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Önkormányzat

Polgármester naplója
Közös otthonunk: Telki
Tisztelt
választópolgárok,
kedves telkiek!
Köszönöm,
hogy
ismét
megtiszteltek bizalmukkal! Az
Önök felhatalmazásával a harmadik önkormányzati ciklusomat kezdem meg a napokban. Igyekezni fogok az előttünk álló esztendőkben méltó
lenni erre a bizalomra, és jól
szolgálni Telkit, közös otthonunkat.
Fő célom a kiegyensúlyozott
működés biztosítása, a stabilitás fenntartása és a Telkire
jellemző békés közélet megőrzése. Erről szól választási programom, az Otthonunk, Telki
program, aminek fő célkitűzéseit megismerhették a kampányidőszak során.
A program legfontosabb elemei kampányszempontból a legunalmasabbak is egyben, hiszen arról szólnak, hogy megőrizzük
mindazt, amink van. Mégis külön szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy megszokott környezetünk – és ezt a legtágabban
értem, fizikai és nem fizikai értelemben is – nem marad meg
önmagától, a puszta megőrzéséért is sokat kell tenni. A program
első, legfontosabb fele tehát konzervatív jellegű, de fontos, hogy
megértsük, a megőrzés folyamatos, közös erőfeszítéssel jár.
A programnak vannak természetesen olyan részei is, melyek más
természetűek, fejlesztésről, változtatásról szólnak. Ezek részben
saját erőből, részben összefogással, részben pedig külső erőforrások segítségével valósíthatók meg. A következő időszakban
nekilátunk ezeknek a programszakaszoknak a kidolgozásához,
hogy berendezzük az előttünk álló öt esztendő naptárját.
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Az előttünk álló fél-egy esztendő középpontjában a megkezdett
programok, a csatornázás, a sportcsarnok és az iskolafejlesztés
befejezése fog állni. Az új fejlesztéseknek ez idő alatt
megkezdődik az előkészítése, tervezése.
Szeretnék ismét lehetőséget adni a közvetlen kapcsolattartásra
és eszmecserére! Ezért újraindítom a „Beszélgessünk!” eseményt.
A korábbi tapasztalatok alapján most megpróbálkozom tematikus beszélgetéseket szervezni, bízva abban, hogy megtisztelnek részvételükkel, és megosztják egymással, valamint velem
gondolataikat egy-egy konkrét téma kapcsán.
Az egyik első ilyen téma a környezet védelme lesz. Sok közös
ügyünk van, amit csak együttes erővel tudunk kezelni. Ilyen
például a környezet megóvása, azon belül pedig a közterületi
szemetelés kérdése. Mindent megteszünk, hogy csökkentsük a
közterületi hulladék mennyiségét, de sajnos a szemét nem fogy,
hanem újratermelődik. Az első és legfontosabb természetesen
az lenne, hogy magát a szemetelést csökkentsük. Úgy látom,
hogy sokakhoz nem jut el üzenetünk, vagy inkább nem tartják
értéknek a tiszta környezetet, és folyamatosan szemetelnek.
Nehéz megérteni ezt, ahogyan a szándékos rongálásokat is.
A már eldobott hulladék összegyűjtésére az önkéntesekkel
közösen nagy őszi falutakarítást szervezünk. Kérem, vegyenek
ebben részt minél többen, tegyük rendbe környezetünket
közösen! A falutakarítást honlapunkon és a Facebookon
szervezzük.
Amikor e sorokat írom, kellemes, kora őszi idő van. Ilyenkor a
Telkit körülölelő természet gyönyörű, a levegő pedig tiszta.
Bízom benne, hogy egyre többen értik meg, milyen páratlan
környezetben élünk, és hogy ennek megőrzése közös feladat.
Mindannyiunk kincse a jó levegő is, amire szintén vigyáznunk
kell, saját és főként gyermekeink egészsége érdekében.
Törekedjünk erre mindannyian!
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. szeptember 30.

Közösségi ház alapító okiratának
módosítása

Költségvetési rendelet módosítása

A képviselő-testület döntött a Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtár módosított alapító okiratának elfogadásáról.

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2019.
(X.01.) Ö. rendeletével módosította az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló, 2/2019. (I.30.) Ö. rendeletét.

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

TAK és TKR módosítása

A testület elfogadta a Telki Vízi-közművek 15 éves Gördülő
Fejlesztési Tervét, azzal a kiegészítéssel, hogy az abban szereplő
fejlesztések, beruházások jóváhagyása egyedi testületi döntéseket követően valósítható meg.

A testület elfogadta a módosított Településképi Arculati
Kézikönyvét, valamint a településkép védelméről szóló,
16/2017.(X.31.) Ö. rendeletét.

Kérelmek a HÉSZ módosítására
A képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat módosítására
érkezett lakossági kérelmek tárgyában a településtervezőtől
egy szakmai döntést előkészítő, írásos anyag elkészítését kérte.

Beszámoló az óvoda munkájáról
A testület meghallgatta és elfogadta a Telki Óvoda 2018/2019-es
nevelési évi munkájáról szóló beszámolót.

Az óvoda 2019/2020. évi munkaterve
A testület döntött a Telki Óvoda 2019/2020-as nevelési évre
vonatkozó munkatervéről.

Óvoda alapító okiratának módosítása
A testület elfogadta a Telki Zöldmanó Óvoda alapító okiratának
módosítását.

Csatlakozás felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez
A testület úgy döntött, hogy csatlakozik a 2020. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez,
és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az „A”
és „B” típusú pályázati felhívásokat. A képviselők felhatalmazták
a polgármestert a csatlakozási és online nyilatkozat aláírására,
valamint felkérték ezeknek az OM Alapkezelő felé történő
továbbítására.

Kapitányságvezető kinevezése
A képviselő-testület támogatta Szigeti János rendőr-alezredesnek a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői
beosztásba történő kinevezését.

Rendelet módosítása
A testület módosította az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló,
28/2007. (XII.12.) Ö. rendeletét.
Szilágyi Balázs

Az önkormányzati választások helyi és
megyei listás eredménye
Íme, a 2019. október 13-i választások nem jogerős
eredménye Telkiben a Helyi Választási Iroda tájékoztatása alapján!
Választópolgárok száma: 3102 fő Képviselő választás
Megjelent szavazók száma:
Képviselő-jelöltek, szavazatok
1200 fő
száma
Részvételi arány: 38,7 %
dr. Vida Rolland, 707
Halász Terézia Éva, 822
Polgármester
Móczár Gábor Attila, 802
választás
Király Péter, 671
Polgármester-jelölt, szavazatok dr. Földvári-Nagy László, 781
Koltai Piroska Margit, 757
száma
Neudert Károly, 497
Deltai Károly István, 961

Megválasztott
polgármester:

Megyei önkormányzati választás

Deltai Károly István

Listák, szavazatok száma

Megválasztott
képviselők:
1. Halász Terézia Éva
2. Móczár Gábor Attila
3. dr. Földvári-Nagy László
4. Koltai Piroska Margit
5. dr. Vida Rolland
6. Király Péter

Momentum Mozgalom, 396
FIDESZ-KDNP, 594
Magyar Szocialista Párt, 21
Jobbik Magyarországért
Mozgalom, 30
Demokratikus Koalíció, 129
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Közérdekű
Önkormányzat

Felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj
Telki Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a 2019/2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az „A” és a „B” típusú, 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. november 5. napjáig
nyújtható be.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói
regisztráció szükséges.
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltése után a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban, zárt
borítékban Telki Község Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalához kell eljuttatni (2089 Telki, Petőfi u. 1.). A borítékra
csak annyit kell ráírni, hogy: Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat.
A pályázat csak a kiírásban meghatározott, csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az
EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5.
A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók
körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult
bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében
pénzmaradványa jelentkezik.
Telki Község Önkormányzata csak az illetékességi területén
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
pályázókat részesítheti támogatásban.

„A” típusú pályázat
„A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén
már nem áll fenn, úgy a 2020/2021-es tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot
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nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2019/2020-as tanév második félévére a beiratkozott hallgató
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat
„B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, 2019/2020as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási
intézményben még felvételt nem nyert érettségizettek
pályázhatnak, akik a 2020/2021-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021-es tanévben ténylegesen megkezdik.

További tudnivalók
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki középiskolai
akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt,
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos, szerződéses állományú hallgatója, doktori
(PhD) képzésben vesz részt, valamint aki kizárólag külföldi
intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy
világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet
nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálata alapján járnak el.
További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája
tud nyújtani személyesen, vagy telefonon, a 06-26-920-808-as
telefonszámon.
A részletes pályázati dokumentáció elérhető a Telki Portálon:
http://telki.hu/bursa
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Önkormányzat
Felhívás - álláspályázat
Telki Község Önkormányzata műszaki-településüzemeltetési
feladatokra műszaki végzettséggel rendelkező (nyugdíjas
foglalkoztatás nem kizáró ok), kisegítő kollégát keres napi 4 órás
munkaidőben.

-

saját gépjármű használata, költségtérítéssel

-

napi 4 órás, rugalmas munkavégzés

-

felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A munkavégzés helye: Telki Polgármesteri Hivatal és Telki
közigazgatási területe
Bér és foglalkoztatási konstrukció megegyezés szerint.

Elvégzendő feladatok: közterületi bejárások, hibabejelentésekhez kapcsolódó elő- és utóellenőrzések elvégzése a szükséges adminisztrációs feladatokkal együtt.

A jelentkezéshez kérjük csatolni:

-

Közterületen lévő játszóterek, parkok, utak, csapadékvízelvezető-rendszerek műszaki állapotának ellenőrzése, és
az esetleges hibák, hiányosságok, rongálások, szennyezések
feltérképezése, dokumentálása

További felvilágosítást kérni és jelentkezni a Telki Polgármesteri
Hivatalban, dr. Lack Mónika jegyzőnél (06-26-920-801) lehet.

