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Önkormányzat

Polgármester naplója
Otthonunk: Telki
Tisztelt olvasók, kedves telki
barátaim! A 2014-2019-es
önkormányzati ciklus utolsó
naplóbejegyzését írom. Kihívó nélküli, csendes kampányidőszak vége felé vagyunk, a
következő ciklus szinte észrevétlenül fog elkezdődni,
folytatódik a munka és zajlanak a megkezdett programok.
Egy pillanatra, ha máshol nem
is, de itt, ezeken a lapokon
meg kell állnunk. Összegeznünk kell az eltelt időszakot, értékelnünk a közös
munkát. Nem fogok sem
korteskedni, sem programot
hirdetni. Előbbi felesleges, utóbbit pedig részletesen ki fogom
fejteni a következő időszakban, hisz a kivételes helyzet nem
jelenti azt, hogy meg lehet spórolni az elvégzendő házi feladatot. Az „Otthonunk: Telki” programról még sokat fognak hallani.
Többször leírtam már, hogy rekordokat döntöttünk, és jelentős
eredményeket értünk el forrásbevonás, beruházások, és
üzemeltetés, működtetés terén. Engedjék meg, hogy most ne
erről írjak, hanem arról, hogy mi nem sikerült, mivel vagyok
elégedetlen. Ha megvizsgálják korábbi programjaimat, és
összevetik a megvalósulásokkal, láthatják, hogy a leírtak teljesültek, sőt, túlteljesültek. Olyat ugyanis nem ígértem, ami rendkívül
bizonytalan lett volna, és aminek a megvalósulása alapvetően
nem tőlünk függ, és természetesen olyat sem, ami eleve nem
megvalósítható kampányblöff lett volna. De én titokban azért
reménykedtem. Reménykedtem abban, hogy minél több dolgot
sikerül megvalósítani, amit megígérni nem mertem, annyira esélytelennek tűnt.
Reménykedtem abban, hogy minden esélytelenség ellenére sikerül jelentős forrásokat szereznünk útépítésre. Nem sikerült. A
következő ciklus egyik fő célkitűzése, hogy ezen változtassunk.
Nagy merészség volt ezt leírni, mert a jelentős mértékű forrás
elnyerésének esélye továbbra sem sok. Azonban fő prioritásként
fontos volt megnevezni, mert azt a célt tűztük ki magunk elé,
hogy javítunk az utak állapotán.
Nem sikerült jelentősen emelni a helyi iparűzési adó
bevételünkön. Ez sem volt korábbi választási ígéret, de örültem
volna, ha többen bejelentik ide cégjeiket, vagy sikerül ide csábítani olyan vállalkozásokat, melyek megfelelnek a nagyon
behatárolt elképzeléseknek.
Rengeteg energiát fordítunk és én magam is fordítok tájékoztatásra, mégis úgy érzem, hogy az energia nagy része elvész,
mert a médiazajban, és főleg a közösségi oldalakra világszerte
jellemző dezinformáció-özönben elvész a hiteles tájékoztatás.
Nem könnyű ugyanazt ezredszer is leírni, és szembesülni azzal,
hogy nem olvassák el, szemben egy-egy félrevezető és alaptalan, fél perces Facebook-poszttal. De ez nem helyi jelenség, a
web2.0 és a közösségi oldalak mindenhol a hiteles információk
megszűnését hozták, aminek következményeivel együtt kell
élnünk. Egyértelmű, hogy hiába tartják általában Telki önkormányzati kommunikációját országos összevetésben is
kiemelkedően jónak, további teendőink vannak e téren, és csak
akkor lehetünk elégedettek, ha már senki nem írja le többet,
hogy „Telki a leggazdagabb falu”.
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Eredményekkel kezdtem, térjünk kicsit vissza ide, de nem a felsorolásukhoz, hanem azokhoz, akik az eredmények mögött állnak. Köszönetet szeretnék mondani az elért közös eredményekért. Legelsősorban Önöknek. Köszönöm a megszavazott
bizalmat, hogy rám bízták közös otthonunkat! Köszönöm, hogy
megőrizték az elfogadó, békés közéletet, hogy részt vettek
közös mindennapjainkban! Köszönöm, hogy hozzájárultak Telki
létéhez önkéntes támogatásokkal, munkával vagy akár adóforintokkal!
Szeretném megköszönni a közös munkát képviselőtársaimnak!
Öröm, hogy együtt folytathatjuk a megkezdett feladatokat.
Köszönöm a bizottság külső tagjainak, hogy támogatták szakértelmükkel és személyes nézőpontjukkal a döntéseket!
Köszönöm a támogatást országgyűlési képviselőnknek, és minden minket támogató helyi, valamint nem helyi politikusnak,
támogatónak!
Köszönöm a térség településvezetőinek a kölcsönösségen alapuló együttműködést!
Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen módon, megbízottként,
vállalkozóként, munkavállalóként vagy önkéntesként hozzájárult közösségünk dolgaihoz! Köszönöm a civil
szervezeteknek, önszerveződő csoportoknak, hogy részt vettek
életünkben!
És végül, de nem utolsósorban köszönöm kollégáimnak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak az elkötelezett munkát, mely
nélkül sok eredményünk nem születhetett volna meg!
Mindenkire számítok a jövőben!
Merthogy a jövő elkezdődött. Az új feladatok már előttünk
tornyosulnak. Nem lehet visszamutogatni, nincs senki, aki után
rendet kellene tenni. Nincs haladék. Két sikeres ciklus után már
magasan van a mérce. A választói akarat megnyilvánult egy
nagyon erős üzenetben. Telki nem az a település, ahol ne akadna
jól képzett, értelmes, tenni akaró jelölt, és nem is arról vagyunk
híresek, hogy véka alá rejtenénk a véleményünket vagy
tartózkodnánk a közéleti megnyilvánulásoktól. Épp ellenkezőleg. Ezért nagyon erős felhatalmazás, és hatalmas felelősség,
hogy megtorpanás nélkül folytathatom a megkezdett munkát.
Igyekezni fogok megfelelni ennek a bizalomnak és felhatalmazásnak.
Kérek mindenkit, hogy vegyen részt az október 13-i választáson!
Telki mindig híres volt a voksolásokon való magas részvételről,
függetlenül az adott szavazás tétjétől. A választás akkor is
véleménynyilvánítás, ha a folytatásról döntünk. Ezért kérem,
hogy azok is menjenek el, és adják le szavazatukat, akik
alapvetően elégedettek a közelmúlt fejlődésével. A voksolás jó
esetben nem protestálás, hanem összetartozásunk jelképe,
annak kifejezése, hogy érdekel minket a közélet, és figyelemmel
kísérjük a folyamatokat, nem vagyunk sem tágabb, sem szűkebb
környezetünk iránt közömbösek. Ennek jegyében kérem, hogy
szánjanak pár percet a vasárnapjukból az önkormányzati
választásra!
Békés, építkező, kiegyensúlyozott esztendőket kívánok
magunknak a következő önkormányzati ciklusra! Sok sikert mindenkinek, és egy kis szerencsét magamnak, ami mindenkire
ráfér, aki bizonytalan, változó környezetben tevékenykedik!
Deltai Károly
polgármester
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2019. augusztus 26.
Beszámoló a temető üzemeltetéséről
Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
határozott, hogy elfogadja a Gyertyaláng Kft. által készített, a
temető és ravatalozó 2018. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.

