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Polgármester naplója
Viszlát 2019, üdvözlünk 2020!
Év vége közeledik, hétről
hétre újabb gyertyán gyullad
meg a láng az adventi koszorún, ki-ki családi szokásai
szerint készülődik az ünnepi
időszakra. Ilyenkor kicsit mindig elcsendesedik a közélet.
Nem csendesedik azonban a
közösségi élet! Új közösségi
házunkban pezseg az élet az
ünnepek előtt. A kisközösségek használatba vették az
épületet, és sikeresek a hétvégi programok is, annak ellenére, hogy még mindig keressük az intézmény vezetőjét.

Nagy öröm látni, ahogy Telki lakói birtokba vették az új
intézményt. Minden korosztály és sok érdeklődési kör talált már
itt programot, és az önszerveződő közösségek is otthonra leltek.
Bízom benne, hogy jövőre tovább fejlődik a közösségi ház, megtaláljuk új munkatársunkat, és a helyi közösségi élet dinamikusan tud tovább épülni, gyarapodni.
Telki gyönyörű télen. Főleg persze, ha sok a hó. Sajnos fehér
karácsonyra egyre kevesebb az esély. Azért én még reménykedem abban, hogy a gyerekek idén is igazi pompájában láthatják
a telet, és bízom abban, hogy a felnőttek sem csak az átmeneti
közlekedési nehézséget látják ilyenkor, hanem az ünnepi időszakban a téli táj megnyugtató szépségének is tudnak örülni.
Mert nincs annál jobb évzárás, mint családi körben ünnepelni és
az ablakon kinézve gyönyörködni a hólepte tájban.
Boldog, békés karácsonyt és sikeres újesztendőt kívánok mindenkinek, gyarapodást, békességet és további sikereket kívánok!
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. november 25.

Bérlakás bérleti joga

Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Magyar Falu Program keretében támogatásban részesített Telki Zöldmanó Óvoda Harangvirág utca 3. szám
alatti épületének homlokzati, hőtechnikai korszerűsítését megvalósítja. A kivitelező kiválasztására a testület pályázatot írt ki.

A testület Farkasné Gaál Gabriella részére a Telki, Zápor utca 7/b
címen található közérdekű bérlakás bérleti jogviszonyát az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről szóló, 15/2019. (VIII.30.) számú Ö.
rendelettel módosított, 28/2007. (XII. 12.) Ö. rendelet 11.§ (2)
bekezdése alapján 2020. február 28-ig szóló, határozott időre
terjedő időszakra meghosszabbította.

Tervezési megbízás kiadása

Együttműködési megállapodás

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Telki, 1266/5-ös helyrajzi-szám alatti, belterületi,
beépítetlen ingatlanon egy négylakásos szolgálati lakóépületet
kíván megvalósítani.

A képviselő-testület elfogadta a Telki Polgárőrség
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülettel történő
együttműködési megállapodás aláírását.

Pályázat kiírása

A testület döntött arról is, hogy a szolgálati lakás építési koncepciójának terveit és engedélyezési terveit Láris Barnabástól rendeli meg 2 millió 400 ezer forintért, míg a kiviteli tervek
elkészítésével a MODULÁRT Tervező és Kivitelező Kft-t bízza
meg 3 millió Ft + ÁFA összegért.

A hivatal létszámbővítése
A képviselő-testület úgy határozott, hogy Telki Község
Polgármesteri Hivatalának létszámát 2020. január 1-jétől plusz
két fővel megnöveli.

Nyomvonal helyreállítási munkák
A testület úgy határozott, hogy a Telki víziközművek 15 éves
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról szóló, 136/2019.
(IX.30.) számú önkormányzati határozat alapján jóváhagyja a
Telki, Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete
terhére a nyomvonal helyreállítási munkák elvégzését.

Társulási megállapodás módosítása

Belső ellenőrzési terv
A testület elfogadta a 2020. évi belső ellenőrzési tervet.

A polgármester szabadságolási ütemterve
A képviselő-testület döntött Deltai Károly polgármester 2019.
október 13-a és 2019. december 31-e közötti időszakra
vonatkozó szabadságolási ütemtervének elfogadásáról.

A HÉSZ módosításával kapcsolatos
kiegészítő kérelmek
A testület a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban
beérkezett lakossági kiegészítő kérelmet elutasította, mivel az
abban megfogalmazott kérés tekintetében az önkormányzat
nem rendelkezik döntési kompetenciával.

Tervezési szerződés módosítása
A képviselő-testület döntött a Kasib Mérnöki Manager Iroda Kftvel 2019. július 2-án aláírt tervezési szerződés módosításáról.

A képviselő-testület döntött arról, hogy elfogadja a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását.

