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Polgármester naplója
Véka eső, köböl sár, no meg a buszmegálló havasesőben
Majdnem sikerült
- csatornaépítés a Hosszúháton
Közel fél év óta tart a csatornaépítés.
Az előzetes időzítés – határozott
kérésünknek megfelelően – december elejére datálta a csővezetékhálózat lefektetésének határidejét.
Ezután csak az utak ideiglenes
helyreállítása történt volna télen,
amíg az engedélyezési eljárás zajlott
volna, majd tavasszal a próbaüzemet, és a végleges, az elérhető
legjobb minőségű úthelyreállítást
követően a csatornaszolgáltatás használatbavétele jött volna.
Több részterületen lezajlott ugyanaz a folyamat: feltárás, csőfektetés,
minden nap visszafedése az elkészült szakasznak, végül az első
útjavítás, amelyet még legalább három követett, mire a megbolygatott terület konszolidálódott. Addig mindenhol nehezen járhatók
voltak az utak, eső esetén pedig sár keletkezett. A már befejezett
utcákban élők ezt megtapasztalták.
Sajnos az elmúlt hetek igen csapadékosak voltak. Az aktuálisan
soron következő utcákban élők nehéz körülményeket tapasztaltak.
Ahogy a címben idézett mondás is tartja: az őszi eső feláztatta a
csőfektetéssel megbolygatott talajt.
A lakók kritikáit, kéréseit, jelzéseit továbbítottuk a kivitelezőnek, aki
vissza-visszatérve igyekezett javítani az utakon. Közben azonban a
csőfektetéssel nem haladt. Idővel sajnos mindez eljutott egy olyan
pontra, amikor egyértelművé vált, hogy már nem lehet idén befejezni a hálózatépítést. A megkezdett részszakaszokat még befejezi a
kivitelező, de új utcába már nem áll bele, és nem tér vissza az utoljára
hagyott mellékágakhoz sem. A következő időszakban csak útjavítással fog foglalkozni, aminek bizonyára örülni fognak azok, akiknek
nehézséget jelentett az építési időszak.
Mindennek az az ára, hogy a csőfektetést tavasszal fogják folytatni, az
engedélyezési eljárás legjobb esetben is nyárra csúszik, a végleges
úthelyreállítás pedig várhatóan jövő őszre lesz meg. Legjobb
esteben tehát fél évvel később lesz csatornánk.
Ne feledjük azonban, hogy a kivitelező szerződése 2021-es
véghatáridőt ír elő. Az előrehozott átadás számunkra lett volna nagyon előnyös, ahogyan az is, hogy úgy csak egy télen át kellett volna
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ideiglenes útjavításokra költeni a büdzséből, ami a végleges útjavítás
minőségét javíthatta volna az előírt nyomvonalas murvázáshoz
képest. Tehát legalább fél évvel tovább fog tartani a szennyvízszippantások kora. Cserébe két héttel rövidebb lesz a sárdagasztás.
Nézőpont kérdése, hogy ki mit tart fontosabbnak.
A csatornaépítésre központi közbeszerzésen megbízást nyert kivitelező a Nemzeti Fejlesztési Programiroda megbízásából, 100%-os
pályázati, illetve kormányfinanszírozásból valósítja meg Telkire vonatkozó közműfejlesztési beruházását az ÉMO-7 program keretében.
Egyedül nem megy - Volán buszváró a Széll Kálmán téren
Kezdeményezésünkre a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
szervezésében, országgyűlési képviselőnkkel, Csenger-Zalán Zsolttal
megerősítve, több polgármestertársammal együtt tárgyalást folytattunk a Volánbusszal a Széll Kálmán téri buszváró kérdésében.
Küldöttségünket Kameniczky Ákos, a Volánbusz Zrt. forgalmi igazgatója fogadta. A megbeszélésen egyértelművé vált, hogy a
településeken élőket képviselő polgármesterek és a Volán között
nincs nézetkülönbség. A sokat kritizált, számos hiányossággal és
problémával terhes, áthelyezett buszváró nem azért van ott, ahol
van, és nem azért olyan, amilyen, mert a busztársaság így szerette
volna, hanem azért, mert ezt és így lehetett számára megvalósítani.
Sajnos a Széll Kálmán téri megoldás jelenleg véglegesnek
tekinthető, legalábbis annak szánták. Változtatni csak a főváros és az
illetékes kerületek együttműködésével lehetséges. Mivel azonban
mindenhol személycsere volt a tisztségviselők között, érdemes
újrakezdeni a megbeszéléseket. Ezért megkeressük az új főpolgármestert, az új fővárosi főépítészt és a kerületi polgármestereket
is. Javaslatainkkal a Volán elvileg egyetért, és a társaság szakmailag
sokkal árnyaltabb, életszerű javaslatokat tett. A továbblépéshez
azonban teljes körű együttműködés szükséges. Változásra, legalábbis gyors változásra jelenleg nem sok remény van, egy ideig biztosan
maradnak a mostani állapotok.
A témához közvetetten kapcsolódik a jó hír, hogy a Budakeszire tervezett buszsáv tervezése a választások után sem feneklett meg.
Bízom benne, hogy mihamarabb gyakorlati megvalósulási szakaszba léphet a fejlesztés, ami pozitív hatással lesz a térség összes
közlekedőjének mindennapjaira.
Deltai Károly
polgármester
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Megalakult a testület
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.
október 24-én tartotta alakuló ülését.
A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében
rendezett eseményen elsőként dr. Vácziné Orbán Katalin, a Helyi
Választási Bizottság elnöke ismertette az október 13-i önkormányzati választások hivatalos végeredményét. Ezt követően
Deltai Károly köszöntötte a jelenlévőket, majd felvázolta polgármesteri programját, valamint a testület főbb célkitűzéseit az
előttünk álló ötéves ciklusra vonatkozóan.
Az alakuló ülésen a képviselők, a polgármester, a titkos szavazással megválasztott alpolgármester, illetve a megválasztott
bizottsági tagok is letették esküjüket.