hasznosításáról, és meghatározta azok bérleti díját. A testület
úgy döntött, hogy az elfogadott díjtételeket 2020 januárjában
felülvizsgálja. A határozat a díjtételek mellett rendelkezik az
ingyenes, illetve kedvezményes helyiséghasználatról is.
A képviselő-testület módosította az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről szóló, 28/2007. (XII. 12.) Ö. rendeletét, valamint az
önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló, 24/2011. (11.01.) Ö. rendeletét.

Közérdekű bérlakás bérleti joga
A testület döntött arról, hogy az augusztus 1. napjával kinevezett Kürtösi Pál körzeti megbízott részére a Telki, Árnyas
utca 14/A szám alatti önkormányzati tulajdonú közérdekű bérlakást 2019. október 1-jétől határozott időre, a megbízotti
jogviszonya fennállásáig terjedő időszakra bérbe adja.

Beszámoló nyári karbantartási munkákról
A testület elfogadta a 2019. évi nyári intézmény-karbantartási
munkákról szóló tájékoztatót.

Pályázat kiírása
Óvodai alapító okirat módosítása
A képviselő-testület jóváhagyta a Telki Óvoda alapító okiratának
módosítását, és elfogadta az egységes szerkezetű okiratot.

A képviselő-testület pályázatot írt ki a Környezetvédelmi Alap
második félévre vonatkozó felhasználásáról.

Földterület felajánlása megvásárlásra
Alapítványi beszámoló
A testület megtárgyalta és elfogadta az Óvoda-Iskola Telkiben
Alapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolóját.

A testület nem fogadta el a Telki, 015/1-es helyrajzi-számú ingatlan tulajdonosának eladási ajánlatát.

Beszámoló a hivatal tevékenységéről
Tájékoztató a költségvetési
gazdálkodásról

A képviselő-testület elfogadta a Telki Község Polgármesteri
Hivatalának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a Telki
Önkormányzat és intézményeinek 2019. január 1-je és 2019.
június 30-a közötti időszakra vonatkozó költségvetési
gazdálkodása tárgyában készült tájékoztatóban foglaltakat.

HVB tagok és póttagok megválasztása

Munkamegosztási megállapodás
A testület úgy határozott, hogy elfogadja a Polgármesteri
Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési
szerv és Telki Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közötti Munkamegosztási Megállapodást.

Közösségi ház helyiségeinek hasznosítása
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló,
24/2011. (11.01.) számú Ö. rendeletben foglaltaknak
megfelelően 2019. szeptember 1-jei hatállyal rendelkezett a
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár helyiségeinek

A testület a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény
24.§ (1) bekezdésében, valamint 25.§-ában biztosított
jogkörében eljárva megválasztotta a Telki község területén
működő Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.

Pályázat benyújtása
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2019.
évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című
pályázati felhívásra, a Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtár technikai eszközállományának bővítésére támogatási
kérelmet nyújtson be. A testület döntése alapján a pályázati
önrészt, 900.000 Ft-ot a 2019. évi költségvetés tartalékkeretének
terhére biztosítják.
szb
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Aktuális választási tudnivalók
Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára
tűzte ki az önkormányzati választásokat. Íme, a legfontosabb tudnivalók!

Fogyatékossággal élő választópolgárok
segítése
(központi névjegyzéket érintő kérelem)
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget
igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

Átjelentkezési kérelem
Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Az a választópolgár, aki
lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett –
tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye
vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné
megválasztani.
Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet
nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási
helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a
tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig
tart.
Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud
megjelenni a szavazóhelyiségben, és a mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyére vagy azzal azonos szavazókörbe tartozó egyéb címre kéri. Az átjelentkezési kérelem benyújtási
határideje: 2019. október 9., 16:00.

Mozgóurna igénylése
Mozgóurnát az a szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgár kérhet, aki mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Aki a
mozgóurnát más indokkal (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok miatt) kéri, annak kérése nem teljesíthető.
A mozgóurna iránti kérelem meghatározott időpontig
nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás
napján legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.
A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési
helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a
mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér,
valamint a mozgóurna-igénylés okát (Ve. 103. § (1)-(3)
bekezdés).

A kérelem benyújtásának határideje:
-

levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül, elektronikus
úton legkésőbb 2019. október 9., 16:00,

-

személyesen vagy elektronikus azonosítással, elektronikus
úton 2019. október 11., 16:00, vagy

-

2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus
azonosítással, elektronikus úton 2019. október 13., 12:00,

-

az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott
útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi
kézbesítésével 2019. október 13., 12:00.
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-

Braille-írással készült értesítő megküldése,

-

könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,

-

Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,

-

akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása (Ve. 88. §).

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő,
vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló
bizottság két tagja.
A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja online a valasztas.hu honlapon, személyesen vagy levélben is a magyarországi
lakcíme szerinti helyi választási irodában.
A választópolgár által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Aki már
kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden
választásra érvényes.
Ahhoz, hogy a választópolgár a szavazás napján Braille-írásos
sablon segítségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet
legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16 óráig kell benyújtania.
Ahhoz, hogy a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a
szavazást megelőző 4. napon 16 óráig be kell nyújtania.

Adatkiadás megtagadása iránti kérelem
benyújtásának szabályai
A kérelmet benyújthatja: online a valasztas.hu honlapon, személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi
választási irodában.
Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól
függetlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű
azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését
követően benyújtani.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak
alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően csak magyarországi lakóhellyel rendelkező
választópolgárok szavazhatnak, külképviseleten történő
szavazásra nincs lehetőség.
Az átjelentkezéssel, valamint a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazásának helyszíneként a Telki
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
Aula (Muskátli u. 2.), 1. számú szavazókör van kijelölve.
A szavazókörök területi beosztása, a szavazóköri helyszínek a
www.telki.hu oldalon elérhetők.
dr. Lack Mónika
a Helyi Választási Iroda vezetője

Önkormányzat

Köszönöm!
Javában folynak az önkormányzati választás előkészületei. Akit érdekel, bizonyára tudja már,
hogy nem indulok újra.
Huszonöt éve, 1994-ben kaptam először bizalmat, azóta – egy ciklus kivételével – Telki önkormányzati képviselője lehettem. Ez önmagában sem kis idő, de azzal, hogy a legújabb kori Telki
ez idő alatt fejlődött ki, akár történelminek is nevezhető. A néhány száz lakosú, egynéhány
utcás, víz, csatorna, telefon, iskola, óvoda, és minden más, ma már természetes infrastruktúra és
szolgáltatás nélküli kis faluból több mint négyezres, európai színvonalú település lett.
Jó érzés, büszke vagyok arra, hogy mindennek aktív, tevékeny részese lehettem, képviselőként
döntési helyzetben is. Eseményekben gazdag, időnként nagyon nehéz, konfliktusokkal is terhelt negyed évszázad volt, értékelésével – mint általában – ha nem is történelmi távlatokat, de
egy kis időt érdemes várni.