Felhívás a 2020-as
rendezvénynaptár
kapcsán
Kedves Telkiek!
A Telki Napló decemberi számának megjelenése előtt zajlott a jövő évi telki rendezvénynaptár terjesztése településünkön.
Amennyiben esetleg Ön nem kapta meg a
naptárat a postaládájába, kérjük, jelezze ezt a
Telki Polgármesteri Hivatal részére a
hivatal@telki.hu email címen!

szb

Ünnepi munkarend a Telki
Polgármesteri Hivatalban
2019. december 23. (hétfő) igazgatási szünet –
ügyfélfogadás 8-tól 12 óráig
2019. december 30. (hétfő) munkanap – ügyfélfogadás 8-tól 12 óráig
2019. december 31. (kedd)
munkanap – nincs ügyfélfogadás

Köszönjük!
www.telki.hu
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Tájékoztató az illetményekről és
tiszteletdíjakról
Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete kiemelten
fontosnak tartja az önkormányzat működésének transzparenciáját, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát. Ezért az
alábbiakban közzétesszük a polgármester, az alpolgármester és
a képviselők illetményét és tiszteletdíjait, illetve az azok megállapítására vonatkozó jogszabályokat.
A polgármester illetményének mértékét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló, 2011. évi LCXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71.§-a határozza meg.
Az Mötv. 71.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester illetménye megbízatásának időtartamára megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a
kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és
vezetői illetménypótlékból álló illetménye összegének – 20015000 fő lakosságszámú település esetében – 55%-ával, azaz
bruttó 548.400 Ft. Míg a költségtérítés mértéke az illetmény
15%-ában meghatározott összeg.
Az alpolgármester illetményét a helyi képviselő-testület
határozatban állapítja meg, az Mötv-ben meghatározott
mértékben az alábbiak szerint.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-át. Az Mötv. alapján a társadalmi megbízatású
alpolgármester is jogosult költségtérítésre, amelynek mértéke a
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg.
A képviselők, bizottsági tagok és bizottsági elnökök tiszteletdíját
az Mötv. 35.§-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselőtestület rendeletben állapítja meg. Telki Község
Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzati
képviselők, bizottsági tagok, a bizottsági elnökök részére járó

tiszteletdíj mértékét a helyi önkormányzati képviselők, a
bizottságok tagjainak, a bizottságok elnökeinek juttatásairól
szóló, 25/2010. (X.13.) önkormányzati rendeletében szabályozta.
A képviselők részére járó tiszteletdíj összegének mértékére a
törvényben nincs korlátozás, kivéve, hogy az önkormányzati
képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
A helyi rendelet értelmében a képviselők részére járó alaptiszteletdíj mértéke bruttó 40.000 Ft/hó. A bizottsági tagok
tiszteletdíja bizottsági tagságonként bruttó 10.000 Ft/hó (több
bizottsági tagság esetén sem haladhatja meg az alapdíj 45%-át).
A bizottsági elnöki tiszteletdíj mértéke pedig bruttó 20.000
Ft/hó. A rendelet a képviselők részére költségtérítést nem állapít
meg.
A polgármester, alpolgármester és a képviselők jogszabályok
alapján megállapított illetménye, illetve tiszteletdíja az alábbiak
szerint alakul (bruttó összegek):
Deltai Károly polgármester: 548.400 Ft + 82.260 Ft költségtérítés
Móczár Gábor alpolgármester: 220.000 Ft + 33.000 Ft költségtérítés
Dr. Földvári-Nagy László, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 60.000 Ft
Halász Terézia, a Szociális Bizottság elnöke: 60.000 Ft
Király Péter, a Pénzügyi Bizottság tagja: 50.000 Ft
Koltai Piroska, a Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság tagja:
58.000 Ft
Dr. Vida Rolland, a Szociális Bizottság tagja: 50.000 Ft.
Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Telkiben ülésezett a térség
polgármestereinek tanácsa
Előző számunkban már beszámoltunk róla, hogy 2019. november 15-én Telki látta vendégül a Pest megyei 2-es számú
választókörzet településeinek vezetőit. A Kodolányi János
Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében Csenger-Zalán Zsolt,

a térség országgyűlési képviselője mellett jelen voltak az
októberi önkormányzati voksoláson a körzetben megválasztott
polgármesterek, akik a régiót érintő aktuális ügyekben folytattak tárgyalásokat.
Elsősorban a közlekedés témája volt napirenden. Szó volt a
Volánbusz új, nyár óta üzemelő Széll Kálmán téri végállomásáról,
az M0-s autóút hiányzó szakaszának kiépítéséről, valamint a
Budakeszi útra tervezett buszsávról. A jelenlévők egyetértettek
abban, hogy ezekben a kérdésekben normális párbeszéddel
lehet eljutni a megoldásokhoz, így szükség van arra, hogy a
térség települései felvegyék a kapcsolatot a főváros és az érintett kerületek új vezetőivel.
A polgármesterek tanácsa rendszerint minden hónapban
ülésezik, decemberben az új helyre költözött, Budakeszin található országgyűlési képviselői iroda (Fő utca 224.) ad majd
otthont neki.
Szilágyi Balázs
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Tisztújítás a BÖT-ben
Egyhangú szavazással újfent dr. Győri Ottiliát, Budakeszi polgármesterét választották a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulás elnökének a Társulási Tanács 2019. november 21-i
tisztújító ülésén. A BÖT alelnöke ismét Tarjáni István, Biatorbágy
polgármestere lett.
Deltai Károlyt, Telki polgármesterét két területen, a Kulturális,
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi, valamint az Értéktár
Bizottság élére is megválasztották a települési vezetők. A
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot Budai István, Budajenő
polgármestere, a Szociális Bizottságot Varga László, Perbál polgármestere, míg az Agglomerációs Jövő Bizottságot továbbra is
Kiszelné Mohos Katalin, Nagykovácsi polgármestere vezeti.