Telki Község Önkormányzatának
összetétele
Polgármester: Deltai Károly István
Alpolgármester: Móczár Gábor Attila
Képviselő-testület: dr. Földvári-Nagy László, Halász Terézia Éva,
Király Péter, Koltai Piroska Margit, Móczár Gábor Attila, dr. Vida
Rolland

A bizottságok összetétele
Pénzügyi Bizottság
Elnök: dr. Földvári-Nagy László
Tagok: Király Péter, Koltai Piroska Margit
Külső tagok: Láng Richárd, Majtényi Kálmán
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnök: Halász Terézia Éva
Tagok: Koltai Piroska Margit, dr. Vida Rolland
Külső tagok: Baltási Klára, Jókó Attila
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Közérdekű
Önkormányzat

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. november 4.

anyagot. Ennek birtokában a testület egyedi döntéseket hozott
a beérkezett lakossági kérelmeket illetően.

Külsős bizottsági tagok eskütétele

Környezetvédelmi referens megbízása

A képviselő-testületi ülésen letették esküjüket a Pénzügyi,
valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságok azon nem
képviselő tagjai, akik a 2019. október 24-én megtartott alakuló
ülésen nem tudtak jelen lenni.

A testület úgy határozott, hogy a környezetvédelmi feladatokban történő közreműködésre környezetvédelmi referenst bíz
meg Fóris Ferenc személyében.

(A bizottságok összetételéről külön cikkünkben tájékozódhatnak.)

Intézményvezetői álláspályázat kiírása

HÉSZ-módosítási kérelmek

A képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot ír ki a
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
álláshelyének betöltésére.

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 30-i ülésén felkérte a településtervezőt, hogy készítse el a
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítására érkezett egyik
lakossági kérelem kapcsán a szakmai döntést előkészítő írásos

Meghívó közmeghallgatásra
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ára
való tekintettel 2019. december 9-én (hétfőn) 19.00-tól
közmeghallgatást tart.
Helyszín: Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár nagyterem (Telki, Petőfi u. 2-4.)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Deltai Károly
polgármester

Támogatás eszközbeszerzésre
Telki Község Önkormányzata a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében 501.000 forintot nyert a Kodolányi
János Közösségi Ház és Könyvtár műszaki, technikai eszközállományának gyarapítására.
A központi költségvetési, vissza nem térítendő támogatáshoz az
önkormányzat részéről felajánlott önrész összege 900.000
forint.
A támogatás felhasználása 2020. december 31-ig lehetséges.
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(A pályázati kiírás külön cikkünkben olvasható.)
szb

Közel 30 millió forintot kapott
településünk óvodafelújításra
Telki Község Önkormányzata jelentős összeget nyert el a
Magyar Falu Program keretében, az Óvodafejlesztés című, MFPFOB/2019 kódszámú pályázaton.
A Magyar Állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatás
összege 29.994.860 forint, amely a Harangvirág utcai óvodaépület teljes homlokzatának szigetelésére használható fel.
A pályázat 100%-os támogatási intenzitású, így önerőt nem kellett biztosítania településünknek. A megvalósítás tervezett
időszaka: 2020. június 1. - 2020. augusztus 31.

Önkormányzat

Távozott az intézményvezető
A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2019. szeptember
elsejével megbízott intézményvezetője, dr. Berkiné Balasi Anikó
próbaideje alatt munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte, amit Telki Község Önkormányzatának nevében a polgármester tudomásul vett, így az intézményvezetői megbízatás
2019. október 18. napjával megszűnt.
A képviselő-testület 2019. november 4-i ülésén döntött arról,
hogy pályázatot ír ki a közösségi ház intézményvezetői
munkakörének betöltésére.

Intézményvezetői álláspályázat
Telki Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ alapján pályázatot hirdet a
Kodolányi János Közösségi ház és Könyvtár vezetői (magasabb
vezetői) munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai tapasztalat igazolása, az
intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatokat a pályázati eljárással összefüggésben a résztvevők
megismerhetik.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy
zárt ülés keretében kéri tárgyalni.
Nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetői megbízást követő 2
éven belül vállalja az integrált kulturális intézmények vezetésére
vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó,
legalább 60 órás képzés elvégzését, és az azt igazoló okiratot
bemutatja a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A végzettség megléte esetén az okiratot
a pályázathoz csatolni szükséges.
Nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló, 2007.
évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatását.
Mivel a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A.
§ (1) bekezdése alapján – 3 hónap próbaidő kikötésére
vonatkozó elfogadó nyilatkozat.

Az önállóan működő, a helyi önkormányzat által fenntartott
többfunkciós
közművelődési
intézmény
vezetése,
közművelődési, könyvtári, közösségi feladatok ellátása,
szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz,
művelődéséhez, szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális értékek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása,
pályázatok figyelése.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Illetmény és juttatások:

Postai úton, a pályázat Telki Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 7/2019, valamint a munkakör megnevezését:
közművelődési intézményvezető.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére kiadott, 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. rendelkezései, 100.000 Ft összegű munkáltatói illetménykiegészítés
lehetőségével az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack
Mónika nyújt, a 06-26-920-801-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen: dr. Lack Mónika, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi
utca 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt szakképzettségnek megfelelő munkakörben legalább
5 év szakmai tapasztalat,

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat szakmai bizottság
véleményezi, majd ezt követően a képviselő-testület bírálja el. A
pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon
pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki
határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott
módon nyújtja be pályázatát. A munkáltató fenntartja a jogot a
pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítására.

Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 15.

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés és közművelődési szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú
szakképesítés,
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Telkiben ülésezett a térség
polgármestereinek tanácsa
2019. november 15-én Telki látta vendégül a Pest megyei 2-es
számú választókörzet településeinek vezetőit.
A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében
jelen volt Csenger-Zalán Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, és az októberi voksoláson a körzetben megválasztott polgármesterek – Deltai Károly (Telki) mellett többek között a
szomszédos települések vezetői: Budai István (Budajenő), dr.