Helytörténeti Gyűjtemény, 2019

Mindvégig alapvetés volt számomra, hogy a képviselőséggel járó minden kötelezettségnek,
elvárásnak eleget tegyek, és ezen túl olyan ügyeket is szolgáljak, amelyeket fontosnak tartok.
Egyike volt ezeknek a robbanásszerű fejlődéssel általában velejáró változások, nehézségek,
konfliktusok „kezelése”, amelyeket az itt született, itt szocializálódott, idősebb régi telkiek éltek
meg a legnehezebben, néha bizony okkal! Kevesen tudják, mennyi vitával, őrlődéssel járt a
kompromisszumok megkeresése, a konfliktusok csökkentése, feloldása, ha csak lehetséges
volt, ezek elkerülése.
Mivel különösen a legutóbbi ciklusokban egyedül voltam képviselő régi telkiként, mindez
elsősorban rám nehezedett, és ez így is volt rendben. Vállaltam, vállalnom kellett azért is, mert
itt születtem – sőt, felmenőim is – azóta is itt élek, a régi Telki jelenti számomra a gyökereimet,
de műszaki értelmiségi pályára kerültem, a versenyszférában dolgozom, így az újonnan
beköltözőket is jól értem, hiszen a mindennapokban az ő életüket élem én is.

Kodolányi Emléktábla, 1974

Ma már lassan-lassan talán túl vagyunk ezen, településünket közel kilencven százalékban újak
lakják, közülük nagyon sok intelligens, képzett fiatalt ismerek jómagam is, akik a régiek felé
kellő empátiával, megértéssel, sőt, érdeklődéssel alakították ki azt az életet, amit ők már élni
szeretnének új otthonukban. Számomra ők a letéteményesei a jövőbeli lokálpatriótáinknak is.
A régiek bizony már nagyon kevesen vannak, és talán már élvezni tudják a változások előnyeit
is, itt lakó gyermekeik pedig könnyebben alkalmazkodtak a megváltozott élethez, s ha a szolgáltatási szektorban dolgoznak, jól megtalálhatják számításaikat akár helyben is!
A mindennapok konfliktusai tehát lassan már a múltba vesznek, de a fiatalkori emlékek, az
egykori falusi értékrend és értékek részbeni elvesztése bizony néha még sokunknak tud fájni
– nekem is! Talán ez késztetett arra is, hogy a sors által halmozottan sújtott kis szülőfalumnak
a múltjából, értékeiből lelkes segítőimmel valamit megmentsünk a jövőnek, létrehozzunk
olyasmiket is, amelyek színesítik mindennapjainkat, az itt megfordulók számára is érdekessé,
vonzóvá teszik településünket, mert ezekből bizony szinte semmi sem maradt fenn! Néhányuk
– amelyek megmentésében, létrehozásában fontos, vagy akár meghatározó szerepem volt –
fotója a cikk mellett látható, mert még itt is jó érzés számomra, ha körülvesznek.
Szeretnék ezúton is mindent megköszönni mindenkinek, választóimnak, hogy bizalmukból
mindezt tehettem, képviselőtársaimnak a közös munkát! Megkaptam, megvolt a lehetőségem,
hogy képviselőként is megtehessem Telkiért azt, amit jónak gondolok, és itt az ideje, hogy ezt
a lehetőséget más is megkaphassa. Köszönöm még egyszer, biztos vagyok benne, hogy a
telkiek bölcsessége jó választásokat eredményez, és megvalósul, amiért képviselőként dolgoztam, hogy azok, akik itt laknak, ne csak a házukhoz, hanem már a Telki táblához érve érezzék
azt, hogy hazaérkeztek!

Kőkereszt, 2012

Szigeti Antal
képviselő

Régi sírkövek gyűjteménye, 1994

Telki Panoráma Pont, 2009

Kitelepítési Emléktábla, 2007
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Önkormányzat

Polgármester- és képviselő-jelöltek
Tisztelt Választópolgárok! A 2019. október 13. napjára kitűzött
polgármester és egyéni listás képviselők választásán a telki
választópolgárok a következő jelöltekre szavazhatnak.
Polgármester-jelölt:
1. Deltai Károly István
Egyéni listás képviselő-jelöltek:
(A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160.§ (1)
bekezdése értelmében megtörtént sorsolás alapján a
szavazólapon szereplő sorrendben.)

1. dr. Vida Rolland
2. Halász Terézia Éva
3. Móczár Gábor Attila
4. Király Péter
5. dr. Földvári-Nagy László
6. Koltai Piroska Margit
7. Neudert Károly
A választópolgárok a szavazólapon érvényesen egy polgármester-jelöltre és 6 képviselő-jelöltre szavazhatnak.
Helyi Választási Iroda

Lakossági fórum és ismertető
2019. szeptember 10-én lakossági fórum és ismertető helyszíne
volt a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár nagyterme. A
téma a Települési Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet
módosítása volt, amit a telki Szőlőhegy helyi védelem alá vonása
érdekében kezdeményezett Telki Község Önkormányzatának
képviselő-testülete.
A minimális lakossági érdeklődés mellett megtartott
eseményen Pintér Ferenc településtervező ismertette a
módosítás főbb részleteit. Kiemelte, hogy a Szőlő sor és a Telki
feletti erdő között elhelyezkedő Szőlőhegy a településkaraktert

meghatározó terület, ami egyedülálló tájképi értéket képvisel,
ezért egyedi módon kell kezelni. Hozzátette, a védelem alá
helyezéssel az önkormányzat megerősítette, hogy célja
megőrizni Telkiben a jellegzetes tájkarakteri elemeket, és ez a
település arculata szempontjából is lényeges.
A prezentációt követően Deltai Károly polgármester elmondta,
hogy az önkormányzat szorgalmazni fogja, hogy a Szőlőhegy
kerüljön be a helyi, valamint a megyei értéktárba egyaránt.
szb

Változott a kormányablak nyitvatartási ideje
A Miniszterelnökség döntött a Pest Megyei Kormányhivatal és a
Budapest Főváros Kormányhivatala illetékességi területén
működő kormányablakok egységes ügyfélfogadási rendjének
módosításáról.
Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadás vége előtt 30
perccel van lehetőség. Az ügyfelek számára javasolják, hogy
előzetesen foglaljanak időpontot a 1818-as ingyenesen hívható
Kormányzati Ügyfélvonalon vagy az Ügyfélkapun keresztül.