Az ülésen Varga László perbáli és Deltai Károly telki polgármester beszámolt a Volánbusz Zrt. illetékes vezetőivel nemrég tartott egyeztetésről a Széll Kálmán téri megállóval kapcsolatban. Arról tájékoztatták településvezető kollégáikat, hogy a
busztársaság is érdekelt abban, hogy megnyugtató megoldás
szülessen a Széna térről áthelyezett buszváró ügyében. A
mostani állapotok nem felelnek meg sem az utazóközönség,
sem a Volánbusz elvárásainak. Az ügyben közös fellépést terveznek, amelyben számítanak a II. kerület és a főváros vezetőinek támogató együttműködésére is.
Forrás: budakeszi.hu

Kik legyenek a díjazottak?
Kitüntető díjak adományozásáról szóló
javaslatok benyújtása
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015.
(II.12.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának és adományozásának rendjét. Ennek
értelmében a képviselő-testület minden évben Telkiért
Érdemérem kitüntetést és Telki Ifjúsági Díjat (valamint
kétévente Telki Díszpolgára címet) adományozhat az arra
érdemes személyeknek.
A Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy külföldi
állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek
adományozható, akik: Telki település fejlődésében gazdasági,
politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek; Telki
községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes tevékenységük során; Telki fejlődéséhez bármely
módon jelentős mértékben hozzájárultak.

A Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött, telki
illetőségű vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki
kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sportteljesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett,
példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.
A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhetők: aktív polgármester; valamint a képviselő-testület tagjai; és a Telki Község
Polgármesteri Hivatalának alkalmazásában álló személyek.
A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település
civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek
javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos formában.
A kitüntetendő személyekre a polgármesteri hivatalban 2020.
február 15-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot
tenni. A képviselő-testület 2020. március 31-ig dönt a díjazottak
személyéről, majd az elismerések átadására a májusban
megrendezésre kerülő Telki Fesztiválon kerül sor.
Deltai Károly
polgármester

Eddigi díjazottak
Érdeméremmel 2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet,
Regős Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäffer
Lászlónét, Füzesi Attilát, Harkai Gábort, Vászolyi Tímeát,
Bartos Györgyöt, Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk
Egyesületet, Márton Ildikót, Zimonyi Adrienne-t,
Maronicsné Dávid Annát, Samreth-Nimol Kánidot, Váradi
Esztert, a Telki Nőikart, Callmeyer Ferencet és Pojják Lászlót
jutalmazták.
Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke
és Balog Alexandra kapott.
(A kétévente odaítélhető díszpolgári cím eddigi két tulajdonosa Havas Ferenc és Regős Ferenc.)
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2020-as hulladéknaptár
Kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése
Minden héten szerdán.

Szelektív hulladék szállítása
Minden hónap 1. és 3. csütörtökén. (Ha 5 csütörtök van egy
hónapban, az 5. csütörtökön NINCS szállítás!)
Január 2. és 16. (a hónap 5. csütörtökén – 30-án NINCS szállítás!)
Február 6. és 20.
Március 5. és 19.
Április 2. és 16. (a hónap 5. csütörtökén – 30-án NINCS szállítás!)
Május 7. és 21.
Június 4. és 18.
Július 2. és 16. (a hónap 5. csütörtökén – 30-án NINCS szállítás!)
Augusztus 6. és 22. (a 20-i ünnepnap miatt kivételesen szombaton!)
Szeptember 3. és 17.
Október 1. és 15. (a hónap 5. csütörtökén – 29-én NINCS szállítás!)
November 5. és 19.
December 3. és 17. (a hónap 5. csütörtökén – 31-én NINCS szállítás!)
Műanyag: bármilyen átlátszó zsákban; papír: kötegelve (kartonpapír laposra hajtogatva).
Lehetőség van egyénileg beszerzett, színes vagy színes fedelű
hulladékgyűjtő edényben is kitenni a szelektív hulladékot. A
csomagolási hulladékot laposan, lehetőség szerint kupak nélkül,
az újságpapír hulladékot kötegelve kell a gyűjtőedényben elhelyezni. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz
gyűjtőedénybe nem helyezhető, azt laposra hajtogatva és
kötegelve kell a közszolgáltatónak átadni.

Zöldhulladék szállítása
Március 15-től december 15-ig minden hónap 2. és 4.
csütörtökén.
Március 26.
Április 9. és 23.
Május 14. és 28.
Június 11. és 25.
Július 9. és 23.