Csutoráné dr. Győri Ottilia (Budakeszi), valamint Székely László
(Páty) –, néhány alpolgármesterrel kiegészülve, közel 20
települést képviselve.
Az eseményen számos, a térséget érintő kérdésben folytattak
tárgyalásokat a településvezetők. Az elhangzottakkal kapcsolatban részleteket a következő lapszámunkban olvashatnak.
szb

Ünnepi munkarend és ügyfélfogadás
A Telki Polgármesteri Hivatalban 2019. december 23-án igazgatási szünet lesz. Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal
ügyeleti rendben tart nyitva, 8-tól 12 óráig.
Az azonnali ügyintézés lehetősége kizárólag halotti anyakönyvi
ügyekre korlátozottan lehetséges, azonban valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan benyújtható.

Munkanap-áthelyezések
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a decemberi
munkanap-áthelyezések miatt 2019. december 7-én és 14-én
(szombati napok) a Telki Polgármesteri Hivatalban szünetel az
ügyfélfogadás. December 6-án és 12-én (pénteki napok) a
hivatalban az ügyfélfogadás 8-tól 16 óráig tart.
Telki Önkormányzat
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Közösség
Kultúra

Ismét adventi és karácsonyi
jótékonysági gyűjtés
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
lesz-e!

-

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 számos gyimesbükki magyar családnak okozhatnánk vele
meglepetést, örömet karácsonyra!)

-

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 rovatban 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)!
A Közösségi Házban, illetve a Pajtában – lapunk megjelenését
követően – a következő időpontokban lehet az adományokat
leadni előzetes jelzés nélkül:

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
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Telki megemlékezés a forradalomról
2019. október 23-án este településünkön is megemlékeztünk az
1956-os magyar forradalomról.
A Himnusz eléneklését követően Deltai Károly ünnepi beszédét
hallgathatták meg az egybegyűltek, majd a Telki Önkormányzat
és a Telki Polgári Egylet jelen lévő képviselői, illetve tagjai
megkoszorúzták a Pajta előtti parkban álló 56-os emlékművet.
A megemlékezést a Szózat közös eléneklése zárta.
szb
Fotó: Jakab Mária Ilona

2019 november

Kultúra

Muray-kiállítás Telkiben
Muray Róbert (1931-2009) grafikus- és festőművész. Életműve a
minket körülölelő természet szeretetéről, szolgálatáról és megismertetéséről szól (ki ne ismerné a búvár zsebkönyvek általa
illusztrált madaras darabjait?). Képei is a természetért való
rajongását sugározzák, ő maga „hangulati realizmusnak” tartotta
felfogását. Legkedvesebb technikája az akvarell volt, kedvenc
témája pedig a szalonka. Számos hazai és külföldi egyéni kiállításon mutatták be műveit.
2019. november 8-án Telkiben is megcsodálhatta a nagyérdemű
Muray Róbert jó néhány fantasztikus művét. A Kodolányi János

Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében látható kiállítás megnyitóján beszédet mondott Deltai Károly polgármester mellett
az alkotó lánya, Muray Katalin, valamint Szunyoghy András
grafikusművész is, akik sok érdekességet meséltek Muray
Róbertről és munkásságáról.
A november 22-ig megtekinthető tárlat támogatója a Muray
Galéria, a Gallery of the Nature és Telki Község Önkormányzata
volt.
Szilágyi Balázs
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Klein Dávid látogatása iskolánkban
– avagy egy hiteles beszámoló az Annapurna megmászásáról
és persze sokat csiszol a hegy az ember önismeretén is. Soha
nem „hódítjuk meg” a hegyeket: számomra odafent lenni egyfajta vendégség.
TN: Mit érez, amikor feljut egy csúcsra? Mindig mást, vagy van
egyfajta eufória, ami mindig jellemző?
K.D.: Négy nyolcezer méternél magasabb csúcson álltam, ezek
közül kettő első magyar megmászás volt, de valódi eufóriát csak
egyszer (2004-ben a Cso Oju csúcsán) éreztem. Szinte mindig
azzal voltam elfoglalva, hogy az a pont, amit most elértem,
csupán az út felét jelenti, a veszélyesebbik fele még előttem van.
Úgy gondolom, a csúcs csupán fókusza minden erőfeszítésünknek. Rendkívül jelentős pont, de – mint a pontoknak
általában – önmagában nincs kiterjedése. Az egész expedíciónak kell becsülettel végrehajtott, szép mászásnak lennie.
TN: Van valamiféle rituálé, amit mászások előtt „bevet”?
„Hegyi lányként” (Miskolcon nőttem fel, abban a városban,
amelyet a Bükk ölelt körül – a szerk.) örömmel hallottam
gyermekemtől, hogy Klein Dávid hegymászó hamarosan
ellátogat az iskolánkba. Örültem, hogy emberközelből
ismerkedhetnek meg a felsős gyermekek a hegymászó
sporttal, annak is a legnagyobb kihívásával, a 8000 méter
fölé magasodó, karcsú hegycsúcsok meglátogatásával.
A neves hegymászó iskolánk egyik tanárának, Kuffler
Andrásnénak, Éva néninek az ismerőse, így adott volt a
lehetőség, hogy egy rendhagyó természetismeret-, illetve
földrajzóra keretében előadást tartson Dávid a felső
évfolyamos hallgatóknak.
Szerencsémre a Telki Napló munkatársaként nekem is
lehetőségem nyílt részt vennem az előadáson, majd utána
exkluzív interjút készíthettem Dáviddal, aki gyermekkorától
ennek a sportnak szentelte az életét. Beszélgethettem vele
kihívásról, technikáról, félelemről, családról, a következő
megmérettetésről.
Telki Napló: Kezdjük az elején! Volt a családjában hegymászó?
Klein Dávid: Nem! (mosolyog)
TN: Akkor hogy jött a hegymászás? Miért éppen ezt a sportot
választotta?
K.D.: Mert a labdát nem találtam el. Általános iskolás koromban
szerettem a fizikai erőfeszítést, a természetet, a futást,
fáramászást, de a csapatsportokat, a versengést vagy a labdajátékokat nem igazán. Az igazi nagybetűs kalandról álmodoztam… Láthatjuk, hogy elég szűk mezsgye maradt számomra.
Szerencsémre 12-13 éves koromban a nővérem egy barátja, aki
„igazi hegymászó” volt, elvitt engem is valamelyik hazai sziklafalra. Ez az alkalom megpecsételte a sorsom!
TN: Egy ilyen kezdet után hogyan folytatódott?
K.D.: 13 évesen (14-nek vallotta magát a vizsgán – a szerk.)
elvégeztem egy alapfokú sziklamászó tanfolyamot. Ezután a
kedvenc terepem a Magas-Tátra lett, ahová azóta is lelkesen
járok. Még tizenévesen elvégeztem a tátrai nyári és téli tanfolyamokat, majd az Alpokban, az Egyesült Államokban
csavarogtam.Elvarázsolnak a hegyek. A kihívás, a kaland, a fizikai
megmérettetés, a technikai probléma megoldása, a társélmény,
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K.D.: Mindig részt szoktunk venni az úgynevezett „pudzsán”: ez
egy buddhista szertartás, ami során – helyi szokásnak
megfelelően – arra kérjük a hegyet, engedje meg, hogy a lejtőit
tapodjuk.
TN: Hogyan győzi le a félelmet a mászások előtt és közben? Már
ha van félelme egyáltalán.
K.D.: Természetesen bennem is vannak félelmek, kételyek, fenntartások. Az előadás, amit látott, az Annapurna első magyar megmászásáról szólt. Ez nem véletlenül a legritkábban mászott
nyolcezres: ennek van a legrosszabb halálozási mutatója. A
heggyel Zsolték is próbálkoztak (Erőss Zsolt – a szerk.), de az expedíció sajnos tragédiába fulladt. Egy ilyen hegy palack nélküli
megmászásának ötlete eleinte nyomasztó teherként jelentkezhet. Nekem rendszerint segít, ha a feladatot „emészthető” elemeire bontom. Egy idő után mindegyik részfeladat szakmai
megoldását látom, már csak össze kell raknom a kirakóst. A
terepen már nem igazán szoktam félni. Őszintén szólva: sokkal
inkább otthon érzem magam odakint vagy odafent… Inkább
szorongok, ha itthon, mondjuk az önkormányzatnál ügyeket kell
intézni – olyankor elveszettnek érzem magam –, mint olyankor,
amikor egy sziklagerincen utat kell találnom, vagy egy hólejtőbe
vízszintes placcot kell ásnom a sátram számára.
TN: Azt mondta, hogy a hegyekben érzi igazán otthon magát.
Nem furcsa a mászások után Budapesten, síkvidéken élnie a
mindennapjait?
K.D.: Érden lakom, Parkvárosban, szóval, az elég „vidékies”
környék… De persze előfordul, hogy furcsán érzem magam idehaza, és valóban, nem kötődöm túl sok szállal ahhoz, amit
egzisztenciának, hétköznapoknak szokás nevezni. Több mint 10
évig egy jurtában laktam (Érden), leginkább stoppal közlekedem a világban, és csak akkor ülök be 1200-as piros Zsigulimba,
ha urizálni támad kedvem…
TN: Mentálisan hogyan készül fel egy-egy mászásra? Van háttércsapat, aki segíti a felkészülését? Kikből, milyen szakemberekből áll?
K.D.: Természetesen a felkészülés során csapatban dolgozunk, és
sikereink legalább annyira az ő érdemük is, mint a miénk. Bár ők
(edzőnk, a sportpszichológus, a kommunikációs szakemberünk
vagy éppen az Országos Meteorológiai Szolgálat) sajnos
érdemtelenül kevés figyelmet kapnak, a mászás során csak mi
vagyunk előtérben.