2019 szeptember

2019. szeptember 2-tól a kormányablakok
nyitva tartása az alábbiak szerint módosult:
Hétfő: 7:00 – 17:00
Kedd: 8:00 – 16:00
Szerda: 12:00 – 20:00
Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 14:00

Önkormányzat

Új köztéri hulladékgyűjtők
Telki Község Önkormányzata augusztus végén online szavazást
indított a Telki Portálon, amely során új köztéri hulladékgyűjtők
helyszíneire lehetett voksolni.

ezért az önkormányzat két másik hulladékgyűjtőt is elhelyezett
a Hársfa utca, Erdő utca és Akácos út sarkára, valamint a
Budajenői út és Rozmaring utca sarkára.

Összesen 132 szavazat érkezett, amelyek alapján az önkormányzat az első öt legtöbb voksot kapott helyszínre új köztéri
hulladékgyűjtőket tett ki. A helyszínek a következők: Fő utca, a
Telki Üzletház mellett; Völgy utca és Kórház fasor sarka; templom
előtti terület; Szajkó és Tengelice utca sarka; Temető és Árnyas
utca sarka.

Ahogyan a második képen is látható, számos egyéb helyszínjavaslat is érkezett. Ezeket is köszönjük, és ha továbbra is fennáll
majd az igény további szemetesek kihelyezésére, akkor egy
második körben ezek közül is felkerülhetnek majd a népszerűbbek a listára.

Amint a statisztikai táblázatokból látszik, nagyon szoros volt az
eredmény, a hatodik és hetedik helyre is sok szavazat érkezett,

Vida Rolland
képviselő

Szociális célú tűzifa igénylése
Telki Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által
meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton az idei évben is
támogatást nyert el szociális célú tűzifavásárláshoz. A támogatás
a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli
fűtéshez szükséges tűzifa formájában adható.
Telki község képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló,
17/2017. (X.31.) számú Ö. rendelete 15.§-a értelmében évente
egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támogatásra
vonatkozó kérelmet nyújthat a szociális bizottság azon szociálisan rászoruló, bejelentett állandó telki lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a településen élő személy részére,
akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
négyszeresét (114.500 Ft).
A szociális tűzifa-juttatásra vonatkozó kérelmet írásban kell
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz 2019. október 15-ig. A
kérelemhez csatolni kell az igénylő és a háztartásában élők
jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb
jövedelmekről.
A támogatás természetbeni formában, tűzifa-kiszállítással
történik.
Telki Önkormányzat
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Közösség

Új „seriff”-je van Telkinek
– interjú a település nyáron kinevezett körzeti megbízottjával
2019. augusztus elseje óta új körzeti megbízott teljesíti a
rendőri szolgálatot Telkiben. Kürtösi Pál – aki korábban
hasonló pozícióban Nagykovácsiban, Remeteszőlősön és
Budakeszin tett meg mindent a helyi közbiztonságért –
lapunknak elárulta, nagy álma valósult meg azzal, hogy
immáron a Telkiben élők nyugalmáért dolgozhat.
- Úgy tudom, többgyermekes családapa.
- Igen, három gyermekem van. A lányom tizenhárom éves, a
nagyobbik fiam kilenc, míg a legkisebb kettő és fél.
- Hogyan került hozzánk?
- Pécsi származású vagyok, és ott is végeztem számítástechnikai
műszerészként és szoftverfejlesztőként. Annak idején volt nálunk az iskolában egy rendőrségi bemutató, amely során megtetszett a szakma, és úgy gondoltam, jelentkezem rendőrnek.
A Budapesti Rendészeti Szakközépiskolába jártam, majd annak
befejezését követően, 2004. július elsején szereltem fel a
rendőrségnél, és egyből a Budakeszi Rendőrőrsre kerültem.
Először őrmesterként közrendvédelmi járőr voltam, majd 2007ben kineveztek Nagykovácsi és Remeteszőlős körzeti megbízottjának, 2012-ben pedig áthelyeztek Budakeszire, és a város
mellett Remeteszőlősön láttam el a feladatot.
Igazság szerint mindig is Telkibe szerettem volna jönni, ám
amikor anno felmerült a körzeti megbízotti lehetőség, Farkas
Flórián szolgált itt, nekem pedig felajánlották a nagykovácsi
állást. A főnököm azonban tudta, már régóta az a vágyam, hogy
itt dolgozhassam, így amikor a legutóbb itt szolgáló kolléga –
Czelvikker Máté – átment másik szervhez, az őrsparancsnok
behívott az irodájába, és felkínálta ezt a pozíciót.
- Mik az első tapasztalatai falunkban?
- Ismertem azért már valamennyire a települést korábbról, többször jártam erre rendőrként. Nyilván bizonyos szempontból újdonságot is jelent nekem, mert jobban meg kell ismernem a lakókat, a kis mellékutcákat. Még van mit tanulnom a hely kapcsán.
Próbáltam az elején minél több emberrel felvenni a kapcsolatot,
a legtöbb cégvezetővel, vállalkozóval ez sikerült is. A kiemelt
helyszíneket, mint például az iskolaudvart, a dohánybolt vagy a
Magyar Labdarúgó Szövetség környékét, a játszótereket igyekeztem a kezdetektől fogva gyakran ellenőrizni, és voltak már
intézkedéseim is.
- Láthattuk már önt a közösségi oldal Telki csoportjában is
feltűnni.
- A Facebook egy olyan formája a kapcsolattartásnak, ami szerintem hasznos lehet.
- A közösségi oldalon tett bejelentésekkel mennyire lehet
érdemben foglalkozni?
- A rendőrségi előírások szerint a körzeti megbízottaknak
fogadóórát kell tartaniuk. Ez az okostelefonok világa előtt jól is
működött, ma már azonban az emberek, úgy gondolom,
kényelmesebbek. Telefonon keresztül ugyanis mindent meg
tudunk oldani, mindenkit utol tudunk érni. Az a tapasztalat,
hogy a fogadóórán a rendőröket ma már nem keresik fel, hanem
ha valami gond van, akkor egyből jelentkeznek nála, felhívják
vagy írnak neki.
2019 szeptember