Augusztus 13. és 27.
Szeptember 10. és 24.
Október 8. és 22.
November 12. és 26.
December 10.
A zöldhulladék bármilyen átlátszó, maximum 120 literes zsákban kitehető.
A gallyakat egy méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél
méternél nem nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött
kötegekben kell az ingatlan elé kihelyezni.

Karácsonyfák gyűjtése
2020. január 9. és január 23.
A hulladékká vált fenyőfákat egy méternél nem hosszabb
darabokra vágva, fél méternél nem nagyobb átmérőjű, szorosan
összekötött kötegekben kell az ingatlan elé kihelyezni.

Házhoz menő lomtalanítás
Évente maximum 13 alkalommal, egyéni megrendeléssel, maximum 3 m3 hulladék szállíttatható el.
Email: info@zoldbicske.hu, telefon (munkaidőben): +36-22-350111
A lomhulladék nem helyezhető ki a közterületre. A kidobásra
szánt lomot magánterületen, a kapuhoz lehető legközelebb kell
elhelyezni. A Zöld Bicske kollégái a magánterületre belépve
veszik át, ezért valakinek otthon kell tartózkodnia a lomtalanításnál, aki a kiállított szállítólevélen aláírásával igazolja a
lomtalanítás megtörténtét.
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. elérhetőségei:
info@zoldbicske.hu, +36-22-350-111
A többlethulladék elszállítására szolgáló zsákok beszerzési
helye: Barkácsbolt – Telki, Fő utca 27.

Karácsonyfák gyűjtése
A
karácsonyfákból
hulladékká
minősülő fenyőfákat 2020. január 9-én
és január 23-án szállítja el a telki ingatlanok elől a Zöld Bicske Nonprofit Kft.

Ünnepi hulladékszállítási
időpontok
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján az ünnepek
alatt két hulladékszállítási időpont is módosul Telkiben.

A szolgáltató tájékoztatása alapján
ebben az esetben is a gallyak kihelyezésére vonatkozó szabályt kell figyelembe venni. A fákat egy
méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél méternél nem
nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött kötegekben kell az
ingatlan elé kitenni.

December 25-e (szerda) helyett december 28-án (szombaton),
január 1-je (szerda) helyett pedig január 4-én (szombaton) szállítja el településünkről a szolgáltató a kommunális hulladékot.

A szabálytalanul kihelyezett fenyőfákat a fokozott balesetveszély miatt a szolgáltató nem szállítja el. Ezért kérik és köszönik
a lakosok megértését, valamint segítő együttműködését!
szb

szb
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Az ünnepeket megelőzően és követően a megszokott rend
alapján történik a hulladék elvitele Telkiből (tehát december 18án és január 8-án szerdán is lesz szállítás).

Közösség
Kultúra

Őszi falutakarítás
November 16-án, szombaton délelőtt falutakarítást szervezett a
KoKuKK Egyesület. A meghirdetett öt helyszínen végül több
mint negyvenen dolgoztunk, kicsik és nagyok, és kb. három és
fél köbméter szemetet szedtünk össze. Minden önkéntesnek
köszönjük a részvételt, a polgármesteri hivatalnak pedig az
elszállítás megszervezését! Az egyes helyszíneken a következőket tapasztaltuk.
A Berkenye és a Juharfa utcai játszótér környékén kb. 15-18 önkéntes gyűlt össze (a gyerekeket mindig nehéz összeszámolni).
Megtisztítottuk a két játszóteret, a kondipályát, az iskola előtti
parkot, az üzletház környékét, a Muskátli utcai buszmegállókat, a
főút mindkét oldalát a Rozmaring utcától a Rákóczi utcáig, és a
Petőfi és Rákóczi utca találkozásánál álló régi kőhíd környékét.
„Útközben több emberrel találkoztam, akik szemeteszsákkal a
kezükben serényen takarították az út melletti árkot. Két-háromfős
csoportok serénykedtek, a Juharfa utcai játszótéren is szedték a
szülők a szemetet. Itt találkoztam egy kis családdal, ahol az
egészen pici gyerekek is szedték. Nagyon édesek voltak. Végül öt teljes zsák, és a játszótéren évekig ott álló, törött műanyag libikóka
került a konténerbe.”(Melinda)
„Elképesztő mennyiségű eldobott csikk volt az út mellett, különösen
a dohánybolt környékén. Jó lenne az egészségnapihoz hasonló
akciókkal tudatosítani a dohányzó emberekben, hogy a csikk
eldobása ugyanolyan szemetelés, mint papírzsebkendőt vagy italos dobozt eldobni.” (László)