Közösség
TN: Mászásokkor új utakon jut fel a csúcsra (ahol még senki sem
járt), vagy a jól bevált, mások által is használt, kiépített mászóutat választja?
K.D.: A többi magyar nyolcezres expedícióhoz hasonlóan rendszerint – bár nem kizárólag – mi is a normál utak valamelyikét
használjuk. (A legendás Erőss Zsolt 10 nyolcezres csúcseléréséből
kilencszer szintén normál útvonalon mászott.) Amiben különbözünk az alaptáborban összegyűlő más csapatoktól, hogy mi
önállóan mozgunk a hegyen. Idén, a K2-n mindenki más előtt,
rögzített kötelek nélkül másztunk fel az 1-es táborba, majd lefelé
jövet rögzítettünk 150 méter kötelet a felfelé tartó serpa csapat
számára. Ezeknek a mászásoknak a lényege, hogy a többséggel
ellentétben mi nem használunk magashegyi teherhordókat és
pótlólagos oxigént. (Az Everesten a csúcseléréseknek kevesebb,
mint 3 százaléka történik így.)
TN: Mi a következő célja?
K.D.: 2021-ben a Mount Everestre szeretnénk feljutni. Társam ott
is Suhajda Szilárd lesz (Suhajda Szilárd 2019 nyarán első magyarként ért fel a 8611 méteres K2-nek – a technikailag legnehezebb
„nyolcezresnek” – a csúcsára – a szerk.), akivel már több éve mászom együtt.
TN: Mi az, amit másként tervez csinálni a korábbiakhoz képest,
hogy 2021-ben sikerüljön feljutni a Mount Everestre?
K.D.: A feladat nagyon sok eleméhez hozzányúlunk. Most, hogy
Szilárd járt a K2 csúcsán, már hárman vagyunk – ma élő magyar
hegymászók –, akik jártunk 8600 méter felett palack nélkül.
Szilárdnak 239, nekem 150 métert kell „hozzáraknunk” eddigi
legjobb eredményünkhöz. (Én 2014-ben jártam 8700 méteren.)
Lehet, hogy ez nem hangzik soknak, de a valóságban hatalmas
feladat. Hozzányúlunk most az edzésmunka számos eleméhez, a
mentális felkészüléshez (ez jelenti a sportpszichológusunkkal
végzett munkát is), az akklimatizációs stratégiánkhoz, a
folyadékbevitelhez, és még egy sor stratégiai, valamint
felkészítő részhez.
TN: Hogyan zajlik az itthoni felkészülés? Fel lehet készülni
Budapesten a Himalájára?
K.D.: Igen is és nem is. Természetesen egy ilyen kísérlethez
sokéves tapasztalatra és technikai tudásra is szükség van. De az
a mondás, miszerint a hegymászásra CSAK hegymászással lehet
felkészülni, nem egészen állja meg a helyét.
Hegymászásra – az expedíciós mászásra is – hegymászás
NÉLKÜL nem lehet felkészülni. De – ha a szükséges technikai
felkészültséggel már rendelkezünk – más sportokhoz hasonlóan
itt is fontossá válik a keresztedzés: a terhelés milyenségét
ismerve bizonyos fiziológiai paramétereket fejlesztünk.
Légzőkapacitást, légzési stratégiát, a vér oxigénszállító
képességét, a légzőizmok állapotát, funkcionális erőfejlesztést,
hosszú távú erő-állóképességet. Mindezt tudatosan felépített,
szakaszokra osztott edzésprogram szerint. És ez még csak a
fizikai felkészülés, legalább ennyire fontos a stratégiai (a hegyet
„meg kell oldani” előre, fejben: akklimatizációs stratégiát,
eszközöket, várható dátumokat kell a feladathoz rendelni) és a
mentális felkészülés.
TN: Úgy tudom, hogy a levegő oxigéntartalma tengerszinten 2021%, 8000 méteren ennek a harmada, 7,7%. Hogyan tudja (ha fel
lehet egyáltalán) felkészíteni a szervezetét a palack nélküli
mászásra?
K.D.: A hegyen két folyamat játszódik le: állóképességünk az első
napon a legjobb, az utolsón pedig a legrosszabb. Az akklimatizációs folyamat ennek az ellenkezője. Amikor a csúcsmászásra
készülünk, azt a pillanatot – pár napot – igyekszünk elcsípni,