A telki körzeti megbízott elérhetősége:
Kürtösi Pál
Telefon: 06-70-603-7594
El kell határolni azonban különböző dolgokat! Magát a
szabálysértést, bűncselekményt, illetve állampolgársági jelzést
külön-külön kategóriába kell sorolni. Egy hivatalos eljárást csak
személyesen lehet megindítani, és azt jegyzőkönyvezni kell.
Ugyanakkor egy átlagos bejelentésre – ha mondjuk a Telki csoportban olyat jelez valaki, hogy látott egy gyanús autót, aminek
feljegyezte a rendszámát – tudok reagálni. Erre volt már többször is élő példa. Kisebb dolgok esetén ez működhet, azonban
ahogy mondtam, vannak olyan tényállások, amelyekhez szükség
van az állampolgárra, hogy a feljelentést, panaszt jegyzőkönyvbe vehessük.
A közösségi oldalas bejegyzések helyett persze azért is célszerűbb minden esetben telefonálni, hiszen úgy biztosan eljut hozzám az adott információ és sokkal több mindent meg tudunk
beszélni az eset kapcsán.
- Mikor, milyen időszakokban – nappal, éjszaka – lehet önt telefonon vagy személyesen elérni?
- A szolgálati telefonom mindig nálam van és be is van kapcsolva. Ezen tudnak a lakók elérni vagy bejelentéseket tenni.
Bármikor hívhatnak, éjjel és nappal. Ugyanakkor törekszem arra,
hogy mindenkit visszahívjak, amikor van rá lehetőségem. Ha
esetleg engem nem érnek el, és sürgős segítség kell, mindenképpen javaslom, hogy tárcsázzák a 112-es segélyhívót.
- Telkiben gyakran panaszkodnak a gyorshajtókra. Mit lehet
tenni azért, hogy egyes autóvezetők ne száguldozzanak az
utakon?
- A gyorshajtás nem csak nálunk, más településeken is problémát jelent. Ezt a lakók sokszor jelzik felénk, és mi is tapasztaljuk. A hatóság nyilván próbál ez ellen tenni sebességmérésekkel, és ha kell, szankcionálással. A Budakeszi
Rendőrőrsnek is van traffipax készüléke, amit rendszeresen
használnak a kollégák.

Közösség
A másik megoldás a gyorshajtások ellen a folyamatos rendőri
jelenlét lehet, és az, ha megállítjuk a szabálytalanul közlekedő
autósokat, és felhívjuk rá a figyelmüket, hogy ez a tempó már
nem ide való, bízva abban, hogy belátják mindezt.
A jelenlét, a mérések és a szankciók azonban önmagukban
kevesek, a gépjárművezetők hajlandósága nagyban kell ahhoz,
hogy a közlekedési kultúra javuljon.
- A másik nagy probléma sokak szerint a faluban a közterületi
italozás okozta szemetelés, hangoskodás. Ez ellen mit lehet
tenni?
- Mikor augusztusban munkához láttam itt, felhívták rá a
figyelmemet, hogy vannak olyan helyek – játszóterek, gördeszka-pálya –, amelyekre nagyon oda kell figyelni. Úgy gondolom,
hogy a rendszeres rendőri jelenléttel lehet az ilyen esetek
számát mérsékelni. Próbálom a kritikus helyszíneket – a polgárőrséggel is együttműködve – gyakran ellenőrizni.
Amennyiben szabálysértést tapasztalok, eljárok. Első körben
általában figyelmeztetni szoktam, ha viszont ez nem működik,
akkor szankciókat fogok alkalmazni.
- Körzeti megbízottként ön látja el az iskolarendőri feladatokat
is, ugye?
- Igen, így van, minden körzeti megbízott iskolarendőr is az adott
településen.

- Hátha nem mindenki tudja: mit jelent ez a gyakorlatban?
- Főként azért van ez a program, hogy a gyermekek, a szülők és
a pedagógusok tudják, ki a közvetlen kapcsolatuk a rendőrség
felé. Időnként előadásokat kell tartanom, illetve ha valamilyen
intézkedésre van szükség az intézmény területén, akkor ott
vagyok.
- Telkiben van esetleg olyan bűncselekmény típus, amire nagyon
oda kell figyelnünk?
- A statisztikákat elnézve elég nyugodt és biztonságos hely Telki.
Olykor előfordulnak vagyon elleni bűncselekmények – általában
lopások –, de ez így van a környező településeken is. Nagy problémák nincsenek, de az éberségünk nem lankadhat.
- Hosszú távra tervezi, hogy Telkiben szolgál körzeti megbízottként?
- Sokan kérdezik ezt tőlem. Ez egy nagyon jó beosztás a
rendőrségnél, aki ebben dolgozik, egy kicsit olyan – mi úgy szoktuk mondani egymás között –, mint a seriff az Egyesült
Államokban. A körzeti megbízottnak sok mindenhez kell értenie. Tartania kell a kapcsolatot a lakossággal, az önkormányzattal, a cégtulajdonosokkal. Közlekedés- és idegenrendészeti,
közrendvédelmi feladatai is vannak – ő úgymond egy mindenes.
Nyilván sosem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, de hosszú
távban gondolkodom. Nagyon szeretek rendőr lenni és az
emberekkel foglalkozni, az pedig, hogy itt legyek – ahogyan már
említettem –, régi vágyam volt.
Szilágyi Balázs

Zászlórendelés
A zászlók 2019. október 11-ig megrendelhetők a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán, a 06-26-920-801-es telefonszámon
vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.

Tisztelt Telki
Polgárok!
A korábbi években sikerrel lezajlott akciók után az önkormányzat
ezúton kínálja fel ismét azt a
lehetőséget, hogy a helybéli
lakosoknak kedvezményes áron
beszerez nemzeti és telki címeres
zászlókat.
Móczár Gábor alpolgármester

Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük
megküldeni:
Megrendelek ….. db ….. méretű nemzeti zászlót címerrel/címer
nélkül (aláhúzandó)
Megrendelek ….. db ….. méretű telki zászlót

Nemzeti
címerrel:

zászló

nyomott
...............................................................................................................................

60 x 40 cm: 1.715 Ft
90 x 60 cm: 2.794 Ft

az igénylő neve

Nemzeti zászló címer nélkül:
...............................................................................................................................
60 x 40 cm: 1.080 Ft
90 x 60 cm: 1.778 Ft

az igénylő aláírása

Telki község zászlaja (a pajzs alakú címerrel, zöld alapon):

lakcíme: .............................................................................................................

60 x 40 cm: 2.667 Ft
90 x 60 cm: 4.128 Ft

telefonszáma: ..................................................................................................
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Program
Programok a közösségi házban - október
Szenior Akadémia előadásai októberben
Október 1. kedd, 10 óra:

Monspart Sarolta: Idősen is fitten

Október 15. kedd, 10 óra: Kovács György: Svindlerek
nyomában – avagy az idősek átverési kísérletei
Október 29. kedd, 10 óra:
ramok időskorban

Novák Mária: Tánc és mozgásprog-

lesz a dacos flamingó zöld színű, és
így kap pettyeket a párducmacskusz kölyök és így találkozhat
Cseresznyevirág királylány a bátor
Bodzavirág királyfival.
Fessünk együtt, színezzük ki a világot!