-

A feltárt műszaki jellegű problémák javításának előjegyzése,
ütemezése

-

Közműszolgáltatók értesítése beavatkozást igénylő feladatok (közvilágítási lámpa meghibásodása, csatorna fedlap
elmozdulása, csőtörés, gázszivárgás, stb.) elvégzése esetén

-

Kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési
és Üzemeltetési Csoportjával

-

Az elvégzett javítási feladatok utóellenőrzése és dokumentálása

Elvárások:
-

műszaki végzettség (középfokú vagy felsőfokú)

-

„B” kategóriás gépjárművezetői engedély

-

a rövid szakmai önéletrajzot,

-

a végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Egészségügyi támogatás
Budakeszi, Páty és Telki közösen 80 millió Ft-ot nyert az Emberi
Erőforrások Minisztériuma „Három generációval az egészségért”
című pályázatán.
A kezdeményezésben 50-90 millió Ft vissza nem térítendő
támogatást nyerhettek felnőtt és gyermek ellátást végző háziorvosi praxisokat működtető önkormányzatok társulásai.
Telkit érintően a társulás szemléletformáló, egészségmegőrző
programok szervezésére nyert el támogatást.

Ismét adventi és karácsonyi jótékonysági
gyűjtés testvérközösségünknek
mos gyimesbükki magyar családnak okozhatnánk vele
meglepetést és örömet karácsonyra!)

Kedves Telkiek!
Az elmúlt három év kezdeményezésének sikerén és a boldog
gyermekarcokon fellelkesülve testvértelepülésünk, Gyimesbükk
számára szervezünk gyűjtést ebben az adventben is, amelyhez
az alábbiak szerint kérjük telkiek, de akár a környéken vagy
távolabb élők segítségét, adományait, hozzájárulását.
A következő módokon lehet az adományozásban részt venni, az
alábbiakat várjuk:
-

Oktatási papír-írószer (az óvodások részére színes papír,
színezők, színes ceruzák, filcek, gyurma, az iskolásoknak
másolópapír vagy írólap/írótömb, színes ceruza, zsírkréta,
vízfesték, rajztábla, stb.)

-

Jó minőségű téli ruha és téli cipő, elsősorban gyermekeknek
– kérjük csomagolva vagy legalább zacskózva leadni, és
feltüntetni a méretet, illetve, hogy lánynak vagy fiúnak lesze!

-

Talán az egyik legfontosabb: egy cipős doboznyi méretű
meglepetés-ajándék, amiben bármi lehet, de elsősorban
valami tartós élelmiszer (pl. csokoládé), akár könyv, játék és
valami személyes dolog – kérjük a dobozt becsomagolni
(szép, karácsonyi csomagolópapírba) és egy kis címkét ráragasztani, hogy kisgyermeknek (3-10), nagyobb gyermeknek
(10-18 év) vagy felnőttnek, illetve, hogy fiúnak vagy lánynak
szól-e! (Nagyon jó lenne, ha ebből sok gyűlne össze és szá-

-

MINDENEK FELETT A LEGNAGYOBB SEGÍTSÉG A PÉNZADOMÁNY! Erre a célra a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány
11742348-20021520 számú, gyimesbükki célú alszámlájára
várjuk a felajánlásokat, a közlemény rovatba pedig kérjük
feltüntetni:„Gyimesbükk 2019 Advent” (a pénzadományokat
ajándékok vásárlására, illetve közvetlenül Salamon József
plébános atyához juttatjuk el, ő fogja majd eldönteni, hogy
mire fordítja, ez a korábbi alkalmakkor is remekül működött
– a legfontosabb célok: családok segítése, hogy magyar
iskolába járathassák gyermekeiket, magyar oktatási programok, illetve a Telkiben összekészített ajándékcsomagok)

A felajánlásokkal kapcsolatban kérjük a visszajelzéseket a
https://tinyurl.com/ybqnvuld linken elérhető űrlapon keresztül
megküldeni. Ez alapján fogjuk majd tudni megbecsülni, mire is
számíthatunk, illetve, hogy hány autó kell a kiszállításhoz. Ha
valaki pénzadományt küld, akkor mindenképpen kérjük az
űrlapon jelezni, hogy kinek állítsa ki az Alapítvány az adóigazolást!
Az adományokat a telki Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtárban gyűjtjük, illetve kérésre akár házhoz is tudunk
menni (amennyiben nagyobb dolgokról van szó – ezt is kérjük
majd a fenti űrlapon jelezni)!
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A Közösségi Házban, illetve a Pajtában a következő időpontokban lehet az adományokat leadni előzetes jelzés nélkül:
November 5. szerda 13:00-19:00
November 8. péntek 16:00-19:00
November 9. szombat 14:00-18:00
November 16. szombat 7:00-13:00 (piac)
November 19. kedd 17:00-20:00
November 21. csütörtök 18:00-21:00
November 27. szerda 18:00-21:00
November 30. szombat 7:00-13:00 (piac)
December 1. vasárnap 12:00-14:00 (krumpliebéd) és 16:00-18:30
(adventi gyertyagyújtás)
December 3. kedd 16:00-18:30
December 4. szerda 18:00-20:00
December 5. csütörtök 17:00-19:00 (Mikulás)
December 8. vasárnap 16:00-18:30 (adventi gyertyagyújtás)

December 14. szombat 7:00-13:00 (piac)
December 15. vasárnap 16:00-18:30 (adventi gyertyagyújtás)
Ezeken kívül előzetes egyeztetés után tudjuk külön időpontban
is fogadni az adományokat. Ehhez kérjük előző nap telefonon
hívni Ruják Györgyit a 06-70-621-5308-as vagy Móczár Gábort a
06-30-941-5598-as telefonszámon!
A vasárnapi gyertyagyújtások alkalmával a Pajtában a pénzadományokat készpénzben is le lehet adni.
Az adományokat december 19-én, csütörtökön visszük
Gyimesbükkre, tehát legkésőbb 16-ig, hétfő estig várunk minden felajánlást!
A szervezők és az autós kiszállítást vállalók nevében, köszönettel:
Móczár Gábor
alpolgármester

Gyimesi látogatás
Október 6-a hétvégéjén ismét testvértelepülésünkön,
Gyimesbükkön jártunk, ahol elkészítettük az idén karácsony
előtt megjelentetni tervezett, 2020-as gyimesi falinaptár (információk nemsokára) utolsó, őszi hangulatú képeit.
Emellett vészhelyzeti sürgősséggel vittünk a Telki Kultúra
Közhasznú Alapítvány támogatásaként 40 készlet ágyneműt a
Dani Gergely Általános Iskola (ahol hétről hétre talál ki a román
tanfelügyelet sürgősen pótlandó „hiányosságokat”, amióta
elkezdtek átiratkozni más iskolákból a gyerekek) óvodai napkö-

2019 október

zijébe. Beszélgettünk a gyimesiekkel a jövőbeni támogatási tervekről, valamint a jövő Pünkösdre tervezett II. Testvértelepülési
Focikupáról is.
A Gyimes ősszel is varázslatos - köszönjük Olteán Péter barátunk
és családja szíves vendéglátását! Karácsony előtt újra
találkozunk!
Móczár Gábor – alpolgármester
Fotók: Mánfai György

Kultúra

Kiállítás volt a Pipacs Galériában
Megtartottuk az „Út a siker felé” című őszi kiállításunkat a Pipacs
Galériában. A siker garantált volt, mivel olyan Telkiben élő amatőr
művészek alkotásait mutattuk be, akik valójában már át is lépték
az amatőrség határát. Többségüknek ez volt az első kiállítása, ami
nagyon fontos, meghatározó élmény egy művész életében.

Illés József nemrégiben ment nyugdíjba, és szabadidejében
csodás képeket – egyelőre másolatokat – alkot impresszionista
stílusban, amelynek elsajátításával igencsak jól halad a Zsilip festőtanodában. Kiemelkedően és aprólékosan dolgozik, városi és
tájképei egyaránt megragadóak.

Ha jól sikerül, szárnyakat kap, és utána már simán veszi az akadályokat. Aztán kialakul egy rutin, az első drukk lecsendesül és a
sokadik már szinte automatikus lesz. Éppen ezért is örülünk, hogy
hat ember életében mi vagyunk az elsők, akik teret adtak a
művészetüknek, mert erre egész életükben emlékezni fognak.
Pár év múlva újra lehet nálam egy kiállítás, és szívesen megnézzük majd a fejlődésüket a festészet terén.

Kovács Árpád alkotásai modernek. Némely képe egy-egy tematikára épül, az évszakok felsorolása női alakokban megjelenítve
például kimondottan ötletes.

A teltházas megnyitón szokás szerint remekül éreztük magunkat,
a műsort jó szokásunk szerint a Kiss-Zenede tanárainak, Varga
Gabriellának és Tóth Andrásnak köszönhettük. Külön élmény,
hogy pár szóban meséltek a zeneművekről, és mi már majdnem
értő fülekkel hallgathattuk az éneklő gyerekeket. Kovács Maja és
Szénási Vivien komoly áriákat adtak elő olyan profizmussal és
átéléssel, hogy csak néma áhítattal lehetett figyelni őket. A fuvolás
gyerekek (Dura Boglárka, Takács Adél, Szakáll Réka) is rutinosan
zenéltek – ők már visszatérő tanulók, szinte a barátainknak számítanak. Papp Rozinának nagyon örültünk, hiszen amilyen pici lány,
olyan nagy benne az akarás. A tanár néni szívesen segített neki,
mikor kicsit elakadt, de ő nem jött zavarba és szépen végigjátszotta a darabot. Jó látni, hogy a gyerekek innen indulnak a nagy élet
felé, és biztosan sokra viszik majd!
A kiállító művészeket is megemlítem, hiszen ők voltak a főszereplők, pontosabban az alkotásaik. Nógrádi Katalin festőművész
tanítványa, Gellért Rozália gyönyörű tájakat fest. Egyre tehetségesebb, és ha ilyen szorgalom van benne, sokra viszi majd a művészet
ezen ágán. Különösen az „Elhagyottan” című képe tetszett mindenkinek, mert tele van érzelemmel, és bizony „egy kép többet
mond ezer szónál”.