Annapurna csúcs – első magyar a csúcson
amikor az időjárás jó, mi MÁR vagyunk annyira akklimatizálódva,
hogy el tudjuk érni a csúcsot, és MÉG nem gyengültünk le annyira, hogy ne tudjuk elérni azt.
Ha megfelelő állóképességi tartalékokkal rendelkezünk, akkor
hatékonyabb akklimatizációs köröket tudunk megvalósítani:
magasabbra tudunk „felszúrni” egy-egy kör során, több ilyen
kört tudunk kivitelezni, stb. Ha jó a stratégiánk, és az alaptáborban aktívan, lelkiismeretesen pihenünk (inhalálunk, kezeljük a
sérüléseinket, mobilizálunk, megfelelően táplálkozunk, stb.)
akkor csökkenthetjük a veszteségeket.
Bár maga az akklimatizáció (a megnövekedett vörösvérsejtszám) az expedíció után nem sokkal elvész, az akklimatizáció
megszerzésének sebességét, hatékonyságát a fenti elemekkel
évről évre növelni tudjuk.
TN: Olvastam egy blogot, ahol a blogger nem bánik kesztyűs
kézzel önnel. Leírja, hogy ön tisztességtelen előnyöket használ,
és itt nem az oxigénpalackra gondol, hanem a „szponzorok által
nyújtott előnyökre: precíz időjárás-előrejelzés, milliós high-tech
ruházat és technikai eszközök, serpák bérlése, míg mások saját
zsebből másznak, médiatámogatás nélkül”, és mégsem sikerült a
mászás – ezt az Everest expedíciója után írta. Mi erről a véleménye? Sokan másznak támogatással? Ők mennyivel sikeresebbek, mint a „saját zsebből” mászó társak? Sikeresebbek egyáltalán? Kik szponzorálják a mászásait? Mindig ugyanaz a szponzor vagy változó?
K.D.: Igazából még a felvetést sem értem… (Persze a bejegyzést
se olvastam, de azért megpróbálok válaszolni…) Szilárd és én –
mi vagyunk az Eseményhorizont csapat hegymászói, 2013 óta
mászunk együtt – csak alaptábori szolgáltatásokat veszünk
igénybe, a legtöbb expedícióval ellentétben az alaptábor felett
magunk visszük a felszerelésünket, nem használunk
teherhordókat és oxigént.
A magyar expedíciós hegymászás legutóbbi két „első magyar
megmászását” – 2016-ban az Annapurnát és idén a K2-t – ilyen
stílusban teljesítettük.
Utoljára nem normál úttal nyolcezres hegyen 2012-ben
próbálkozott magyar expedíció. (Ez a mi csapatunk téli kísérlete
volt a Nanga Parbaton.) Szinte az összes magyar nyolcezres
expedíciónak vannak/voltak szponzorai. Mi rengeteg munkát
fektetünk ezeknek a partneri kapcsolatoknak a felépítésébe, vállalásaink teljesítésébe. (Partnereink pedig – úgy gondolom –
büszkék és boldogok: a magyar hegymászás történetében a
legveszélyesebb és a technikailag legnehezebb két nyolcezres
első magyar megmászását „szállítottuk” nekik, tiszta, sportos
stílusban.) Partnereink expedícióink kapcsán külső és belső
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kommunikációs szolgáltatásokat – a céges tréningtől kezdve a
reklámhordozón történő megjelenésig – kapnak ellentételezésként. Ez természetesen sok munkával jár. Partnereink
közül sokan sok-sok éve vannak már velünk, de persze évről évre
csatlakoznak újak is, és vannak olyanok is, akik csak egy-egy évre
vagy egy kampány, promóció erejéig csatlakoznak hozzánk.
Bár – a többi mászóhoz hasonlóan – mi is igyekszünk a legjobb
ruházatot, az OMSZ jóvoltából megbízható időjárás-előrejelzést,
pontos útvonal-információkat beszerezni, de ezt pont azért
tesszük, hogy a hegyen már a lehető legkevésbé kelljen külső
segítségre támaszkodnunk, és az általunk képviselt tiszta stílusban mászhassunk. Se az Annapurnán, se a K2-n nem vettünk
igénybe serpa segítséget, palackos oxigént, teherhordókat. A
rögzített kötelek kiépítésében mindkét esetben kivettük a
részünk, az Annapurnán ráadásul a kritikus csúcsszakaszon nem
voltak rögzített kötelek.