A Szenior Akadémia előadásain a részvétel ingyenes.

Közös megemlékezés 1956-ról
Idősek Világnapja
Október 4., 17 óra: Idősek világnapja - Szépkorúak köszöntése és
a Kiss Zenede Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Telki
tagozata növendékeinek előadása
A belépés díjtalan.

Falukáposztája és táncház
Október 12-én, szombaton, 16
órai kezdettel a Pajta-Faluházban megrendezésre kerül a
tizenhetedik Falukáposztája, Telki Káposztasavanyító Fesztivál.

Telki Község Önkormányzata és a
Telki Polgári Egylet az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulójának helyi megemlékezésére
hívja a telki polgárokat 2019.
október 23-án, szerdán este.
Program: Ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás és Deltai Károly
ünnepi beszéde az ófalui 56-os
emlékműnél
Fáklyát a helyszínen biztosítunk!
Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!

A Vecsésről érkező, frissen
gyalult káposzta feldolgozása
ceglédi recept alapján, sóval
savanyítva, ötféle fűszerrel ízesítve, répával és birsalmával
díszítve történik. Azok számára, akik előzetesen jelentkeztek, az
alapanyagot az önkormányzat biztosítja. Jelentkezni telefonon
(06-70-621-5308), vagy emailen (rujak.gyorgyi@telki.hu) lehet
Ruják Györgyinél (amíg a szabad helyek tartanak).

Állandó programok:

Közben Barthos György csapatának jóvoltából elkészül a töltött
káposzta, és természetesen a szokásos zsíros kenyér, forralt bor
és meleg tea mellett hívunk mindenkit egy vidám együttlétre. A
korábbi évek remek tapasztalatai alapján idén is két hatalmas
üst Telki Káposztás Slambuccal várja majd Bánó Attila az
ínyenceket!

Pici Maci Muzsika

A rendezvény alatt már 15.30-tól a Szélfútta Zenekar szórakoztatja a savanyítókat és érdeklődőket kiváló magyar népzenével.

Iskolára hangoló

A gyerekeknek szokás szerint bábszínházi előadás és kézműves
foglalkozás lesz a Kodolányi Közösségi Ház termeiben - 16 órától
a Batyu Színház „Cseresznyevirág” című előadását láthatják, az
alkotni vágyókat Toma Krisztina és Hegedüsné Kun Zsuzsa várja.

Képességfejlesztés, játékos mozgásterápia – csütörtökönként
16 óra 15 perctől
További információ: Egri Eszter: 06-30-330-7701
Belépő: 2.500 Ft

A gasztronómiai élvezeteket követően 19 órától idén is egy fergeteges délszláv táncház veszi kezdetét Dávid Anna és a
KOKUKK szervezésében, vendégeink a pécsi VIZIN zenekar
alapítói tagjai lesznek, tánctanító: Sztanics Balázs.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Cseresznyevirág
„Mesefestés” bábosan, három képben Geröly-Joó Katalin meséje
nyomán
Mesésfestő: Balatoni Dóra
Mi lesz, ha az ecset megpördül az ujjaink között? A papírt
elhagyva életre kel minden, amire gondolunk. Mesénkben így
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Bábos Mesekuckó
Mese, mozgás és alkotás – kéthetente szerdán 10 órától
További információ: Major Zita: 06-20-482-3262
Belépő: 1.500 Ft

Ének, mondóka, közös zenélés az aprókkal – csütörtökönként
10 órától
További információ: Bogdánné Száva Mariann: 06-20-967-7374
Belépő: 1.400 Ft

Baba-mama klub
3 év alatti gyerekekkel otthon levő anyukák találkozási és
ismerkedési lehetősége, igény szerint szervezett programmal kéthetente pénteken 10.30-tól 12 óráig
További információ: Gyarmatiné Fekete Csilla: 06-70-428-1836 és
Erdős Hermina: 06-30-425-1261 helyettes védőnőknél
A foglalkozás ingyenes.

Szenior örömtánc
Péntekenként 10 órától
További információ: Tóth Krisztina Apollónia: 06-70-775-8625
Belépő: 1.000 Ft

Program
Kultúra

www.telki.hu

11

12

Program

Jubileumi délszláv táncház a pécsi
Vizin zenekarral
Így kezdődött 7 éve a Telki Naplóba írt cikkem:
„Kis magyarázattal tartozom. Miért éppen délszláv táncház?
Először is a szó kicsit elavult, mondják horvát barátaim,
táncházakat ismerő hozzátartozóim. (Inkább balkán táncház?)
A délszláv szó jelentése a régmúltat idézi, mely ország népei
nem voltak szabadok. Ma a délszláv népek keresik identitásukat,
meg akarják különböztetni magukat egymástól. Zenéik nagyon
hasonlóak, de mégis egyéniek és „beazonosíthatók”. Vannak
horvát, szerb és makedón – és még sok más – táncok, dalok.
Ezért tehát táncházainkban ezekkel ismerkedünk.”
Pécsett a 70-es, 80-as évektől a mai napig minden hónapban
kiváló hangulatú délszláv táncházakat szerveznek. A városban
vagy a környékbeli falvakban élő horvát, szerb nemzetiségű
zenészek, táncosok hagyománnyá tették kultúrájuk bemutatását. Pécsi származásúként engem is elvarázsolt a déli temperamentumos zene, kedvencem a makedón 7/8-os horo...
A tízedik telki délszláv táncház azért szerveződik, mert a Vizin
zenekar szereti a lelkes telki embereket, akiknek öröm zenélni.
A zenekar (Vizin Antal - harmonika, ének, Dervár Ferenc Kume brácsa tambura, ének, Szabó Zoltán - duda, furulya, fúvós
hangszerek, Rádity Milenko - tamburica, dobok, Végh Andor duda, fúvósok, Szamek Andrea - hegedű, Piroska Gyula - nagy-
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bőgő) áprilisban az Országos Táncház találkozó egyik meghívottja volt. Az alkalmon baranyai táncokat tanított Sztanics
Balázs, aki idén újból eljön hozzánk. Ezúton is gratulálunk Dervár
Ferenc Kuménak, aki augusztus 20-án megkapta a Népművészet
Mestere kitüntetést!
Kívánom, hogy mindenki élvezze a szép zenét és jöjjön táncolni!
Maronicsné Dávid Anna

Program
Kultúra

Meghívó: Út a siker felé
Telki Község Önkormányzata és a Pipacs
Galéria szeretettel meghívja Önt és
kedves Családját a Festészet Napja alkalmából nyíló kiállításra.
Helyszín: Telki, Pipacs u. 8.
A megnyitó időpontja: 2019. október 11.
(péntek) 18.30
Kiállító művészek: Gellért Rozália, Illés
József, Kovács Árpád, Scheer Gizella, Tari
Gabriella, Varga Asztalos Eszter