Scheer Gizike egy csodás teremtés! Nyolcvanhárom évével,
valamint vidámságával a társaság lelke. Arról nem is beszélve, hogy
finom zserbó sütije isteni és minden alkalommal pár perc alatt el is
fogy. Alkotásai egyediek – nekem nagyon tetszenek visszafogott,
kellemes színei, és tiszta vonalvezetése, amiket most egy-egy
képén láthattunk.
Tari Gabriella nagyon sok ember kedvence, ismert személyiség.
Ezúttal nem csak szép tiffany lámpáit mutatta be, hanem festői
oldalát is. Nagy jövő áll előtte ezen a téren is, ha ilyen szorgalmas
lesz. Ő szintén tanul még, állandóan fejleszti a tudását.
Varga-Asztalos Eszter háromgyermekes fiatal anyuka, akit a
gyerekei inspirálnak – festészeti témái főképpen nekik szólnak
vidám, játékos formában. Megemlíteném még a tiszta vonalvezetést és precíz kidolgozást is képein.
A kiállítást Deltai Károly polgármester nyitotta meg, szokás szerint
laza, érthető stílusban. Köszönet azért, hogy mindig számíthatunk rá!
Köszönet a finom almás sütikért, amiket Gabika és Rozika sütött
nekünk – hamar el is fogytak!
Úgy érzem, jól sikerült a megnyitó, és később is sokan jöttek megnézni a képeket. Végeztem is egy kis közvélemény-kutatást, hogy
megmaradjon-e a galéria vagy sem. Mindenki, akit megkérdeztem,
igennel válaszolt. Amíg tehát ilyen sokan jönnek el a kiállításokra,
és tekintik meg a képeket, addig öröm adni, és én szívesen adok is.
A művészeknek további sok sikert
kívánok, bízva abban, hogy pár év
múlva ismét találkozunk!
Márton Ildikó
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Őrületes kavalkád a Sportnapon
– ilyen egy napsütéses szombat délelőtt Telkiben
Köszönet a résztvevőknek, támogatóinknak, társszervezőinknek! Szívet melengető összefogásban valósítottuk meg a
harmadik Sportnapot! Egyre inkább érezzük a fontosságát
annak, hogy minél többen és változatosan sportoljanak a
faluban, az igényt, hogy együtt legyünk és helyben töltsük el
közösen a szabadidőnket.
A Telki Egészségklub, az óvoda, az iskola, az önkormányzat, a polgárőrség, a körzeti megbízott áldozatos munkája, az alapítvány
önkénteseinek és iskolai közösségi szolgálatosok fáradhatatlan
odafigyelése volt a rendezvény sikerének kulcsa.
Állandó szövetségeseink, a mindig nagylelkű Forever Living, a
feladatokra, ötleteinkre mosolygósan nyitott Csehülünk, a rugalmas és fáradhatatlan, csodás Fingers Team, a kreatív és
melegszívű Benke és Páva család fergeteges Jótékonysági
Limonádé standja, valamint a Prima kifogyhatatlan támogatása
mellett megtisztelő számunkra, hogy ismét csatlakozott hozzánk dr. Irsay Zsuzsanna doktornő, akinek munkájára szerencsére most is alig volt szükség. Nagylelkű felajánlóink közül
külön köszönjük a Forever Living, az LV Sport és a Sakkpalota
ajándékait, aminek köszönhetően a Jótékonysági Tombola csillogó szemű gyerekek sokaságának hozott vidám perceket és
kisebb-nagyobb ajándékokat.
Az iskolában tanítás nélküli munkanap volt, ami jó alkalmat
teremtett arra, hogy a szülők együtt töltsék ezt a délelőttöt a
gyermekeikkel, barátaikkal, a pedagógusokkal. Csatlakoztunk az
Egészségnap rendezvényeihez, szellemiségéhez, amiben partnerek voltak támogatóink is, így sikerült jelentősen csökkentenünk a műanyagok használatát.
Mindez rekordrészvételt is hozott! Ez, és az egyre biztatóbban
alakuló építkezések arra ösztönöztek minket, hogy az iskola
belső terei, udvara és a park mellett a Muskátli utcát is birtokba
vegyük. A polgárőrség a rendőrséggel karöltve végtelen
türelemmel és odafigyeléssel biztonságos körülményeket
teremtett mindehhez.
Az elmúlt egy évben arra gyűjtöttünk, hogy az épülő tornacsarnokot fel tudjuk szerelni a megfelelő eszközökkel. Reméljük,
hamarosan alkalmunk lesz az adományok felhasználására!

Köszönjük a jótékonysági bálon kapott adományokat, az 1%
felajánlásokat és a sportnapi támogatásokat!
Végül, de messze nem utolsó sorban egy kis szolgálati
közlemény: Boldogság számunkra, hogy az alapítvány 10-fős
szervező csapata is meg tudott újulni. Pálfy Éva és Frész-Tóthné
Egri Eszter lendülete és szervezői képességei új színt vittek az
elmúlt időszak eseményeibe. A staféta lassan átadásra kerül…
Következő eseményünk a Jótékonysági Bál. Nagy meglepetésekre számítsatok, friss infókért figyeljétek Facebook
oldalunkat!
Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány
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A káposzta, ami összehoz
Idén is nagy népszerűségnek örvendett Telki hagyományos rendezvénye, a Falukáposztája.
Az október 12-én délután zajló eseményen megtelt a PajtaFaluház és udvara, hiszen együtt csömöszölt a település aprajanagyja. Sőt, nem csak a télire való vitaminbomba elkészítése
került terítékre ezen a napon, hiszen aki káposztára vágyott, már
ezen a napon is hozzájuthatott kétféle ízletes formában: Barthos
György és szorgos csapatának köszönhetően töltötten, míg
Bánó Attila és kedves neje révén „slambucosan” került az asztalokra.
A kellemes időnek köszönhetően kicsik és nagyok beszélgettek
a Pajta és a közösségi ház közötti udvaron – a gyermekek
kézműveskedhettek is –, így elmondható, a káposzta összehozta
a telki családokat erre a remek alkalomra.

A tánc, ami egységbe kovácsol
A finomságok elfogyasztása és a savanyítás után szokás szerint a
tánc került a főszerepbe. A Vízin zenekar tagjai Pécsről érkeztek
Telkibe, hogy különleges zenéjükkel remek hangulatot teremtsenek.

2019 október

A délszláv táncház ezúttal is sokak örömére került megrendezésre Maronicsné Dávid Anna és a Kokukk Egyesület
szervezésében. Gyermekek és felnőttek egyaránt beálltak a
körbe, és lépkedtek egyszerre Sztanics Balázs szakszerű
irányítása mellett.
A zene kellemes miliőt teremtett, a tánc pedig összehozta a
jelenlévő közeli és távoli ismerősöket egyaránt. Elmondható,
Telkiben idén is nagy sikert aratott a táncház.
szb

Közösség
Kultúra

Mihály-napi vigasság
Szent Mihály napja az őszi időszak „hivatalos” kezdő- és a természetbeni szolgáltatások teljesítésének határnapja. Egykor az
egész magyar nyelvterületen a gazdasági év nevezetes fordulópontjának számított. A Hortobágy vidékén ez volt a legnagyobb ünnep, amikor bálokat, mulatságokat rendeztek.
2019. szeptember 29-én Telki is egy vigasságnak adott helyet e
jeles nap alkalmából. A Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtár épülete, valamint udvara délután, kora este – kellemes
időjárás mellett – várta a családokat hangulatos gyermek- és felnőttprogramokkal, zenével, foglalkozásokkal, helytörténeti
előadással. Sőt, még kenyérlángos is sült a Falukemencéjében,
ezen a hagyományteremtő rendezvényen.
Aki eljött, valószínűleg nem bánta meg, hiszen tanúja lehetett
annak, hogy egy újabb remek eseménnyel bővült Telki
egyébként is színes közösségi programkínálata.
szb
Fotó: Jakab Mária Ilona, szb
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Szépkorúak köszöntése
Októberben sok jeles nap van a naptárban. A legelső mindjárt
elsején van, amikor az Idősek Világnapját ünnepeljük.
Bevallom, ezt sokáig nem tudtam. Természetes volt, hogy vannak idősek, de hogy lenne nekik világnapjuk? Tegyétek a
szívetekre a kezeteket! Ti tudtátok, hogy világszinten (is) ünnepeljük Őket?
Őket, akik nélkül mi sem lennénk.
Őket, akiknek jelenléte fontos minden ember, család számára.

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Kérlek szépen, meséljetek!
Gyermekként hogyan éltetek?
Öleltetek? Szerettetek?

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Unokákat tereltetek,
Nekik oly sokat főztetek,
Kapáltatok, kötöttetek.

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Sokat fáradva éltetek.
De hiszem azt is: öleltetek.
Kedves kézben pihentetek.

Fáradt, kedves, öreg kezek!
Kérlek szépen: pihenjetek!
Annyi mindent megtettetek!
Pihenjetek, s öleljetek!
(Deli Enikő: Kezek)

Őket, akik bölcsességükkel terelgettek bennünket az úton.
Őket, akikre mindig lehet számítani.
Őket, akik sokszor csendben sírnak, amikor elfeledik őket, de
kívülre ezt nem mutatják.
Őket, akiknek hiánya annyira tud fájni.
Ha tehetitek, köszöntsétek fel idős szeretteiteket minden évben
ezen a jeles napon! Nagyon boldogok lesznek, és biztosan
meglepődnek, mert többen közülük azt sem tudják, hogy van
ÉRTÜK EGY NAP a naptárban!
Telkiben október 4-én a Pipacsvirág Általános Iskolában a Kiss
Zenede ifjú művészei színvonalas koncerttel köszöntötték
településünk szépkorú lakóit.
ZA

Ovisok köszöntése az Idősek
Világnapja alkalmából
Az Idősek Világnapja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól.
Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat,
szeretetüket, és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is
hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk,
hiszen a családunk részét képezik.
Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, higgadt bölcsességre, türelemre, elfogadásra, amelyre nagyszüleink tanítanak, nevelnek bennünket.
Telkiben az Idősek Világnapja alkalmából október elsején
ünnepi műsorral, valamint saját készítésű virággal köszöntötték
a Hold Otthon lakóit a Busy Bee óvoda pedagógusai és gyermekei. A kicsik örömmel körjátékoztak, vígan énekeltek és
szívmelengetően szavaltak. Az idősek hatalmas tapssal és egyegy mosollyal feleltek a produkciókra.
Öröm volt látni, ahogyan több generáció vígan töltötte be az otthon társalgóját, miközben az idősek nem
győzték adni a buksisimogatásokat,
homlokcsókokat és az ő általuk készített ajándékokat az apróságoknak.
Sugár Andrea
Busy Bee
2019 október
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Álmok és emlékek
„és most már azt hiszem, hogy nincs igazság,
már azt, hogy minden kép és költemény,
azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét,
a lepke őt és mindhármunkat én.”
Szabó Lőrinc

A Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubja idén ősszel „Álmok és emlékek”
címmel új beszélgetéssorozatot indított kortárs írókkal-költőkkel. A meghívott szerzők beszélgetőtársa Szegő János irodalomkritikus, szerkesztő, a Magvető Kiadó munkatársa:
„A Pátyi Könyvtár őszi beszélgetéssorozatán a szokásoknak
megfelelően az alkotók életútját ismerhetjük meg közelebbről,
emellett pedig magának az alkotás folyamatának is a nyomába
eredünk. Milyen összefüggések vannak, lehetnek az álmok és az
emlékek között? Mi fán terem az ihlet? Mit jelent valóban a fikció? Hogyan emlékszik az alkotó az írásra? Képek és költemények, történetek és regények a Pátyi Könyvtárban.”