felelősen, nem „vadnyugati stílusban” mászom. Számomra a
mászás egy gyönyörű szenvedély, kaland, önismereti út, izgalmas sport. Nem szerencsejáték, amit a halál közelsége fűszerez.
TN: Mászásairól szokott élménybeszámolót tartani, vagy ez a
mostani eset kivételes volt (kedves ismerőse, a mi iskolánk
tanára, Kuffler Éva hívta meg hozzánk)?
K.D.: Igazából a nyilvánosságot nem igazán szeretem, de az
előadások, a vetítések egy másik műfajt jelentenek: itt
közvetlenebb a kapcsolat a vendégek és köztem, sokszor nyílik
alkalmunk valódi beszélgetésekre is. Szóval igen, az ilyen jellegű
rendezvényeket, különösen az iskolai vetítéseket szeretem.
TN: Örülök, hogy hallhattam az előadását és köszönöm a beszélgetést! Kívánom, hogy 2021-ben minden úgy történjen, ahogy
azt eltervezték! Jó vendégeskedést a hegyen!
ZA

TN: Családja hogyan viseli azt, hogy keveset van itthon?
K.D.: Nagyszerű családom van! Meg tudtak valósítani valamit,
ami ritka, nem csak a családi, de a munkahelyi, tanár-diák, szerelmi és egyéb kapcsolatokban is. Mindig azt éreztem, hogy
szeretnek és kíváncsiak rám, de soha nem éreztem úgy, hogy
megmondanák, ki legyek vagy mit csináljak. Úgy vettem észre,
rendszerint vagy az egyik, vagy a másik valósul meg. Talán egy
kicsit az ő bizalmukat is meg szeretném hálálni azzal, hogy

Annapurna alaptábor

Meghívó a Falukarácsonyra
Szeretettel várjuk a telki lakosokat idén is a Falukarácsonyra!

Karácsonyi meghívó
A Budajenő-Telki Székely Társulat gyermekcsoportja sok
szeretettel meghívja Telki és Budajenő lakosságát 2019. december 14-én, szombaton, este 19 órai kezdettel a Budajenői
Hagyományőrzők Házában tartandó karácsonyi műsorára,
amelynek címe: Forog az esztendő kereke. A belépés ingyenes.
A műsor után karácsonyi vásár, valamint zsíros kenyér, forralt
bor, tea és sütik várják a megjelenteket.

2019 november

Jöjjenek és nézzék meg betlehemes játékunkat, amelyet 2019.
december 24-én 15 órakor a Pajtában mutatunk be.
Az előadás 16 órakor Budajenőn is megtekinthető.

Program
Kultúra
Egyházközségi programok
2019 adventjén
Adventben is minden vasárnap 9.15-kor lesz szentmise és
adventi gyertyagyújtás a telki templomban.
Roráték, hajnali misék adventben
Telkiben
Csütörtökön reggel 6 órakor – az első december 5-én, az utolsó
december 19-én
Pénteken reggel 6.30-kor – december 6-án, 13-án és 20-án
Budajenőn
Szerdánként reggel 6 óra 30 perckor – az első december 4-én, az
utolsó december 18-án lesz

Krumpliebéd
Advent első vasárnapján, 2019. december 1-jén
délben rendezi meg a telki Karitász csoport a hagyományos „Krumpliebédet” a Pajtában.
Az Erzsébet-naphoz kapcsolódó jótékonysági
rendezvényen a résztvevők vasárnapi ebédjük
árát a hátrányos helyzetűek megsegítésére ajánlhatják fel. Az összejövetelre minden segítőkész, jó
szándékú telki polgárt várunk, akik a rászorulók segítését
összekapcsolnák egy kellemes társaságban elfogyasztott, egyszerű ebéddel.
Az adományokat a nehéz körülmények között élő lakótársaink
karácsonyi ajándékozására használjuk fel.
Segíts, hogy segíthessünk!

Krumpliebéd
December 1-jén vasárnap 12 órától a Telki Pajtában

Telki Karitász csoport

Karácsony Szenteste, „Éjféli mise”, december 24-én, kedden
Telkiben 22 órakor
Budajenőn 24 órakor
Karácsony ünnepe, december 25-én, szerdán
Telkiben 9 óra 15 perckor
Budajenőn 10 óra 30 perckor
Szent István vértanú ünnepe, december 26-án, csütörtökön
Budajenőn 10 óra 30 perckor
Szent János ünnepe, december 27-én, pénteken
Budajenőn 18 órakor mise a templomban, utána 19 órakor
borszentelés Budajenőn, a plébánián
Szent Család ünnepe, a családok megáldása, december 29én, vasárnap
Telkiben 9 óra 15 perckor
Budajenőn 10 óra 30 perckor

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.).

Hálaadás, december 31-én, kedden
Budajenőn 17 órakor
Óév búcsúztató – Újév köszöntő, december 31-én, kedden

Ezeken az alkalmakon felül karácsony első napján, december 25én is lesz istentisztelet Telkiben.

Budajenőn, az Öreg-templomban, 23 óra 30 perckor

A következő időpontok: 2019. december 1., 15. és 25. (karácsony
első napján ünnepi istentisztelet úrvacsorával)

Újév – Szűz Mária, Isten anyja ünnepe, január 1-jén, szerdán

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek.” (Jézus)

Telkiben 18 óra 30 perckor
Budajenőn 10 óra 30 perckor
Sok szeretettel várjuk Önöket és családjuk tagjait a szentmisékre!
Minden kedves testvéremnek kívánok szép adventi készületet,
nagyon boldog karácsonyt, és Istentől megáldott, sikeres újesztendőt!
Szeretettel: Gábor atya

www.telki.hu
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Nem csak az a szép, ződ gyep
– avagy biokertészet mindenkinek!
A KoKuKK Egyesület 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:
(Figyelem, időpontváltozás!) 2020. január 9. csütörtök, 18.30: A
talaj mibenléte és szerepe a termesztésben. Talajerő-utánpótlás
módjai. Komposztálás, mulcsolás. Kártevők a talajban és az
ellenük való védekezés.
2020. január második felében: A szezon megtervezése (vetésforgó, növénytársítás, beszerzési források, kerti munkák).
2020. február vége: Vetés, palántanevelés.