A kiállítást megnyitja: Deltai Károly polgármester
Műsor: Pipacsvirág Általános
Iskola - Kiss Zenede növendékei
A kiállítás 2019. október 17-ig
látogatható, naponta 10-től 18
óráig
Támogatónk: Telki Önkormányzat

Évindító csapatépítés a Velencei-tónál
Augusztus 22-én a diákok számára még nem kezdődött meg a
munka, de a pedagógusok már elkezdtek készülődni az új
tanévre. Az első találkozásukra Gárdonyban került sor. A délelőtti rövid évindító értekezlet után sárkányhajókban együtt evezett
a tantestület minden tagja, és a késő éjszakába nyúló beszélgetések is sok szakmával összefüggő véleménycserére adtak
lehetőséget.
Az iskola pedagógusainak régóta tervezett programja, egy
tanévindító csapatépítés az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány
támogatásával valósulhatott meg, amelyet ezúttal is nagyon
köszönünk.
Pipacsvirág Általános Iskola

www.telki.hu
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Középpontban az egészségünk
– 2019. szeptember 20-21.
Szűrővizsgálatok, érdekes előadások, izgalmas sportprogramok
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt – idén szeptember 20án és 21-én immáron kétnapos rendezvény várta a telkieket az
egészséges életmód jegyében.
A pénteken és szombaton zajló Egészség- és sportnap minden
korosztály számára egyaránt vonzó programokat kínált. Volt itt
szó többek között a hulladékcsökkentés mikéntjéről, életmód
tanácsokat kaphattunk, szűrővizsgálatokon vehettünk részt, sőt,
még kisállat-bemutatót is láthattunk a közösségi házban a
Szociális Bizottság és a Kokukk Egyesület jóvoltából, az ÓvodaIskola Telkiben Alapítvány pedig egy remek hangulatú sportnapot tartott az iskolában és környékén.
A rendezvény rengeteg érdeklődőt vonzott, így elmondható,
Telki apraja-nagyja mozgásba lendült, és sokat tett azért, hogy
településünkön minél több egészséges, sportos és környezettudatos gyermek és felnőtt élhessen.
szb
Fotó: Messzi Ke, szb
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Elhelyezték a telki katolikus
közösségi ház alapkövét
Az alapozást követően, 2019. szeptember 22-én délelőtt Harkai
Gábor plébános atya, Földváry Gábor telki lelkipásztori kisegítő,
Deltai Károly polgármester, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkára és CsengerZalán Zsolt országgyűlési képviselő ünnepélyes keretek között
helyezték el a Magyarország Kormánya támogatásával, valamint
a telki közösség adományaiból épülő, Petőfi utca 6. szám alatti
katolikus közösségi ház alapkövét.
A beszédeket, áldást és betonozást követően a Kodolányi János
Közösségi Ház és Könyvtár teraszán kicsik és nagyok emelték
poharaikat a telki családok egy újabb, jövőbeni közösségi
létesítménye építkezésének elindulására!
Az épületet Bordás András telki építész tervei alapján a
Buildsworth Kft. építi, Király Gábor telki műszaki ellenőr
irányításával.
Az új építkezéssel kapcsolatban lapunk következő számaiban
további fontos információkat olvashatnak majd.
Móczár Gábor
alpolgármester
Fotók: Messzi Ke
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Oktatás

Óvodai hírek
A nyár folyamán sok új eszköz (konyhai edények, játéktárolók,
irodai bútorok, monitorok, stb.) beszerzésére került sor
intézményünkben. A Harangvirág utcai épületben két csoportban történt teljes nyílászárócsere, illetve az irodák, orvosi,
fejlesztő, nevelői és az emeleti csoportszoba padlóburkolatának
felújítása. A Tengelice utcai épület udvarán a csoportszobák
körüli faburkolat térkőre lett kicserélve.
Sajnos a folyamatosan meghirdetett óvodapedagógus
munkakörökre nem érkezett értékelhető pályázat, így
előreláthatólag a 2019/2020-as nevelési évben is pedagógushiánnyal kell küzdenünk.
A Telki Óvodában hagyományainkhoz híven új óvodásaink
szülei részére 2019. augusztus 28-án megtartottuk az első szülői
értekezletet, amelyen rövid tájékoztatást hallhattak az óvodai
neveléssel, a Pedagógiai Programunkkal, illetve a házirenddel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Másnap „Óvodára
hangoló” ismerkedési napon vehettek részt a családok, amelynek keretében megismerkedhettek a csoportokban dolgozó
nevelőkkel: óvodapedagógusokkal, pedagógiai asszisztensekkel, dajka nénikkel, a leendő csoporttársakkal, kipróbálhatták
a csoportszobai és udvari játékokat, továbbá megbeszélhették a
rugalmas befogadás személyre szabott módszereit.
2019. szeptember 2-án 46 új kisgyermek érkezett intézményünkbe, a 62 tanköteles korú gyermekünk közül 43 fő
kezdte el általános iskolai tanulmányait.

Módosultak a kötelező óvodai nevelés
alóli felmentés és iskolakezdés szabályai
2019. július 12-én fogadta el a parlament a köznevelésről szóló
törvény (2011. évi CXC. törvény) legújabb módosítását, amely az
óvodákra vonatkozóan is hozott változást.
A gyermekeknek továbbra is kötelező legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson részt venniük attól a nevelési
évtől, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévüket
betöltik. Új szabály, hogy csak a negyedik életév betöltéséig
adható a gyermek számára szülő kérésére felmentés a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól. (A korábbi szabályozás
értelmében a felmentés az ötödik életév betöltéséig volt
adható.)
2019. december 31-ig a kérelemről az óvodavezető, valamint a
védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva továbbra is a jegyző dönt. 2020. január 1-jétől azonban változik a felmentést engedélyező hatóság, amelynek értelmében a
jegyző és a fenntartó erre vonatkozó hatásköre megszűnik, a felmentés engedélyezése a későbbiekben a végrehajtási rendelet
által kijelölt állami szervhez kerül át.
Szigorodnak a felmentési kérelem benyújtásának szabályai is. A
szülő a kérelmét csak a tárgyév május 25-éig nyújthatja be, de a
felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat,
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.
A felmentést engedélyező szerv felmentheti a gyermeket az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi
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körülményei, sajátos helyzete indokolja. Változás, hogy ha az
eljárásban szakértőt kell meghallgatni, abban az esetben
kizárólag az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.
2020. január 1-jével a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé
válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése
alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben
vehet részt.
A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság – a szülői kérelem benyújtására
nyitva álló határidő előtt – a gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői
kérelem benyújtására nincs szükség.
2020. január 1-jétől a hivatali szerv gondoskodik majd az óvodai
nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartásáról. A felmentést engedélyező szerv hivatalból, valamint a
hivatal jelzése alapján rendeli el és fogja felügyelni az óvodába
járási kötelezettség teljesítését és a szakértői vizsgálatokon való
megjelenést.
A gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes köznevelési feladatot ellátó hatóság fogja ellátni
az óvodaköteles gyermekek igazolatlan mulasztása esetén a
jogszabály szerinti feladatokat.
A köznevelési törvény 94.§ (4g) bekezdésében foglaltak szerint
a kormány fogja kijelölni azt a hivatali szervet, amely az óvodai
foglalkozások alóli mentesítéssel, illetőleg a tankötelezettség
kezdetének egy évvel történő elhalasztásával kapcsolatos döntéseket meghozhatja. A kormány még nem jelölte ki az illetékes
hatóságot.
Minden kedves óvodásunknak és családjának kellemes és
élményekben gazdag nevelési évet kívánunk!
a Telki (hamarosan hivatalosan is: Zöldmanó) Óvoda dolgozói

