azoknak a tanítványainknak, akiket már

Mi az az Esztétikus Gimnasztika?
Telkiben 2013-ig csak RG oktatással foglalkoztunk szabadidő
kategóriás szinten. Ekkor kezdtünk megismerkedni egy új,
Finnországból érkező sportággal, az Esztétikus Gimnasztikával.
Ez csak csapatban űzhető gimnasztika és tánc (kéziszer nélkül).
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Közösség
8-10 éve képzünk itt. Telkiben, és RG-ben nem volt lehetőségük
kilépni a szabadidős kategóriából. Idén is készülünk felnőtt
csapatunkkal egy márciusi Open Bajnokságra, Dániába.

Új sportág született
Másik nagy álmunk az idei évben bejegyzésre került, Telkiben
megalakult Művészi Gimnasztika Szabadidősport Szövetség
volt, amelynek elsődleges célja a szabadidősportolók
érdekképviselete, a sportág fejlesztése, megfelelő versenyzési,
valamint értékelési keret megteremtése és közösség szervezése
volt. Az RG Szövetségben szabadidősportban is egyre erősödő
technikai követelményszint, és a sokszorosan megnövekedett
anyagi terhek miatt döntöttünk úgy, hogy olyan sportág
fejlesztésébe kezdünk, amely mindenki számára elérhető,
figyelembe veszi az edzésidőt a követelményszint meghatározásakor, és valódi élményt nyújt sportolónak, valamint nézőnek
egyaránt.

Tíz éves a Telki Gyermek Táncszínház
A Telki Gyermek Táncszínház 10 éve alakult egy karácsonyi
meglepetés műsor alkalmával, ami nagy örömöt és sikert hozott
mindannyiunk számára. Úgy döntöttünk, hogy azokkal a
tanítványainkkal, akik itt jobban ki tudnak bontakozni a bennük
rejlő kis művészt életre hívva, mint a versenyeken, megmaradunk ennél a műfajnál. Közös alkotásba kezdtünk, amelyhez évről évre egyre több segítséget kaptunk a környezetünkben élő rejtett tehetségektől.

A Telki Fesztivál nézőközönsége mindig nagy szeretettel várja az
előadást, amire egy évet készülünk. Idei évben először a Művészi
Gimnasztika Szabadidősport Szövetség szervezésében Táncszínház Fesztiválon fogunk részt venni Törökbálinton, ahol jeles
művészek értékelik majd produkciónkat, és tanácsaikkal segítik
a fejlődést. Izgalommal várjuk ezt az új élményt! Annyit
szeretnénk még elárulni, hogy az idei évben a jubileumra való
tekintettel egy különleges előadással készülünk, amelynek címe:
Telki Legenda.

Akár nemzetközi szinten is lehet
versenyezni
Óvodás kortól 18 éves korig vannak tanítványaink, akik kortársaikkal sportolhatnak úgy a versenyző csoportokban, mint a
Táncszínházban.
Szakosztályunkban 2 év alapképzés után edzői javaslatra, a gyermek motivációit és adottságait figyelembe véve lehet további
csoportos képzésben részt venni szabadidős versenyzőként
vagy a Telki Gyermek Táncszínház tagjaként. Junior és felnőtt
korcsoportban versenyeztetünk Esztétikus Csapatgimnasztikában, itt van lehetőség akár nemzetközi szinten is
versenyezni Rövid Program kategóriában.

Célszerű a tanév elején csatlakozni
Edzéseink kedden és csütörtökön vannak az iskola tornatermében, esztétikus csapatgimnasztika versenyzőink péntek este
is gyakorolnak.
Előkészítő csoportjainkhoz szerencsés év elején csatlakozni az
edzések időpontjában, de évközbeni jelentkezést is elfogadunk
bizonyos esetekben, ami azonban nagy igyekezetet és türelmet
igényel az újonnan belépőtől.

Fontos, hogy meglegyen a folytonosság
Az évek múlásával tanítványaink közül többen választották
hivatásuknak az edzői pályát. Nagyon fontos egy szakosztály
életében, hogy biztosítani tudja a folytonosságot, és olyan szemlélettel működjön, amelyben a sportág iránti elkötelezettség, a
továbbtanulás, a szakmai fejlődés egyértelműen megfogalmazott célkitűzés és igény.
Telki SE RG Szakosztály

Az Anya-Lánya és az Apa-Lánya torna a kedvenc programunk minden évben. Közös gyakorlatot tanítunk be a lányoknak a szüleikkel
egy kis bemelegítő gimnasztika és balett után. Mindig nagyon vidám program, apukáknak márciusban, anyukáknak májusban.
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Hirdetés
Kultúra

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetésfelvétel:
06-26-920-806
munkaugy@telki.hu

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
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS
BUDAJENŐN

IMPRESSZUM

Szakál Attila és Gagyi Kinga 1. gyermeke: Szakál Hédi

Telki Község Önkormányzata
2089 Telki, Petőfi utca 1.
Felelős kiadó:
Telki Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő:
Szilágyi Balázs
telkinaplo@gmail.com
telkinaplo@telki.hu, 70/530-4555
Munkatársak:
Bognár Annamária
Cseresnyés Ágnes
Jakab Mária Ilona
Koltai Piroska
Mészáros Szilvia
Zimonyi Adrienne

Csontos Attila és dr. Bálint Eszter 1. gyermeke: Csontos
Magdolna

Nyomdai munkák:
SOLONG Press Kft.

Papp András és Vámos Judit 1. gyermeke: Papp Péter

Következő számunk lapzártája:
március 11.

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

Gratulálunk!

Hirdetési díjak befizetési határideje: március 11.
Hirdetésfelvétel:
06-26/ 920-806; munkaugy@telki.hu

www.telki.hu
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Közérdekű
Közösség

Faludisznaja
Nagy sürgés-forgás volt a Pajta-Faluházban és udvarán 2019.
február 2-án kora reggeltől. Telki hagyományos rendezvényére
készültek a finomságok szorgos kezek által.
Mire az érdeklődők hada megérkezett, már sült a friss tarja, és
ízletes, lilahagymás zsíros kenyeret is lehetett kóstolgatni.
Kortyolnivalóként tea és forralt bor várta a nagyérdeműt, és kicsivel később már az aznapi áldozatok húsából készült el a kolbász, majd a májas és a véres hurka. Mindezek mellett toros
káposzta is színesítette a kínálatot.
A rendezvényen végig élő zene szólt, ami igazán hangulatossá
tette a falu nagy disznóvágását.
szb
Fotók: Jakab Mária Ilona

2019 február