„Szerencsére a padokhoz én indultam el egyedül, mert a környéke
tele volt elég ’meredek’ szexlapokkal, képekkel, alkoholos üvegekkel. Jött egy úr a kisfiával, aki a fák közötti avart szétrugdosva
egy teljes zsák energiaitalos, sörös, kólás dobozt szedett össze. Az
építkezésről is rengeteg szemét kerül a pálya és a rét környékére, a
munkások étel-, ital-csomagolóanyaga, de építkezési hulladék is. A
környékbeli árkok is tele voltak nejlonzacskókkal, szeméttel.”(Gabriella)
Körforgalom: négy felnőtt önkéntes szedte rendbe a játszóteret,
a temető előtti parkolót és környékét, a két buszmegállót és
néhány utcát hazafelé menet.
„A Hosszúhát mellékutcái kifejezetten rendesnek mondhatók, alig
találtunk szemetet. A Hóvirág utcai buszmegálló környékén már
több volt a munka, pláne a Globall felé eső részen, ahol volt mindenféle, láthatóan több éve eldobált tárgyak és még egy hátizsák
is. Ami viszont gyalázatos volt: a Tulipán utca folytatásában gyakorlatilag szemétlerakó képződött újra, de a bozótba mi sem másztunk be.” (Klára)
Az önkéntesek helyszíni tapasztalatait megosztottuk a polgármesteri hivatallal.
KoKuKK Egyesület

Az Öreghegyen összegyűlt kb. 16 ember nagy többsége kisgyermek volt.
„Nagyon lelkesek voltak, jó volt nézni, hogy nagy örömmel vetették
bele magukat a feladatba. A tapasztalat az volt, hogy többnyire az
építkezésekről a szél által elfújt szemét gyűlt fel az árkokban és az
erdősávban. Oda a gyerekek négykézláb kúsztak be a tüskés
bokrok között, hogy a hungarocell kockákat, üvegeket, zacskókat,
fémhulladékot kihozzák. Jó pár zsák összegyűlt annak ellenére,
hogy első ránézésre nem tűnt szemetesnek a terület.” (Henrietta)
A gördeszkapályánál három felnőtt és három gyermek önkéntes
takarított.
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Közérdekű
Közösség

Csángó testvéreink előadása Telkiben
Gyimesbükki Mária-játékkal és a “Szállást keres a Szent Család“
hagyományával leptek meg bennünket testvértelepülésünk
csángó kisdiákjai, kiemelkedően jó hangú tanárukkal, és
Salamon József atyával, Gyimesbükk plébánosával a Kodolányi
János Közösségi Ház és Könyvtárban, 2019. november 24-én,
vasárnap délután.
Köszönjük a Tankó Előd kántor vezetésével bemutatott, nívós,
megható zenés előadást, és a jó hangulatú, vidám, interaktív
táncházat, a közös imát!
Fotók: Messzi Ke

Krumpliebéd 2019
„...Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.”
(Ady Endre: Karácsony)
A Telki Karitász csoport december 1-jén délben tartotta hagyományos jótékonysági „Krumpliebédjét”. Vendégeink vasárnapi ebédjük árát ajánlották fel, hogy ezzel segítsék a Telkiben
élő rászorultak karácsonyi megajándékozását. Az idei rendezvény során 189.300 forint gyűlt össze.
Külön szeretnék köszönetet mondani Lakyné Füredi Erikának és
Laky Józsefnek a krumpli felajánlásáért, amit idén is Weiszgerber
Mátyás, Portik Feri és Lévai Péter főzött finomra a Kodolányi-ház
kertjében felállított üstökben.
Advent kezdetén mindig fontos esemény ez a rendezvény,
amely összehozza a falu lakóit, lehetőséget teremt, hogy megismerjük egymást, és kifejezzük szolidaritásunkat a nehéz
helyzetbe került emberekkel.
Adni jó, és ha jó célokra fordítódik az adomány, az külön öröm. Ez
a segítőszándékú emberek társaságában elfogyasztott, egyszerű böjti ebéd nem a lemondásról, hanem a mások iránti
figyelemről, szeretetről, a bajba kerültek segítéséről szól.
Az adventi felkészülés lehetőséget ad arra, hogy jobbá váljunk,
észrevegyük a körülöttünk élő, nehéz sorsú embereket és segít-

2019 december

sük őket. Jó lenne, ha egyre többen éreznének késztetést, hogy
bekapcsolódjanak a közösségek életébe, megismerjék egymást,
ne csak saját igényeik kielégítésén munkálkodjanak, hanem
lássák meg, mire van szükségük a körülöttük élőknek.
Egy kis figyelem, pár kedves mondat sokszor csodákra képes. A
„leggazdagabb falu” cím helyett mi lehetnénk az egymásra
legjobban figyelő, segítőkész, melegszívű közösség, ahol mindenki jól érzi magát. Erről szóljon a mi adventünk!
Békés, szeretetteljes adventi készülődést kívánok!
Halász Terézia
a Telki Karitász csoport vezetője
Fotó: Jakab Mária Ilona

Közösség
Kultúra

Telki Mikulásváró
Idén december 5-én, csütörtökön immáron nem az iskola,
hanem az új Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár
nagyterme szolgált helyszínéül a Telki Mikulásvárónak.
A szép számban összegyűlő gyermekek az este folyamán
először a Batyu Színház Holle anyó című előadását tekinthették
meg. A klasszikus mesét követően aztán kisvártatva
megérkezett a nagyszakállú Mikulás, aki ezúttal is mindenki
számára hozott magával sok-sok finomságot tartalmazó
ajándékot.
szb
Fotók: Jakab Mária Ilona
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Közösség