További vendégeink:
•
•

Péterfy-Novák Éva: november 14.
Bereményi Géza: november 28.
A csütörtöki napokon, 19
órakor kezdődő estek ismertetői a www.irodalmiklub.hu oldalon, valamint a
Facebookon: www.facebook.com/patyi-konyvtar
cím alatt olvashatóak majd.
A beszélgetések után a
szerzők dedikálják műveiket.

Szeretettel várunk mindenkit az irodalmi estekre a Könyvtárba!
Pátyi Könyvtár Irodalmi Klubja

Református istentisztelet Telkiben
Minden hónap első és harmadik vasárnapján 16 órai kezdettel
református istentiszteletet tartanak a Kodolányi János Közösségi
Ház és Könyvtárban (Telki, Petőfi utca 2-4.).
Ezeken az alkalmakon felül karácsony első napján, december 25én is lesz istentisztelet Telkiben.
A következő időpontok: 2019. november 3. és 17.; december 1.,
15. és 25. (karácsony első napján ünnepi istentisztelet úrvacsorával)
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek.” (Jézus)
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A Szenior Akadémia előadásai már
Telkiben is elérhetőek
„Nem csak a 20 éveseké a világ!”
A Szenior Akadémia Magyarország legnagyobb időseknek szóló
képzést nyújtó rendszere, a korábbi Zsigmond Király Egyetem (ma
Milton Friedman Egyetem - a szerk.) szervezésében működik immáron
nyolc éve.
Korábban csak az egyetemen voltak elérhetők az előadások,
Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája néven, ahová egész Budapestről és
az agglomerációból is tömegével érkeztek a tudásra, információra
éhes idősek, akik boldogan ültek be (vagy a szerencsésebbek vissza)
az egyetemi padokba. Óriási előadóteremben zajlottak, amelyet
mindig színültig megtöltöttek az érdeklődők. Mára már több vidéki
helyszín is teret ad ezeknek, hogy a Budapesttől távol élő, de tanulni
vágyó nyugdíjasok is elérhessék a színvonalas és hasznos előadásokat.
Ennek az oktatási formának a népszerűsége annak köszönhető, hogy
a mai idősek többsége fiatal éveiben nem tehette meg, hogy továbbtanuljon (családi, anyagi helyzet miatt), de most, hogy nyugdíjasként
sok szabadidővel rendelkezik és mára már szinte házhoz jön a tudás,
szívesen kimozdul és ellátogat a speciálisan neki szervezett előadásokra.
Az Akadémia megálmodója és létrehozója (ezt büszkén mondom,
hiszen egykori egyetemem neves és tisztelt tanáráról van szó) Dr.
Jászberényi József főiskolai tanár, az egyetem felnőttképzési igazgatója, aki küldetésének tekinti az idősekkel való foglalkozást, az idősek
felkészítését arra, hogy tudatosan, aktívan éljék mindennapjaikat.
Az Akadémia programjai nem hasonlíthatók a fiatalok egyetemi
képzéséhez, ahol a nagy előadásokhoz a hallgatók nem is mernek hozzászólni. Az idősek oktatása más, az előadónak is élmény. Ahogyan az
egyik vele készült interjúban Jászberényi József megjegyezte:„Az idős
ember nem csak tanulni szeret, hanem nagyon megszereti azt a
tanárt, aki tanítja.” Az egyetem szenior képzésén belül ugyanis hosszú
ideig járnak az idős hallgatók egy-egy előadóhoz. Nem is a tantárgyhoz ragaszkodnak, hanem a tanár személyéhez. Ahogy azt az egyik
hallgató megfogalmazta: „Szinte mindegy, mit tanít, mert ahhoz a
tanárhoz szívesen jövök”.
Az oktatási témákat is úgy válogatják a szervezők és az előadók, hogy
azok hasznosak és érdekesek legyenek a hallgatóknak. Érintik a
fogyasztóvédelmet, az önkéntes képzést, a jogot, és még számtalan,
őket érintő témakört egyaránt. Olyan képzéseket tartanak, amelyek
segítségével egy új világ nyílik meg az éltesebb korosztály előtt.
Emlékszem, évekkel ezelőtt édesanyám (aki akkor 75-77 éves volt) legnagyobb meglepetésemre, amikor megkérdeztem tőle, mit kér karácsonyra, azt válaszolta: „kislányom, írj nekem egy e-mailt”. Azt hittem,
rosszul hallottam, hiszen édesanyámnak nem volt számítógépe, nem
is tudtam róla, hogy érdekli. Amikor megkérdeztem, hogy mégis ezt
hogy gondolja, akkor árulta el, hogy ő bizony halad a korral, és időközben megtanulta a számítógép kezelését, és tud e-mail is írni. Kiderült,
többek között az motiválta, hogy tarthassa az ország másik végében
élő testvérével a kapcsolatot e-mailben és Skype-on keresztül.
És hogy még ne legyen vége a meglepetésnek, büszkén hozzátette: az
én volt iskolámba jár előadásokra. Ez volt az egykori Zsigmond Király
Egyetem. Büszke voltam és vagyok rá. Ügyesen kezeli a gépet, azóta
már van okostelefonja is, amelyen lassan több funkciót ismer, mint én.
Szellemileg friss, senki nem hiszi el róla, hogy a 81. évében jár. Új célt
talált magának, amellyel teljesebb életet él.
Az Akadémia célkitűzése, hogy az 50+-os korosztályt megszólítsa,
támogassa, bátorítsa és bíztassa az élethosszig tartó tanulásra.
A Szenior Akadémia immár több mint nyolc éve barátságos környezetben ingyenes képzéseket, illetve elérhető és megfizethető, az
aktuális igényekhez igazodó tantervet biztosít az idős generációnak.

Szeretnék ráébreszteni őket arra, hogy soha sincs késő elkezdeni a tanulást (Life Long Learning – élethosszig tartó tanulás, az EU programja).
Kutatások igazolják, hogy azok az idősek, akik nyugdíjba vonulásuk
után aktív (szellemileg és fizikailag) életet élnek, sokat tesznek az
időseket érintő betegségek elkerülésében, illetve a már kialakult
betegségek is enyhébb lefolyásúak lesznek náluk.
Az Akadémia hatása még az idősekre nézve az is, hogy sokkal magabiztosabbak, életvidámak lesznek, felzárkóznak a fiatalokhoz (nem
leszakadoznak), sőt, egyes szenior-képzések lehetővé teszik az idősek
számára, hogy visszataláljanak a munkaerőpiacra!
Örülünk, hogy immár Telkiben is elérhetőek az előadások. A múltkori
előadásra én is beültem, és meggyőződhettem arról, hogy jó ötlet volt
ide is elhozni ezt a lehetőséget. Az előadó egy fiatal geronto-andragógus hölgy, Novák Mária volt. A téma a „Tánc és mozgásprogramok
időskorban” volt.
Ez is egy olyan érdekes, és az idősek figyelmére számot tartó téma volt,
amely szinte megtöltötte a termet. A hölgyek és az „egy szem” úr (aki
bizakodom, továbbviszi az előadás hírét férfitársai körében, és a
következő alkalommal már több urat is üdvözölhetünk köreinkben)
csillogó tekintete azt sugallta, örömmel és hasznosan töltötték el a
majd’ két órát a közösségi házban.
Az előadás végén a telki Szenior Táncklub tagjai rövid bemutatót tartottak tevékenységükből, még az előadó hölgyet is megtáncoltatták!
A közös tánc után közös séta következett Budajenőre, ahonnan aztán
kissé fáradtan, de boldogan tértek haza.
Telkiben az Akadémia előadásai a Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtárban zajlanak. Az időpontjai megtekinthetők a közösségi
házban kihelyezett plakátokon.
Ebben a félévben – a lap megjelenését követően – kedd délelőttönként ezekre a témákra, előadásokra számíthatnak:

November 12., 10 óra: dr. Google, dr. Facebook: Mindent
megold. Előadó: Pataky Enikő.
November 26., 10 óra: Az okoseszközök társadalmi és
személyes hatása. Előadó: Sulyok Tamás.
ZA
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Könyvkuckó Telkiben
– avagy egy Könyvmentő története
A kezdetek
Telkiben hagyománya van az egyesek számára felesleges dolgok újrahasznosulásának. Ebben a körforgásban a könyvek
sokáig mellőzöttek voltak. Aztán egy polcrendezés kapcsán az
egyik lakótársunknak (Sándor Zsuzsának, a könyvmentőnek) az
a gondolata támadt, hogy jó lenne a könyveket is bekapcsolni a
körforgásba, így ahelyett, hogy a polcokon porosodnának vagy
pincékben dohosodnának, újra örömet szerezhetnek másoknak.