Az időpontok, az előadók személye és az előadások konkrét
témái még alakulófélben vannak. Az ezzel kapcsolatos
ötleteknek, javaslatoknak örülünk.

2020. március vége vagy április: A megtermelt élelmiszer feldolgozása.

Telki Mikulásváró
Idén december 5-én, csütörtökön este 6 órára várjuk a Kodolányi János
Közösségi Ház és Könyvtárba a Mikulás érkezésére készülődőket!
A Telkiben már jól ismert Batyu Színház „Holle anyó” című pálcás és kesztyűbábos, élő színészi játékkal segített előadását láthatjuk, amelyet az óvodás és
kisiskolás korosztálynak ajánlunk. E programmal várjuk a Mikulás érkezését, aki a
hírek szerint ismét ellátogat hozzánk. Reméljük, puttonya ismét telis-tele lesz
finomságokkal!
Várjuk idén is együtt a Mikulást!
„Volt egyszer egy szép ország, abban egy
szép kis falu,
abban meg egy kis porta.
Takaros ház, takaros kert, gyümölcsös,
baromfiak.

2019 november

Két lánytestvér élt a Háznál.
Két mostohatestvér. Gertrúd és Rozália.
Gertrúd gonosz volt, erőszakos, rátarti.
Rozália csendes, szelíd és segítőkész...”

KoKuKK Egyesület

Oktatás
Kultúra

Iskolai hírek
15 perces szemétszedés
2019. október 24-én az egyik szünetben a 6.c osztállyal kimentünk szemetet szedni az iskola köré. A látszat ellenére – ami
alapján tisztaság van – ilyen rövid idő alatt is több kisebb zsák
szemetet összegyűjtöttünk.
A tevékenységet a jövőben is többször programba iktatjuk
majd. Reméljük, a későbbiekben több osztály is csatlakozik hozzánk, hiszen a környezetünk védelme, a klímavédelemhez csatlakozás, valamint a szelektív hulladékgyűjtés mindannyiunk
számára fontos.

Remek szereplés a Bolyai matematika
csapatversenyen
Iskolánk 3. évfolyamos „négy az egyben” csapata első helyezést
ért el a Bolyai matematika csapatversenyen, Pest - dél-nyugat
körzetben, így bejutott a november 23-i országos fordulóba.
A csapat tagjai: Földváry Júlia (3.a), Varga Marcell (3.a), Brickner
Marcell (3.a), Gerván Bence (3.b). Felkészítő tanáraik: Répásiné
Láng Lívia, Haasné Varga Erzsébet.
Szívből gratulálunk nekik!

Kuffler Andrásné

A 6.c osztály látogatása az Igazgyöngy
Alapítványnál
Immár két éve vettük
fel a kapcsolatot Ritók
Nórával, az Igazgyöngy Alapítvány
vezetőjével. Az Igazgyöngy
Berettyóújfalu és környéke
településeinek mélyszegénységben élő
családjainak ad anyagi, tárgyi támogatást. Ezen kívül a helyi családok életmód-változtatását próbálják elérni a jó példa, és a rendszeres foglalkoztatás,
közös munka keretében.
Tavaly karácsonykor az osztály szülői csapata pénzadománnyal
támogatta az alapítvány munkáját. Tavasszal ruhákat adományoztunk.
Most pedig arra az elhatározásra jutottunk, hogy 2019. október
8-án személyesen látogatjuk meg Ritók Nórát Berettyóújfalun a
gyerekekkel együtt, néhány szülő kíséretében. Ezúttal iskolai
szinten is gyűjtöttünk adományt, amelynek átadása mellett a
gyerekek részt vehettek Nóra foglalkozásán, a művészeti tanoda
keretében. Kooperatív foglalkozás volt, aminek a végén
gyönyörű kép született.
Kuffler Andrásné
www.telki.hu
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Oktatás

A Telki Zöldmanó Óvoda hírei
Aranyosi Ervin: Őszi fák
Lám, a megfáradt fák
levelüket ejtik,
a nyár üde zöldjét
végképp elfelejtik.
Harmatcsepp a könnyük,
hajnalban zokognak,
meghajolnak szélnek,
múló évszakoknak.
Színes levelekkel
takarják a földet,
színpompás varázzsal
búcsúzkodnak tőled.
Ha lehull a levél,
álom száll a fákra,
színes avarszőnyeg
terül a világra…
Az október nem csak a lombszíneződéssel lett színesebb, hanem
az óvodai programok sokszínűségével is.
A hónap elején az Erdők Hete programsorozat hetében
(szeptember 30. – október 5.) a nagycsoportos gyerekek sétát
tettek a közeli erdőbe, ahol ismerkedtek az erdő növény- és
állatvilágával. A Tulipán csoportosok a Budakeszi Vadasparkba is
ellátogattak.

Október 5-én került megszervezésre hagyományos Őszi Családi
Napunk, amely idén a szürethez, és az almához kapcsolódott,
„Almafesztivál” elnevezéssel. A rendezvény idején sajnos nem
volt éppen szerencsés az időjárás, hiszen esős időben volt
részünk, de így is sokan ellátogattak ezen a szombaton az
óvodába.

Szintén ezen a héten volt az Állatok Világnapja is (október 4.), így
minden program e két jeles nap köré szerveződött.

A résztvevők kipróbálhatták a szürethez és a gyümölcsök színes
világához fűződő ügyességi, népi fajátékokat, a kukoricamorzsolás technikáját, kézműveskedhettek, és nem utolsó sorban
kóstolásra is lehetőség volt. A szülők lelkes közreműködésének
és fáradozásának köszönhetően rengeteg almás finomság
2019 november

Oktatás
került az asztalokra, amit ezúton is szeretnénk megköszönni
minden segítő szülőnek és a szülői szervezetnek! Nagy sikerük
volt az ételeknek, kipróbált, jól bevált receptek adtak új ötleteket
az ősz legkedveltebb gyümölcsének változatos és egészséges,
sokoldalú felhasználásához.