15 éves jubileumi koncert
A tervek szerint 2020. január 25-én
18 órakor a Kodolányi János
Közösségi Ház és Könyvtárban 15
éves jubileumi koncertre várja az
érdeklődőket a Telki Nőikar!
Az eseményen felidézzük az
elmúlt 15 év legkedvesebb kórusműveit és meglepetés vendégeink
is lesznek.
Szeretettel várunk mindenkit! Ünnepeljünk együtt!
(Az időpont és helyszín még változhat. Kérjük, figyeljék a későbbi
tájékoztatást a Telki Portálon).
Telki Nőikar

Alapítványi hírek
Csodálatos hónapok vannak mögöttünk, izgalmas közösségépítő kezdeményezéseknek és megható ünnepségeknek lehettünk részesei. Az adománygyűjtések ismét a szülők lelkesedését
és elkötelezettségét mutatták.
Zöldmanó Óvodánk 20 éves lett! A lánynevén Telki Óvoda
születésnapi ünnepségén minden gyermek zöld pólóban pompázott, ezek beszerzésének támogatása szívmelengető döntés
volt részünkről. Mi is boldog születésnapot kívánunk óvodánk
dolgozóinak, a gyermekeknek és a szülőknek!
A színes Márton-napi ünnepség után az óvodában rendezett
adventi vásár is sok pedagógus és szülő áldozatos munkájának
volt köszönhető. Adventre 196.000, Márton-napra a szülők
60.000 forintot és 2 eurót adományoztak. Utóbbit nem tettük be
a pénztárba, ez lesz a szerencsepénzünk! Az adománygyűjtő
ládánkban lakik, ott várja társait. Az összegyűlt 256.000 forintot
teljes egészében az óvodai csoportok karácsonyi ajándékaira
fordítjuk.

2019 december

Az iskolai élet sokszínűségéhez is hozzá tudtunk járulni. A testnevelési játékok örömére 91.070 forint értékben érkeztek a
szertárba új labdák.
A legkisebbek és szüleik is támogatottak lettek. A Baba-mama
klub közössége egyre többet tesz azért, hogy megfelelő
körülményeket is biztosítson programjainak megvalósításához.
Most állandóan használható beltéri játékokkal tudtuk őket
támogatni. Összesen 32.785 forint értékben rendeltünk többek
között dömpert, krokodilos libikókát, golyópályát, konyhaszettet.
Békés készülődést és meghitt ünnepeket kívánunk!
Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány önkéntesei
(Cikkszerzők: Frész-Tóthné Egri Eszter,
Oprics Judit, Koltai Piroska)

Program
Ünnepi egyházközségi
programok

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

Karácsony Szenteste, „Éjféli mise”, december 24-én, kedden

Jöjjenek és nézzék meg betlehemes játékunkat, amelyet 2019.
december 24-én 15 órakor a Pajtában mutatunk be.

Telkiben 22 órakor
Budajenőn 24 órakor

Az előadás 16 órakor Budajenőn is megtekinthető.

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
29-én, vasárnap
Telkiben 9 óra 15 perckor
Budajenőn 10 óra 30 perckor

Szentesti gondolat

Hálaadás, december 31-én, kedden
Budajenőn 17 órakor
Óév búcsúztató – Újév köszöntő, december 31-én, kedden
Budajenőn, az Öreg-templomban, 23 óra 30 perckor
Újév – Szűz Mária, Isten anyja ünnepe, január 1-jén, szerdán
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

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 25-én is lesz istentisztelet
Telkiben.
A következő időpontok: 2019. december 25. (karácsony első
napján ünnepi istentisztelet úrvacsorával), 2020. január 5., 19.,
február 2., 16., március 1., 15.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek.” (Jézus)

A gondolatok, így szenteste,
Messze repítik a fantáziát.
Serceg az égő gyertya az asztalon,
A fény égeti szemem sugarát.
Túllép az elmúlt valóságon,
Elvisz egy szép történet felé,
Hiszen ma született meg Jézus,
Ez a nap legyen egy boldog ünneppé.
Egy nap egy évben Isteni áldás,
A meghittség boldog öröme,
Hiszen ma született a Megváltó,
Ezt az érzést szétszórni kellene.
Vibrál szememben a gyertyafény,
Megfogalmazódik nekem egy üzenet:
Ne hagyd, hogy a sors megtaposson,
Egy kicsit élni még így is lehet.
Bár lelkemre ül a szomorúság,
Magammal mégis megvívom a harcot,
Beszélek, de messze száll a hangom,
Kihez is? Elmentek, magam vagyok.
Csak az ég felé szállhat az üzenet,
A szívemben ma is érezlek titeket.
Az elmenés lehet egy új indulás,
Egy bíztatás egy új élet felé,
Átlépni egy Isteni csodát,
Mintha az ember újrakezdené.
Jézus a fogható jelen,
A nagyság, hisz ő Isten fia,
Átlép ember képzelte mindenen.
A csillagszóró fénye, ha felragyog,
Lelkedben mégis elterül a béke,
Kis imával, sok-sok szeretettel,
Egy pillanatra nézzél fel az égre.
Drexler János, Telki
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Közérdekű
Program