Könyvbazár
Ehhez az internetet, azon belül is a Facebookot hívta segítségül.
Létrehozta a Telki Könyvbazár csoportot, amely rövid idő alatt
nagy népszerűségre tett szert. Miért? Mert bárki csatlakozhatott
hozzá, és kérhette az általa kiszemelt könyvet. Ingyen,
ismeretlenül.
Ezek a könyvek részben régiek, vagy éppen antikvitások olykor
megsárgult lapúak, részben újak, páron még a fólia is rajta van.
Olyanok, amik egyszer, valakinek a könyvespolcán sorakoztak
(mint például nálunk is, de az én uram letörné a kezemet, ha
megválnék tőlük, így a többség „porfogó”, de szép és kedves porfogó, illetve emlék, mivel szeretjük a könyveket).

A „könyvmegálló” jelentése: buszmegállóban kialakított
könyvsarok. Az a célja, hogy amíg várakozik az ember a járműre,
ne unatkozzon, hanem olvasson.
A KönyvMegállók küldetése általában: „Hozza, vigye, olvassa!”.
Azaz az érdeklődők hozzák, viszik, olvassák a könyveket.
Előfordul, hogy megtartják saját maguknak, de akkor visznek
helyette másikat. De itt nálunk, Telkiben igazából nincs erre
szükség. Akinek tetszik valami, vigye, ha szeretné, tartsa meg,
mivel településünkön sok más településsel ellentétben
bőkezűek a könyvadományozók.

Könyvkuckó
E példa nyomán született meg a Könyvkuckó gondolata. A gondolat aztán közel egy év alatt testet öltött a telki és budajenői
civilek, valamint a Telki Önkormányzat közös munkájának
köszönhetően, és mára már helyben is van ilyen nyilvános,
ingyenes könyvpont!

Hogyan kerülnek a könyvek a Telki
Könyvbazárba?
Van, aki azért válik meg tőlük, mert költözik, van, aki azért, mert
hagyatékot kapott, és a könyvek már megvannak neki. Van, aki
azért, mert jótékonykodni szeretne, és van, aki azért, mert ha ő
már nem is tudja tárolni, reménykedik benne, hogy valahol keresik és szeretettel fogadják majd őket. És még sorolhatnám az
okokat. Aki egyszer ellátogat erre az oldalra, biztos, hogy utána
rendszeres látogató lesz.
És ez még nem minden! Azért is szeretjük sokan ezt az oldalt, mert
itt nincs lehetetlen! Ha valaki keres egy könyvet, Zsuzsa igyekszik
azt megszerezni! Itt valóságos kincsekre bukkanhatunk.
Mindannyiunk nagy örömére az oldalra a mai napig rendszeresen érkeznek a könyvek, készülnek a fotók, feltöltések. A tagság
és a kínálat is egyre nő. Egy kis közösség kovácsolódott, akik
szeretnek olvasni, és néha valósággal sportot űznek abból, kié
lesz a legújabb feltöltés.
Mire én észrevettem (mert volt, hogy késő este kerültek fel a
könyvek), már búcsút is inthettem a kiszemelt csodának, mert
éles szemű és nem álmos társaim már le is csaptak a könyvekre.
De sokszor utána átengedték a másiknak, mert nála emlék
kötődött hozzá vagy mert olvasás után továbbadták.

Aztán, ahogyan az lenni szokott, egy ilyen csoportban ment az
együttgondolkodás. Hogyan lehetne a könyveket még több
emberhez eljuttatni? Erre milyen lehetőségek kínálkoznak?

Szeptembertől azok számára is elérhetőek ezek a könyvek, akik
nem használnak internetet. Csak el kell sétálni a Telki
Könyvkuckóba, ami nem más, mint egy telefonfülke új köntösben. Szép, zöld (tájba illő), nem hivalkodó, de azért felkelti a
figyelmet. És ha már közel megy hozzá az ember, belekukkant. És
mindig vannak benne csodák. Nem csak magyar, hanem külföldi
könyvek közül is lehet válogatni. Ha valamelyik megtetszik, meg
is lehet tartani.

Jöttek sorban az ötletek, kül- és belföldről egyaránt voltak
példák. Egy ilyen példát tettek magukévá a Könyvbazárosok: a
KönyvMegálló néven elhíresült módszert valósították meg
Telkiben, egy kicsit „telkiesítve”.

Ez egyfajta ingyenes és folyamatosan változó kínálatú könyvtár:
akkor megy be az ember, amikor akar. Akár az éj leple alatt is, ha
éppen akkor támad kedve. Nincs nyitvatartási idő, a könyvek
folyamatosan elérhetők az érdeklődők számára.

Könyvmegálló

2019 október

Közösség
Hol található a Telki Könyvkuckó?
A Könyvkuckó az iskola előtti park parkolók felőli oldalán, az
üzletházzal szemben helyezkedik el.

Kiknek készült a Könyvkuckó?
A Kuckó kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak, időseknek szól.
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Röviden: mindenkinek,
aki szeret olvasni! A Könyvkuckónak van szabályzata, amit célszerű elolvasni és betartani. Ez elolvasható a Kuckó oldalán.

Látogassák minél többen!
Végezetül megosztom Önökkel a legfrissebb tapasztalatomat: a
múltkor éppen könyveket vittem a Kuckóba. Nappal, miközben
vártam a gyermekemet az iskola előtt. Egy pici lányka (talán első
vagy második osztályos lehetett) kíváncsian méregetett, majd
megkérdezte: „Mit hoztál?” Mutattam neki a könyveket, majd
gyorsan elkérte az egyiket és belelapozott. Tetszett neki (aznap
épp gyerekkönyveket vittem), és megjegyezte: „Minden nap

benézek, szoktam találni érdekes könyveket, amit aztán hazaviszek és elolvasok. Aztán persze visszahozom, hogy más
gyerekek is olvashassák!” – mesélte boldogan, majd tovaszaladt,
hóna alatt az új kinccsel.
Mostanra egyre rövidülnek a nappalok, hűvösödik az idő, beljebb húzódunk a lakásainkba. Egy finom, forró tea, kakaó mellett, netán kandallótűznél ülve egy kényelmes fotelban kitűnő
őszi, téli estés elfoglaltság az olvasás. A könyvek folyamatosan
bővülő kínálattal várják leendő olvasóikat. Látogassák minél
többen a Könyvkuckót!
Az írás végén pedig álljon itt egy nagy köszönet a megálmodóknak és létrehozóknak! A teljesség igénye nélkül a könyvbazár
végig lelkes és kitartó mozgatóinak: dr. Sándor Zsuzsának,
Hankovits Évának, Kovács Ildikónak, Wilcsek Médeának, Apek
Szilviának, valamint az önkormányzat részéről Deltai Károlynak,
Ruják Györgyinek, és azon civil segítőknek, akik adott ponton
mind hozzátették, amire lehetőségük vagy kapcsolatuk volt!
ZA

Nem csak az a szép, ződ gyep...
– avagy biokertészet mindenkinek!
A KoKuKK Egyesület öt alkalomból álló előadás-sorozatot
szervez a biokertészkedés iránt érdeklődőknek. Várjuk azokat,
akik szívesen belefognának a környezetkímélő kertművelésbe,
de tele vannak kérdésekkel, és azokat is, akik már belefogtak,
szívesen megosztják a tapasztalataikat, vagy segítséget várnak a
felmerült problémáik megoldásában.
A faluban nem előzmények nélküli az ezzel kapcsolatos tudásmegosztás: több nyilvános fórum, szűkebb baráti közösség,
önképzőkör is működik a témához kapcsolódóan. Az előadássorozat az elképzeléseink szerint ismerkedési lehetőség, a
tapasztalatok megosztásának egy szélesebb fóruma is lehet a
helyi kertészkedők számára. Meglátjuk, mi sül ki belőle!
Az előadássorozat tervezett témakörei az alábbiak:
1. 2019. november 19. kedd, 18.30: A növényvédelem
különböző módszerei (vetésforgó, társítások, madárbarát
kert, lemosó permetezés, engedélyezett növényvédő-szerek
használata, stb.).
2. 2019. december 4. szerda, 18.30: A talaj mibenléte és
szerepe a termesztésben. Talajerő-utánpótlás módjai.
Komposztálás, mulcsolás. Kártevők a talajban és az ellenük
való védekezés.