A Kokukk Egyesület támogatásával a kivágott fák helyére még
most ősszel új csemetéket ültetünk ott, ahol erre elegendő hely
áll rendelkezésre. Terveink szerint az óvodakertet is megújítjuk a
következő tavasszal – ezzel kapcsolatban még sok tennivalónk
van, minden építő jellegű, kreatív ötletet, segítséget szívesen
fogadunk!
2019. októberben 8-án hivatalosan is Telki Zöldmanó Óvoda lettünk!

Jubileumi és névadó ünnepség
2019. november 27-én fennállásának 20. évfordulóját, és egyben
névadóját is ünnepli óvodánk.
Ez alkalomból délelőtt jelenlegi
óvodásainkkal
rajzkiállítással,
közös énekléssel és tortával
ünnepelünk. A délután folyamán
pedig szeretettel várjuk régi
kedves óvodásainkat is, akik
szívesen látogatnak vissza hozzánk.
Október 8-án a kicsik számára “Madárfióka” programot
szerveztünk. Két süni és egy tengerimalac látogatott el hozzánk.
A gyerekek nagy figyelemmel hallgatták a sünikről szóló rövid
ismertetőt, és óvatos kezekkel simogatták meg a kis
vendégeket.

Hívjuk, és nagy-nagy szeretettel
várjuk kötetlen beszélgetésre
azokat a szülőket, volt munkatársainkat, a fenntartó önkormányzat és a civil szervezetek képviselőit is, akik óvodánk
életében tevékenyen részt vettek ez idő alatt.

Október 11-én ismét bábszínház látogatott el óvodánkba. A
Fabula Bábszínház előadásában az Erdei történet című mesét
nézhették meg a gyerekek.

Remek alkalom lehet ez arra, hogy a sok-sok kedves emléket
felelevenítsük, együtt örüljünk. Az 1999. évi alapítás óta bővült
az anya-épület, 2011-ben épült egy kétcsoportos intézményrész
a Legelődombon, és mennyi változás történt még a kezdetektől
fogva…

Az ünnepi megemlékezésre készülve október 22-én a Tulipán
csoportosok felsétáltak a faluközpontba, és nemzeti színű zászlókat helyeztek el a Pajta előtti 1956-os emlékműnél.
Az iskolai őszi szünet alatt nagy munkálatok folytak az óvoda
udvarán, ugyanis hat darab elöregedett és veszélyes fűzfa
eltávolítása vált szükségessé a balesetveszély megelőzése
érdekében. Az állandó visszavágások, faápolások sem voltak
megbízhatóan eredményesek, ezért döntöttünk az eltávolításuk
mellett. A többi, megmaradó fa lombkoronája így több fényhez
és a növekedéshez szükséges helyhez jut.

Vendégeink ezen a napon egy emlékkönyvbe is beírhatják
legkedvesebb „óvodás élményeiket”.
Az ünnepség zárásaként óvodánk – a Harangvirág utcai épület –
udvarán emlékfát ültetünk, amely méltón tükrözi intézményünk
környezettudatos szemléletét, természet iránti szeretetét.
Szeretnénk emlékezetessé tenni ezt a napot!
A Telki Zöldmanó Óvoda dolgozói

www.telki.hu
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Közérdekű
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Hirdetés
Kultúra

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

PIACNAPOK
december 14.
december 28.

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
Ambrus Richárd és Dr. Ambrus-Füzi Krisztina 1. gyermeke: Patrik
Kiss Péter és Bognár Kinga 3. gyermeke: Viktória Julianna
Szalóki Sándor és Szalókiné Fodor Veronika 3. gyermeke: Benett
Viktor

Gratulálunk!

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:
december 3.
Hirdetési díjak befizetési határideje: december 3.
Hirdetésfelvétel:
06-26/920-806; munkaugy@telki.hu
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Közérdekű
Program
Közösség

Decemberi programok a Kodolányi
János Közösségi Ház és Könyvtárban
FaluAdventje
Ismét elérkezett a december, az advent időszaka. Idén már ötödször rendezzük meg FaluAdventje programsorozatunkat. A
korábbiakhoz képest bővített formában várjuk Önöket közös
gyertyagyújtásra.

A következő programokkal várjuk az
érdeklődőket:
december 1.
16:00-18:00 Első ingyenes könyvbörze a könyvtári könyvekből
17:00 Nyugdíjasok Szenior Örömtánc csoportjának műsora
december 8.
14:00-19:00 Adventi vásár és második ingyenes könyvbörze a
Kodolányi Közösségi Házban
17:00 A Telki Zöldmanó Óvoda Tulipán csoportjának műsora
december 15.
17:00 A Telki Nőikar fellépése, ezt követően alkoholos és alkoholmentes adventi italok közös készítése, fogyasztása Korsós
Gabival
december 22.
15:00-18:00 Karácsonyfadíszek készítése Hegedűsné Kun
Zsuzsával és Toma Krisztával, a közösségi ház fájának feldíszítése
az elkészült alkotásokkal
17:00 A Pipacsvirág Általános Iskola 2.a osztályának műsora,
Jókó Attila vezetésével a Pajtában

Egyéb programjaink
december 1., 16 óra: református istentisztelet (nagyterem)
december 3., 17.30: Kiss Zenede tanszaki fuvolakoncertje
(nagyterem)
december 4., 19 óra: Szülők Akadémiája - Feller Adrienne:
Aromaterápia, ünnepi illatok
december 5., 18 óra: Mikulásváró (részletek külön cikkben
olvashatók)
december 9-22., folyamatosan (nyitvatartási időben): ingyenes
könyvbörze
december 10., 10 óra: Szenior Akadémia
december 10., 17.30: Kiss Zenede tanszaki gitárkoncert
december 13., 17 óra: Kiss Zenede tanszaki zongorakoncertje
(nagyterem)
december 15., 16 óra: Református istentisztelet (nagyterem)
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december 24., 15 óra: Székely Betlehemes (részletek külön
cikkben olvashatók)

Bérlőink programjai - állandó
programok
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
Baba-mama klub: 3 év alatti gyerekekkel otthon levő anyukák
találkozási és ismerkedési lehetősége, igény szerint szervezett
programmal – kéthetenként pénteken 10-től 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
Figyelem! A közösségi ház december 23-a és január 5-e
között zárva tart.