Januári programok a Kodolányi
János Közösségi Ház és Könyvtárban
2020. január 9. 18:30 Biokertész tanfolyam a KOKUKK Egyesület
szervezésében
2020. január 16. 19:00 Szülők Akadémiája
2020. január 25. 18:00 Telki Nőikar 15 éves jubileumi koncert

Bérlőink programjai - állandó programok
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.
Bábos Mesekuckó: Mese, mozgás és alkotás – kéthetente
szerdán 10 órától (2020-as kezdés: január 8.). További információ:
Major Zita – 06-20-482-3262.
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
Szenior örömtánc: Péntekenként 10 órától. További információ:
Tóth Krisztina Apollónia – 06-70-775-8625.
Belépő: 1.000 Ft
Több januári program még
szervezés alatt áll, azonban a
korai lapzárta miatt ezekről
egyelőre nem tudunk részletekkel szolgálni.
Kérjük, friss információkért
kövessék a Kodolányi János
Közösségi Ház és Könyvtár
Facebook-oldalát!

Figyelem! A közösségi ház 2019. december 23-a és 2020. január 5-e között zárva tart.

Előadás az ökológiai
növényvédelemről
November 19-én, kedden este Székely Gyöngyvér agrármérnök, biogazdálkodási
szakértő tartott előadást a közösségi házban. A téma az ökológiai növényvédelem
volt, különös tekintettel a kiskertben, amatőrök által is alkalmazható módszerekre.
Az alkalom egy előadás-sorozat első tagja volt, talán ennek is köszönhető, hogy az
előadó sok más témát is érintett az este során. Röviden sorra vette a biokertészkedés legfontosabb tényezőit, a talajt, a tápanyagellátást, az öntözést, a
gyomszabályozást, a számos kisebb-nagyobb, hol hasznos, hol káros élőlényt, amelyekkel a kertészkedés során kapcsolatba kerülünk, és még a vetésről is szó esett,
míg végül rátértünk a növényvédelem kérdésére.
Itt szó volt a növényvédelem kapcsán figyelembe veendő szempontokról, és számos technikára, lehetőségre kitért az előadó, az egyszerűbbektől kezdve (vetésforgó, társítások) a modern agrotechnikai csodafegyverekig (speciális gomba-, baktérium- és rovarkészítmények). Ezekkel kapcsolatban is hangsúlyozta: az, hogy egy
szer biológiai, még nem jelenti azt, hogy ártalmatlan! Miközben elpusztítja az
éppen utunkban álló élőlényeket, veszélyes lehet olyanokra is, amelyeket óvnunk
kell. Ezért csakis az előírt technológiát szigorúan betartva, okszerűen és szigetszerűen használható a biológiai szerek széles köre is!
Az előadás végén Székely Gyöngyvér válaszolt a közönség kérdéseire. Szó volt napjaink legégetőbb témáiról, például a hangyákról, a dióburok-fúró légyről, valamint
az afrikai vándorpoloska vagy a meztelen csigák elleni hadviselésről.
Az előadásról részletes összefoglaló készült, amely elérhető a KoKuKK Egyesület
honlapján és Facebook-oldalán.
Az előadás-sorozat következő estjére 2020. január 9-én, csütörtökön 18:30kor kerül sor a közösségi házban. Ekkor a talajról, a talajerő-utánpótlásról, a komposztálásról, mulcsolásról, valamint a talajkártevőkről fog beszélni Vinis Gizella
kertészmérnök. Minden kertbarátot szeretettel várunk!
Bellon Erika, KoKuKK Egyesület
2019 december

Faludisznaja
Kedves Telkiek!
A jövő évi Faludisznaja 2020. február 8án lesz a Pajta-Faluházban.
Részletek a későbbiekben, a Telki Napló
januári számában, a Telki Portálon és a
telki Facebook-csoportokban lesznek
olvashatók!

Oktatás
Kultúra

Elismerés az iskolánknak
Nagy örömünkre a Telki Pipacsvirág Iskola kapta idén a
Budapesti Fesztiválzenekartól a legaktívabb új partneriskolának
járó elismerést. A díjátadó ünnepségre a Művészetek
Palotájában került sor, ahol a mi intézményünkön kívül a
Gustave Eiffel Francia Iskolát részesítették még hasonló elismerésben. A díszoklevelet Farkas Judit igazgatónő vette át diákjaink kíséretében.
Az esemény után alkalmunk nyílt meghallgatni a zenekar
főpróbáját, betekinteni az esti koncertjükre való készülésük
kulisszatitkaiba. Ezt követően pedig a MÜPA épületet bemutató
programján, a „Teremről teremre” című sétán vettünk részt, ahol
egy vezetett bejárás során tényekkel és érdekességekkel
ismerkedtünk meg az épület építészeti koncepciójáról,
egyedülálló akusztikai, technikai megoldásairól, a benne zajló
programokról és a rezidens együttesekről.
A Budapesti Fesztiválzenekarral tavaly elkezdett partnerprogramunk jegyében számos eseményen vettünk részt, amelyek célja,
hogy megismertessék a komolyzene varázslatos világát a
gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt.
Két alkalommal láttuk vendégül az együttes tagjait az iskolában
„Hangszerkóstoló” programjukkal, ahol négy kis koncert
keretében mutatták be hangszereiket, lehetőséget nyújtva azok