Közösség

Sörfesztivál Budakeszin
Idén immáron a második alkalommal szervezte meg a
Budakörnyéki
Önkormányzati
Társulás
nagyszabású
Sörfesztiválját Budakeszin.
A kétnapos esemény – szeptember 13-14. – a német-magyar
partnerség jegyében zajlott, és a sörfőzdék különleges nedűi

mellett számtalan koncerttel, hagyományőrző rendezvénnyel
kedveskedett a rendezvényre látogatóknak.
Településünket a fellépők között a Telki Nőikar, valamint a
Budajenő-Telki Székely Társulat képviselte.
szb

A Hónap “szakosztálya”: Telki Bike
Team / Telki Multisport Egyesület
Láttál már narancs-kék mezben, bukósisakban bringán suhanni
Telki utcáin, az erdőben vagy a Zsámbéki-medencében kicsiket
és nagyokat? Feltűnt, hogy egyforma dresszben, vidáman vagy
fáradtan tekernek céljuk felé?
Mindenhol ott vagyunk, mindannyian gyorsan és ügyesen tekerünk, gyerekek, fiatalok és felnőttek is. Gyere Te is velünk,
fedezd fel, hogy mennyire jó együtt, csapatban, barátokkal biciklizni, megpihenni, frissíteni és tovább tekerni, aztán a nap végén
a Csehülünkben megejteni a levezetést!

Bemutatkozunk
Szeretnénk bemutatni több éve működő egyesületünket! A
Telki Bike Teamet baráti közös bringázásokon felmerült ötlet
alapján alapítottuk 2014-ben, amit az motivált, hogy minél
többen legyenek részesei azoknak a programoknak, amelyek
nekünk olyan sok örömet szereztek már addig is. Így lettünk
aztán sokan és lettünk sokszínűek!
Oktatunk felnőtteket, gyerekeket a biciklizés technikáira, a
veszélyek elkerülésére, ügyességre, kitartásra, az élvezetes
kerékpározásra, mind mountain-bike terén, mind pedig
országúti bringázásban.

Túraszakosztály
A túraszakosztály tagjai ugyan bármelyik nagy körverseny
legjobb bicikliversenyzői lehetnének, ők mégis úgy döntöttek,
hogy inkább túráznak, élvezik a tájat, a friss levegőt, napsütést,
nem utolsósorban pedig a gasztro és egyéb élményekkel tarkított közös kiruccanásokat. Dolce Vita nyeregben!
www.telki.hu
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Túráik során bejárták Magyarország, Ausztria, Olaszország és a
környező országok gyönyörű kerékpáros tájait és útvonalait. Az
idei nyáron például a felső-ausztriai Wachau tartomány volt az
úti cél, ahol csillagtúrákon kerekeztek a környező településeken,
felfedezve a helyi látnivalókat és borkultúrát. Apropó,
borkultúra…
A túrák szervezésében legtöbbször a helyi Wine a’More Travel
segít számunkra, a jó minőség és jó társaság garantált.

Junior szakosztály
A junior szakosztályban a jövő reménységei vannak, akik
komolyan és elkötelezetten tanulnak bringázni, és versenyzői
szinten tréningeznek, képzik magukat. Szakedzőnk, Soós Tamás
vezetésével heti három alkalommal edzéseken vesznek részt a
fiatalok 7-től 18 éves korig. Az edzéseken megtanulnak minden
olyan technikát, amit kizárólag gyermekkorban lehet tökéletesen elsajátítani. Évi több versenyen vesznek részt eredményesen, öregbítve Telki jó hírét. A helyszínek, pályák, ahol edzenek és
versenyeznek a legtöbb felnőtt számára is elképzelhetetlennek
tűnő teljesítményt igényelnek, miközben ők ehhez már hozzászokva játszi könnyedséggel száguldoznak.

Mindent bele szakosztály
Az eredendően baráti, társasági kerékpározások a Telkit
körülvevő erdőben indultak. Egymásra találtunk, az úton szembe kerekezők, az együtt kitikkadt hegymenetben tekerők, és a
forró, valamint a hideg napokon is összefutottunk a kocsmai
kerékpártárolóknál. Eleinte csak figyeltük egymást, és a másik
teljesítményét, követtük egymást a bringás appok felületein.
Később és ma is már nagyobb kihívásokat keresve többen
amatőr versenyeken indultunk, megtapasztalva a versenyzés, az
egymásnak drukkolás felfokozott hangulatát. Nekünk a két
keréken kívül eggyel minimum több van!
24 órás Hungaroring-versenyeken, az egynapos Balaton-körbetekeréseken, országos bringaversenyeken ott vagyunk, megmutatjuk magunkat, és részesei vagyunk a versenykerékpáros
társadalomnak. Összeköt minket a kerékpározás és egymás
szeretete, a barátságok, a jó hangulat. A „Mindent bele!” szemlélet nem csak két keréken, hanem a mindennapokban is jelen
van.

Extrém szakosztály
Ők azok, akik kiemelkedő teljesítményekkel ejtik ámulatba a
csapatot. Bringáznak, futnak és úsznak, triatlon és extra hosszú
távú futásokon vesznek részt. Az egyetlen szó, ami leírja a teljesítményeiket, az a: HIHETETLEN. De ők igazán megérdemlik,
hogy egy külön cikkben részletesen írjunk róluk, és ezt meg is
fogjuk tenni a következő számban.
Addig is: biciklizni még ebben az évben is sokáig lehet. Ez az
egyik legkímélőbb sport, a szervezett túráink pedig a legjobb
társasági élmények közé tartoznak. Szóval tekerjetek velünk
vagy nélkülünk, mindegy, csak tekerjetek!
Ha velünk, akkor itt keressetek: info@tmse.hu
Bankó Andrea
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