3. 2020. január második felében: A szezon megtervezése
(vetésforgó, növénytársítás, beszerzési források, kerti
munkák).
4. 2020. február vége: Vetés, palántanevelés.
5. 2020. március vége vagy április: A megtermelt élelmiszer
feldolgozása.
Az időpontok, az előadók személye és az előadások konkrét
témái – az első két előadástól eltekintve – még alakulófélben
vannak. Az ezzel kapcsolatos ötleteknek, javaslatoknak örülünk.
Az előadások helyszíne a Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtár, a részvétel ingyenes.
Az első előadás tehát november 19-én, kedden 18 óra 30 perckor kezdődik, témája pedig a növényvédelem az ökológiai termesztésben. Előadó: Székely Gyöngyvér biogazdálkodási szakértő (bio-gazdabolt.hu).
A második előadás időpontja december 4., szerda, 18.30-as
kezdéssel. A téma a talaj, és annak szerepe a termesztésben, a
talaj művelése, tápanyagtartalmának biztosítása, védelme.
Előadó: Vinis Gizella kertészmérnök.
Mindenkit szeretettel várunk!
KoKuKK Egyesület
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Óvodai hírek
„Itt van az ősz, itt van újra...”
Szeptember a befogadás, be- és visszaszoktatás hónapja volt a
Telki Óvodában. Idén 165 kisgyermek kezdte meg a nevelési
évet intézményünkben. A legtöbb új kisgyermek óvodánk
Mókus csoportjába érkezett.
A szülők közül sokan éltek a rugalmas beszoktatás lehetőségével, amelynek keretében az első héten, néhány napon keresztül
a reggeli órákban együtt játszhattak még gyermekükkel a csoportban. A befogadási időszak a gyermekek számára izgalommal, várakozással, az ismeretlen megismerésével teli új kaland.
Van, aki felszabadultan mozog az új környezetben, és nem
igényli szülei jelenlétét, míg mások nehezen és hosszabb idő
alatt válnak el szüleiktől.
Ám a gyerekek hamarosan rájönnek, hogy az óvoda egy jó hely,
ahol az óvó nénik sokat mesélnek és énekelnek, egész nap lehet
játszani a babaszobákban, autózni, építeni, rajzolni, kirakózni, az
udvaron hintázni, futóbiciklizni, focizni, csúszdázni, fogócskázni.
Fontosnak tartjuk, hogy a szülők bízzanak bennünk, érezzék,
hogy gyermekük biztonságban, jó kezekben van. Ez az alapja az
elkövetkező évek konstruktív együttműködésének.
Szeptember első hetében elkezdődött gyermekeink
fejlettségének felmérése, megkezdődtek a kötelező logopédiai
és pszichológiai szűrővizsgálatok. A Telki Óvodában – fennállása
óta – folyamatos és biztosított gyermekeink részére a logopédiai
és pszichológiai ellátás. Minden szeptemberben azok a gyermekek, akik az adott nevelési év augusztus 31-ig betöltik az 5.
életévüket, komplex szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek célja
a gyermekek képességeinek pontosabb megismerése, és ennek
tükrében a megfelelő ellátás biztosítása. Az eredmények függvényében kiegészítő vizsgálatokra is sor kerülhet külső szakszolgálatok, szakértői bizottságok bevonásával. Az óvodában főállású logopédus-gyógypedagógus végzi a gyermekek beszédfejlesztését, a különböző logopédiai terápiákat, és az ezekkel kapcsolatos, iskolai tanulmányokhoz szükséges részképességek
fejlesztését. A pszichológiai ellátás félállásban biztosított,
elsődleges célja a gyermekek lelki egészségének megőrzése. A
fentiek megvalósulásához nélkülözhetetlen a szülőkkel és óvodapedagógusokkal való folyamatos és rendszeres kapcsolattartás, együttműködés.
Ebben a nevelési évben is folytatódnak a „Boldogságórák”
intézményünkben. A Szivárvány és Maci csoportban megvalósuló program koordinátora Oláh Tünde Mária óvodapedagógus,
akinek lelkes irányításával immár második alkalommal nyertük
el a „Boldog Óvoda” címet. Az elismerő oklevelet ünnepélyes
keretek között az intézmény vezetője, Petrovszkiné Krizsán
Adrienn vehette át szeptember 18-án a Budapesti Kongresszusi
Központban.

Szeptember 21-én, szombaton a Telki Jótékonysági Családi
Sportnapon óvodánk dolgozói játékos ügyességi feladatokkal
várták a kisebb gyerekeket az iskola udvarán. Lehetőségük volt
kipróbálni a célba dobást babzsákkal, tekézhettek, futóbiciklivel
végigmehettek szlalompályán, TSMT eszközeikkel ügyesedhettek, labdatölcsérbe célozhattak. Amelyik gyermek minden
pályát kipróbált, érmet kapott és választhatott egy apró
ajándékot az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány jóvoltából.
Igazán mozgalmas és élményekkel teli napot tudhattunk
magunk mögött.
Több mint egy évtizede hagyomány óvodánkban a Magyar
Népmese Napjának megünneplése. Ennek kapcsán kiállítást
rendeztünk mindkét épületben és a csoportokban is.
Gyermekeink egész héten, folyamatosan ismerkedhettek a régi
használati tárgyakkal, népi motívumokkal, hímzett textilekkel.
Szeptember 26-án pedig a „Kacor király” című mesét tekinthették meg az óvodai dolgozók előadásában. Az állatokról szóló
történet vicces fordulatai nagyon tetszettek a gyermekeknek,
együtt énekeltek, éltek és lélegeztek a mese szereplőivel. Az
előadás után az óvodai dolgozók által készített, „hamuba” sült
pogácsával kínáltuk a gyerekeket, amit jó étvággyal fogyasztottak el. Mese után a szereplőkkel ismerkedhettek a bátrabbak.
Igazán eseménydús hónapot zárhattunk.
Halápiné Kriston Judit
óvodapedagógus
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Oktatás
Kultúra
„Az oktatásnak folyamatosan fejlődnie,
alkalmazkodnia kell a kor igényeihez”
– interjú Turcsányiné Dósa Renáta alsós tanítónővel
- Idén ősszel tért vissza a Pipacsvirágba gyermekvállalás után.
Milyen érzés volt újra belépni az iskola épületébe?

csak logikus gondolkodásra. Ja, és persze – ahogy anyukám
szokta mondani – egy lavór észre!

- Egy szóval? Fantasztikus!

- Azon dolgozik, hogy a legózást beépítse, felhasználja a külön-

Visszakanyarodnék kicsit a kezdetekhez, ha nem baj. Miután
befejeztem a tanulmányaimat, mint minden pályakezdő,
álláskeresésbe kezdtem. Debreceniként a fővárosban fogalmam
sem volt, hogy hova is menjek, hol van számomra a megfelelő
hely. A véletlen műve volt, hogy Telkibe csöppentem. Férjem
tanácsára úgy küldtem el az önéletrajzomat az álláshirdetésekre,
hogy előtte térképen megkerestem, milyen messze is van a
munkavégzés helye. Nos, Telki szerintem kimaradt. Miután
megérkeztem és leszálltam a buszról – nyár volt éppen –,
tudtam, hogy nekem ebben az iskolában kell dolgoznom.
Magával ragadott a látvány. Hát itt vagyok.

böző tantárgyakban. Hogyan kell ezt elképzelni? Kérem, meséljen erről!

Hat év után – ami talán a legemlékezetesebb időszak volt – gyermeket vállaltunk, letettem egy időre a krétát. Most újult erővel,
sok-sok ötlettel és elhatározással vágok újra bele, hiszen ez a
hivatásom.
- Kérem, meséljen a családjáról!
- Férjemmel 15 éve élünk együtt. Debrecenben ismerkedtünk
meg, majd az élet Budapestre sodort minket. Később Pátyon
telepedtünk le.
Két cserfes, eleven gyermekünk született; Bence és Kinga. Fiam
öt éves lesz novemberben, kislányom két és fél éves.
Közösségbe is Pátyra járnak. Bencus a Pátyolgató Óvodában,
Kingus a Kikelet Bölcsődében ismerkedik a nagyvilág dolgaival.
Mindketten rendkívül nyitottak, barátságosak. Kíváncsi természetűek, pont úgy, mind az apjuk. Szeretnek közösségbe járni;
barátkozni, sokat beszélni, pont úgy, mint az anyjuk.

- Minden ott kezdődött, hogy a kisfiam egy nagy korszakba
lépett. A nagy építőelemeket a „kicsire” cseréltük. Eleinte szkeptikusan álltam a dologhoz. Nem hittem abban, hogy ez a kis
emberke a kicsi kezével jól meg tudja majd fogni azokat az
aprócska elemeket, majd abból valamit alkotni. Első látásra
szerelem lett. Magával ragadta a megannyi forma és szín. Főként
apukájával szoktak elmélyülten építeni. Nem tudnám megmondani, hogy ilyenkor melyikük is élvezi jobban a játékot. Talán
pont ebben rejlik a legó varázsa. Magával ragadja a felnőttet és
a gyermeket egyaránt.
Eleinte csak azokat a
formákat, járműveket
rakták ki, amelyek a
katalógusban szerepeltek. Később Bence már
a fantáziáját is használta, és azt épített, amit
kigondolt. Számolt, tervezett,
memorizált,
figyelt, alkotott.

Kőkeményen készülni kell, folyamatosan fejlődni és kutatni az új
lehetőségeket. Ha sikerünk van, és a gyerekek valóban kiesnek a
padból, visszaadják mindazt a tudást, amit mi igyekszünk átadni.
Na, akkor kell észrevenni közöttük azokat, akik nagyobb érdeklődést mutatnak egy adott témakör iránt.

Ekkor gondolkodtam el
azon, hogy miért ne
lehetne bevonni az
oktatásba egy olyan
játékot, ami a gyermeket ennyire sokoldalúan fejleszti és leköti?
Gondoljunk csak bele!
Ahhoz, hogy elkészüljön egy kigondolt mestermű, mire is van szükség? A legfontosabb a fantázia, a kreativitás; a képzelőerő és az alkotás
iránti vágy. El is indult a folyamat: a racionális gondolkodás és a
kreativitás összefogott! Bekapcsolódik a színfelismerés, a formakeresés, a számolás, a tervezés. Ötletek futnak át a fején,
összefüggéseket kutat, műszaki érzékkel próbálja megoldani az
aktuális problémát – jelen esetben azt, hogy az általa tervezett
autónak mind a négy kereke ugyanolyan nagyságú és formájú
legyen. Miközben a kisember alkot, csendes fejlesztésen mennek át a kognitív képességek, az érzékelés, észlelés, figyelem,
emlékezés, gondolkodás… És ide sorolhatnám még akár az
érzelmeket is. Hiszen gondoljunk csak bele! Mekkora sikerélmény, milyen nagy öröm, amikor elkészül az a kisautó, a repülő
robot vagy emeletes ház, ami a gyermek fejecskéjében megjelent.

Valóban készülünk valamire. Egy nagyobb projektre. Ha most azt
mondom, hogy igyekszünk tehetségeket felfedezni és mentorálni, akkor nem mondok újat, igaz? Szeretnénk valami újat, valami
különlegeset, valami egyedit létrehozni, amire a környék más
intézményeiben nincs lehetőség. Amihez nincs szükség másra,

Miért ne lehetne az óra keretei között alkalmazni egy olyan
játékot, eszközt oktatási módszerként, amelyért a gyermekek
rajonganak? Google a barátunk, szokták mondani – elkezdtem
kutatni, milyen lehetőségek vannak a legóval való oktatásra.
Döbbenten tapasztaltam, hogy több mint ötven külföldi

Ha röviden jellemeznem kellene a családunkat, azt mondanám:
nagy túrázók vagyunk. Szeretünk kirándulni, magyar várakat
megcsodálni és bejárni, a természetben barangolni. A gyermekeinket igyekszünk ebbe az irányba terelgetni. Szerencsére
vevők rá.
- Szívügye a tehetséggondozás, és tagja is lett a most induló
tehetséggondozó munkacsoportnak. Milyen célokat tűztek ki
maguk elé?
- Helyesbítenék. Szívügyem az élményalapú oktatás. Mindennél
többet ér az, amikor a diák nem unottan ül az órán, hanem majd’
kiesik matematikaórán a padból vagy fülig érő szájjal fejt ki egy
gondolatot nyelvtanórán. Mindezeket elérni nehéz.
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Oktatás
iskolában alkalmazzák az aprócska kockákat – melyekbe a
gyanútlan szülő olykor mezítláb belelép – már oktatási
eszközként is.
Matematika, magyar, informatika, rajz, technika, és még sorolhatnám, hány tantárgyat lehet ezzel a módszerrel elfogadhatóbbá,
érdekesebbé tenni. Leginkább a matematika és a magyar
oktatásban szeretném alkalmazni. Alapműveletek – összeadás,
kivonás, szorzás, bennfoglalás –, algebra, sorozatok, szabályjátékok, mérések, szöveges feladatok, törtek, adatgyűjtések, formák, alakzatok, térbeli testek ábrázolása, logikai feladványok tervezése, megoldása. Mindez, csak ha a matematikát nézzük.
Hasonlóan érdekes lehetőségeket nyújt a legó a magyartanítás
terén. Tér-irány gyakorlatok, betűelemek, betűk formázása, szótagok (páros munka esetén konkrét szavak) alkotása.
Fejleszthetek vele szövegértést – ezt nemrégiben teszteltem is a
jelenlegi osztályomon –, kommunikációs készséget, valamint
alkotó írást is. Ez bizonyára furán hangzik, de miért ne lehetne
szóban, esetleg írásban kifejteni mindazt, ami előttünk az
alaplapon látható. Akár a matematikai szaknyelvet használva,
akár a magyar nyelv adta színes szavakat segítségül hívva.
Környezetismeret? Felszíni formák, táplálékaink, élővilág,
tápláléklánc. Amit csak el lehet képzelni.
Miért ne „építhetne” a gyermek egy folyót (nem tavat!), annak a
bal oldalára egy zöld tölgyfát, a fa alá egy virágot, majd a folyó
túloldalára egy aprócska házikót? Tér-irány, tájékozódás, közben
megtanulja, mi a különbség a folyó és a tó között. Ha pedig nem
szeretnénk azt, hogy kárba vesszen ez a remek alkotás, felhasználhatjuk egy következő órán.
Fontosnak tartom leszögezni, hogy a módszerrel nem az a
célom, hogy a tananyagot vagy éppen a tényleges tanórai
alkotótevékenységet csökkentsem! Lényeges, hogy a szerzett

tudást a gyermek valamiképpen, valamilyen formában rögzítse,
a gyakorlatban alkalmazza. Semmiképpen sem maradhat ez ki,
hiszen a pedagógusnak kell a visszacsatolás arról, hogy az információ, amit továbbított, célba ért és sikeresen bevésődött. Ezért
kell egészséges egyensúlyt teremteni a LegoLEARN és a tanulás
között.
Úgy gondolom, hogy az oktatásnak folyamatosan fejlődnie,
alkalmazkodnia kell a kor igényeihez. A megújulás elengedhetetlen a sikeres nevelő-, oktatómunkánk során. Ezért az alsó
tagozaton mindenképpen az a legfontosabb, hogy a gyermekek
élményalapú oktatásban részesüljenek. Miért ne tanulhatnának
játszva? Ez szerintem a hatékony oktatás/tanulás kulcsa.
- A Pipacsvirág tanulói igen előkelő helyezéseket érnek el a
különböző matematikaversenyeken. Ön szerint – a sakk-logika
oktatás mellett – minek köszönhető ez?
- Véleményem szerint ez egy tökéletes csapatmunka eredménye. Iskolánkban a pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a
tehetségek felkutatására, gondozására, mentorálására. A támogató szülői háttér, a sikerorientált gyermek és a felkészült
pedagógus hármasa a siker kulcsa. Az a tapasztalatom, hogy
Telkiben a szülők nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek színvonalas oktatására. Mindent megtesznek azért, hogy gyermekük
sikeres legyen, jó eredményeket érjen el. Ha kell, segítenek egy
projektmunka kivitelezésében vagy éppen motiválják a gyermeküket a versenyen való részvételben. Kollégáim naprakészen
követik az aktuális megmérettetések adta lehetőségeket, és
igyekeznek a legjobb módszerekkel hozzásegíteni a diákokat a
sikerek eléréséhez. Mindehhez azonban a legfontosabb a
motivált diák. A tanuló, aki győzni akar, sikert szeretne elérni.
Telkiben sok ilyen tanuló van!

Látogatás az Igazgyöngy Alapítványnál
2019. október 8-án iskolánk 6. c osztálya néhány lelkes szülő
kíséretében Berettyóújfalun járt az L. Ritók Nóra vezette
Igazgyöngy Alapítványnál. Osztályunk szülői csapata segítségével már tavaly óta támogatjuk az alapítványt különböző
adományokkal. Ezen a napon a gyerekekkel együtt személyesen
adtuk át az összegyűjtött adományt.
Az alapítvány Berettyóújfalun és térségében 27 településen
segíti a mélyszegénységben élő családokat, és az iskolákban
tanoda formájában igyekszik a szegregált oktatásban részesülő
gyerekeket segíteni, illetve a családoknak elfogadható élethelyzetet teremteni.
A látogatás célja az volt, hogy közelebbről megismerkedjünk az
alapítvány munkájával. Ebben sokat segített, hogy részt vehettünk a tanoda foglalkozásán, illetve Nóra „Gyerekekről
gyerekeknek” címmel vetítéssel egybekötött beszélgetésen
mesélt az ottani gyermeksorsokról.
Megrázó élmény volt. Ez megerősített bennünket abban, hogy
jó úton járunk, és folytatnunk kell ezt a munkát, mert ezek a
családok segítség nélkül nem tudnak kilábalni élethelyzetükből.
A szegregált oktatás, ami ezeknek a gyerekeknek osztályrészük,
csak felerősíti ezt az élethelyzetet.
Kuffler Andrásné
6.c osztályfőnök
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Közösség

A Hónap szakosztálya: TBT Extrém
szakosztály – „Heroes“
A hős szó jelentése: 1. Csodálatos tetteket véghez vivő, emberfeletti lény; 2. Valamely tevékenységben elért áldozatos, példamutató teljesítményéért nagy megbecsüléssel övezett, kiváló
személy.
Azt már múltkor megkérdeztük, hogy láttál-e már Telki Bike
Team narancs-kék mezben suhanni Telki utcáin, az erdőben vagy
a Zsámbéki-medencében kicsiket és nagyokat? De vajon azt
tudod-e, hogy a Telki Bike Team sportolói között igazi
sporthősök, hihetetlen kitartással küzdő versenyzők értek és
érnek el nagyszerű eredményeket? Most a teljesség lehetősége
nélkül mutatjuk be néhányukat, mert megérdemlik – mint
ahogy talán azt is, hogy velük személyesen találkozva, akár a vállukat is megveregessük.
Ha kerékpároztál már egyben 20-25 kilométert, leúsztál mondjuk kétezer métert vagy akár futottál például 15 kilométert,
akkor biztosan emlékszel a saját teljesítményedre, a test fáradtságára, a másnapi fájdalmakra, és az örömre is, hogy megcsináltad. Nos, a „jó értelemben vett őrült” sportemberek versenyein a
Telki Bike Team sportolói a fentiek többszörösét teljesítik, sokszor valóban kiugróan extrém körülmények között. És nagyon
szép eredményekkel, dobogós helyezésekkel hívják fel a világ
figyelmét arra, hogy van Telkiben egy közösség, amelynek a
sport nagyon fontos lételeme.

Kalmár Laca
Triatlon, maraton, terepultra. Akik sejtik, hogy ezen kifejezések
mögött milyen teljesítmény van, nos, azt is szorozzák be minimum öttel. Laca az elmúlt években többször csinálta végig a
legnagyobb nyári forróságban a hírhedten „gyilkos” nagyatádi
triatlont (3,8 km úszás, 180 km kerékpár, 42,195 km futás –
legjobb idő: 11 óra 58 perc), amire már minden évben januártól
napi egy, aztán napi két edzéssel készül, ami oda vezet, hogy
szinte mindig fáradt, pihenőnap nem létezik. Ezen kívül a balatonfüredi és a kaposvári féltávú triatlon versenyeken szerzett
korosztályos arany- és bronzérmet. Kilencedik lett a többször is
lefutott Piros 85 versenyen (87,5 km), és minden terepfutó
megdöbbenését kiváltó idővel a leggyorsabban futotta 2018ban és 2019-ben is a hírneves Kinizsi 100-ast!

Benke Gabi
Kezdetben volt a futás… a nagy álom, hogy négy órán belüli
maratont fussak. Bécsben 14 másodperccel lemaradtam erről,
majd rá egy évre sikerült a 3:54. Jött a kérdés, hogy mi legyen a
következő cél. Így jött, hogy akkor váltsunk sportot! Gondoltam,
bringázni mindenki tud (tévedtem...), úszni végül is tudok –
kézenfekvő volt a triatlon. Kapóra jött az akkor ébredező telkis
bringás csapat, akikhez csatlakozva egyre nagyobb kedvvel
indultam. Jó volt a társaság, befogadtak, jól éreztem magam
közöttük. Én is a hírhedt nagyatádi triatlonon kezdtem. Először
váltóban csináltuk meg a teljes triatlon távot, majd a rákövetkező évben egyéniben is teljesítettem. 15 óra folyamatos sportolás után, a pályazárás előtt az örömtől potyogó könnyekkel
küszködve hallottam a szpíker hangját: „Benke Gabriella:
Ironman”. Sikerült.
Ezután maradt az „örömfutás” és az „örömbringa” a mozgás
öröméért. Akik ismernek, kérdezik, hogy most mire készülök.
www.telki.hu
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Közérdekű
Közösség
Semmire. De ez így jó. Néha elmegyek egy-egy versenyre,
Nagyatádra a hangulat miatt azóta is minden évben, változó
felállással. Voltunk TBT-s lányok (Bankó Andi, Kalmár Magdi és
jómagam) is pár éve, de idén pl. egy négyfős csapat képviselte
Telkit: Dósa Szilvi, Páva Hajni, Szabados Péter és én. Élvezem a
kötöttségek nélküli mozgást, reggelente egy sportos kis boxer
társaságában járom/futom az erdőt.

Farkas Tamás
Triatlonok, mountain-bike maratonok itthon és külföldön,
hegyek, extrém távok, több ezer méteres szintkülönbségek.
Tamás mindezeken a versenyeken olyan csendben és szerény
félmosollyal vesz részt, majd olyan természetességgel mesél
róluk, hogy a hallgató szinte saját magáról is el tudja képzelni,
hogy ezt egy vasárnapi ébredés után ő is meg tudná csinálni.
Pedig az osztrák és olasz Alpok hegyi versenyei vagy a többi
erőpróba Tamás szintjén csak akkor teljesíthető, ha mindezt
megelőzi a szinte mindennapi kemény edzés és felkészülés. És
itt ne felejtsük el megemlíteni azt, hogy mindezt fiával, Danival
együtt csinálja. Az idei nagyatádi ExtremeMan Triatlonon
korosztályában 19. helyen végzett a 75-ből.

Schmaus Vili és Láng Ricsi
Az országúti és mountain-bike maratonok specialistái a Telki
Bike Team színeiben. Mindig így együtt. A Tour de Pelso teljes
Balaton-kerülő (200 km) versenyek rendszeres résztvevői (6 óra
22 perc idővel!), a 20 százalékos emelkedők királyai. Legutóbbi
versenyükön a Tour de Zalakaros országúti maratonon 150
km-t tekertek öt és fél óra alatt.
Kettőjük párosával hétközben is, de minden hétvégén biztosan
összefuthattok vagy az erdőben vagy pedig a Zsámbékimedence útjain. Nincs hétvége tekerés nélkül!

Csákai Bence (U17)
A Telki Bike Team sikeres utánpótlás versenyzője. Bence előtte
kajakozott, a kerékpározásra nálunk áttérve egy év alatt ért el
kimagasló eredményt. A II. Kanizsa 2019. XCO-UCI Kerékpáros
Nagydíjon kilencedik helyezést ért el a széles mezőnyben. Az
U7-U11 és az U13-U17 utánpótlás csoportok edzéseivel már
sokan találkozhattak, amikor délutánonként az iskola elől indulva tekernek fel az erdőbe, és a kimerítő távokat ötvözik a
nehezített, vízmosásokkal, fatörzsekkel és bukkanókkal teli
pályákkal.

A teljes csapat
A fentieken kívül a TBT szinte összes tagja részt vesz egyéb
extrém versenyeken, amiből kiemelkedő és kifejezetten nagyon
jó hangulatú a minden évben júliusban a mogyoródi Forma-1es pályán rendezett RING 24 órás váltóverseny. Idén négy hatfős
Telki Bike Team csapat nevezett, akik közül a legjobbak szó
szerint „éjt nappallá téve” tekertek 173 kört, majdnem 800 kilométert.
Ezen a bulin részt vettek a TBT gyerek versenyzői is (Schmaus
Ádám, Ördög Ákos, Sátori Bence). Ahogy az egyik csapattag
fogalmazott: „Az első olyan versenyem, ami után azonnal azt
mondtam: Jövőre megint! Van egy varázs, ami beszippantja az
embert és fogva tartja 24 órán át.”
A Telki Bike Team tagjai mind itthon, mind pedig külföldön is a
csapat, és így tulajdonképpen Telki színeiben versenyeznek,
büszkék a csapatra, a közösség igazi tagjaként nem csak
magukért indulnak, hanem az egész telki közösségért is – mint
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ahogy mi is büszkék vagyunk rájuk és felnézünk a teljesítményükre.
Ahogy Kalmár Laca megfogalmazta: „Falunk adottságainak
köszönhetően ezeket a sportágakat nem igazán nehéz végezni,
közel a megnyugtatóan színes és változatos természet. Az
amatőr sportnak óriási lelke van, akkora, hogy abba mindenki
belefér. A kifogásokat el kell tenni a fiók mélyére, fel kell állni a
kanapéról, felhúzni a futócipőt és csak jönni.”
Érdeklődni, csatlakozni itt lehet: info@tmse.hu
BG

Hirdetés
Kultúra

Gyógyszertári ügyeleti beosztás Budakeszin
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Budakeszi
város gyógyszertári ügyeleti beosztása az év hátralévő
részében a következőképpen alakul:

Gyermekfelügyeletet
vállalok!
20 év gyakorlattal,
referenciákkal.
Saját gépkocsival
rendelkezem!

Tel.: 70 947 80 51

november 9. szombat 17.00-20.00 - Póczi Patika
november 10. vasárnap 13.00-20.00 - Póczi Patika
november 16. szombat 17.00-20.00 - Angyal Patika
november 17. vasárnap 13.00-20.00 - Angyal Patika
november 23. szombat 17.00-20.00 - Dió Patika
november 24. vasárnap 13.00-20.00 - Dió Patika
november 30. szombat 17.00-20.00 - Park Center Patika
december 1. vasárnap 13.00-20.00 - Park Center Patika
december 8. vasárnap 13.00-20.00 - Póczi Patika
december 15. vasárnap 13.00-20.00 - Angyal Patika
december 21. szombat 17.00-20.00 - Dió Patika
december 22. vasárnap 13.00-20.00 - Dió Patika
december 24. kedd 17.00-20.00 - Angyal Patika
december 25. szerda 08.00-20.00 - Dió Patika
december 26. csütörtök 8.00-20.00 - Park Center Patika
december 27. péntek 17.00-20.00 - Park Center Patika
december 28. szombat 17.00-20.00 - Park Center Patika
december 29. vasárnap 13.00-20.00 - Park Center Patika

A Dió Patika címe: Táncsics Mihály u. 9.
A Póczi Patika címe: József Attila u. 47.
A Park Center Patika címe: Bianka u. 1.
Az Angyal Patika címe: Fő tér 1.

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

GÓLYAHÍR
Bakóczy Róbert és Bakóczy Réka 1. gyermeke:
Johanna
Buzás András Dávid és Benczik Anikó 1. gyermeke:
András Artúr
Cserkuti Viktor és Cserkuti-Kollár Violetta 1. gyermeke: Molli
Németh Imre és Karátsony Krisztina 1. gyermeke:
Admira

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
Nyomdai munkák:
SOLONG Press Kft.
Következő számunk lapzártája:
november 7.
Hirdetési díjak befizetési határideje: november 7.
Hirdetésfelvétel:
06-26/920-806; munkaugy@telki.hu

Gratulálunk!
www.telki.hu
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Közérdekű
Program
Közösség

Novemberi programok a Kodolányi
János Közösségi Ház és Könyvtárban
Kiállítás

Véradás

November 8., 17 óra - megnyitó: Muray Róbert (1931-2009)
grafikus- és festőművész „Témám a természet” című kiállítása.
A tíz éve elhunyt művész életműve a minket körülölelő természet szeretetéről, szolgálatáról és megismertetéséről szól. A
természetért való rajongását sugározzák festményei, ő maga
hangulati realizmusként jellemezte alkotásait.
A kiállítás megtekinthető hétköznap a ház nyitvatartási idejében, továbbá november 9-én szombaton, 14 és 18 óra között,
valamint november 17-én vasárnap, 14 és 18 óra között.

November 5-én 16 és 18 óra között: Véradás a Magyar
Vöröskereszt szervezésében.

Szenior Akadémia
November 12., 10 óra: dr. Google, dr. Facebook: Mindent
megold. Előadó: Pataky Enikő.
November 26., 10 óra: Az okoseszközök társadalmi és személyes hatása. Előadó: Sulyok Tamás.

Muray Róbertról:
Grafikusi és természettudományos munkáiból kiragadva
néhány: Búvár Zsebkönyvek öt darabja, Védett Madarak plakátsorozat, Vörös Könyv, az Ipolytarnóci Ősmaradványok bemutatóház és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum diorámái,
valamint az 1971-es Vadászati Világkiállítás négy magyar
pavilonja. Élénk közéleti tevékenységet is folytatott, alapító tagja
volt az MME-nek, az Altamira Egyesületnek, és tagja számos
egyéb művészeti és társadalmi szervezetnek. Munkásságát
többek között a Képzőművészeti Egyetem címzetes egyetemi
tanára és Csepel Díszpolgára címekkel, valamint két magas állami kitüntetéssel ismerték el.

Szülők Akadémiája
November 21.: Serdülők, függőség.

Bérlőnk programja
November 27-én 18 órától: Találkozás Bajzáth Máriával –
mesék a nevelésben. Az esemény magánszervezésben valósul
meg.

Állandó programok
Új! Angol társalgási klub: Angol beszélt nyelv könnyedén és
gátlások nélkül. Szerdánként 8.15-kor. Információ: Takács Bea –
06-70-246-3633.
Részvételi díj: 2.000 Ft / fő / alkalom
Bábos Mesekuckó: Mese, mozgás és alkotás. Kéthetente
szerdán 10 órától. További információ: Major Zita – 06-20-4823262.
Belépő: 1.500 Ft
Pici Maci Muzsika: Ének, mondóka, közös zenélés az aprókkal.
Csütörtökönként 10 órától. További információ: Bogdánné
Száva Mariann – 06-20-967-7374.
Belépő: 1.400 Ft
Muray Róbert: Zsákmányolás

Biokertészet mindenkinek

a Kokukk Egyesület

szervezésében
November 19. (kedd), 18.30: A növényvédelem különböző
módszerei (vetésforgó, társítások, madárbarát kert, lemosó permetezés, engedélyezett növényvédő-szerek használata, stb.).
December 4. (szerda), 18.30: A talaj mibenléte és szerepe a termesztésben. Talajerő-utánpótlás módjai. Komposztálás, mulcsolás. Kártevők a talajban és az ellenük való védekezés.
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Baba-mama klub: 3 év alatti gyerekekkel otthon levő anyukák
találkozási és ismerkedési lehetősége, igény szerint szervezett
programmal. Kéthetenként pénteken 10 órától 11:30-ig.
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