kipróbálására is. Felsős osztályaink közül néhányan próbalátogatásokat tettek a zenekar próbatermében, a tanári kar pedig
szép számmal vett részt közösen koncerteken és a hozzájuk
kapcsolódó „Pedagóguskávézó” rendezvényen.
Lukács Frida

www.telki.hu
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Kiemelkedő eredmény a Bolyai
versenyen
Az Országos Bolyai Matematika Csapatverseny november 23-i
döntőjében – a bejutott 37 csapat közül – a Pipacsvirág
Általános Iskola harmadik évfolyamos tanulói a 2. helyen
végeztek.
A „4 az 1-ben” csapat tagjai: Földváry Júlia 3.a, Varga Marcell 3.a,
Brickner Marcell 3.a, Gerván Bence 3.b. Felkészítő tanáraik:
Répásiné Láng Lívia és Haasné Varga Erzsébet.
Szívből gratulálunk a sikeres szerepléshez!

Beszámoló a sikeres csapatversenyről
A Bolyai versenyen hatalmas sikert elért csapat kevés tanári
irányítással, spontán szerveződött. A megmérettetésen csak harmadik osztályos kortól lehet nevezni, így az idén indulhattunk
először. A megyei/körzeti forduló október 11-én volt. Helyben
kellett 14 feladatot egy óra alatt megoldani. Az eredményhirdetésen óriási öröm volt számunkra az első hely. Az egyik legerősebb körzetben, 126 csapatot megelőzve, 158 ponttal, a
hetedik legjobb pontszámmal jutottunk tovább az országos
döntőbe.
Az őszi szünet után komolyabban kezdtünk készülni a döntőre.
Répásiné Láng Lívia kolléganőm és én naponta leültünk gyakorolni a gyerekekkel. Főleg a szóbelire készültünk – bízva abban,
hogy eljutunk odáig –, sokszor elpróbáltuk, hogyan magyarázzák el egy-egy feladat megoldását szóban, zsűri előtt, stresszhelyzetben.
Elérkezett a nagy nap. Tíz óra körül mindenki megérkezett a
Veres Péter Gimnáziumba. Megkerestük a termet, a gyerekek
elhelyezkedtek. Amíg ők oldották a feladatokat, addig mi felnőttek is ugyanezt tettük. Volt olyan feladat, ami rajtunk „kifogott”,
de a gyerekek megoldották.
Ezután közös ebéd volt, majd jött az eredményhirdetés.
Feszülten vártuk az eredményt. A 37. helytől visszafelé ismertették a helyezéseket. Mindig örömmel nyugtáztuk, hogy „Na, már
benne vagyunk az első húszban, aztán az első tízben…”. Amikor
a hetedik helynél nem a mi nevünket mondták, kitört az ováció,

mindenki ugrált, nevetett, kiabált: “Bejutottunk a szóbelire!
Benne vagyunk az első hatban!”
Ezután a gyerekek sorszámot húztak, majd 15 perc alatt kellett
két feladatot megoldaniuk. Mi addig elhelyezkedtünk a teremben, ahol a szóbeli verseny zajlott. Gyermekeink egyes sorszámmal, elsőként érkeztek a terembe. Gyönyörű feleletben, csapatban együttműködve levezették a feladatok megoldását, írtak a
táblára és bőven időn belül maradtak. Ezután kaptak egy „villámkérdést”, amire két percük volt, hogy megoldják. Ezt is
tökéletesen teljesítették. Az egyik zsűritag két kezének
felemelésével fejezte ki elismerését a frappáns „szereplésért”.
Mint utólag a honlapon láthattuk, a szóbelin a legtöbb pontot
kapták a gyerekeink.
16 órakor kezdődött a végeredmény kihirdetése. Először minden évfolyamon a hatodik, ötödik és negyedik helyeket
ismertették. Kiderült, hogy benne vagyunk az első háromban.
Végül boldogan álltunk fel a dobogó második fokára. A
gyerekek érmet, oklevelet kaptak.
Az eredmény értékét növeli, hogy egy tehetséggondozásáról
híres, az ország első gimnáziumaként ismert (12 osztályos) iskola
tanulói szerezték meg az első helyet.
Nagyon büszkék vagyunk tanítványainkra! Első nekifutásra
ekkora eredményt elérni dicséretes. Biztos vagyok benne, hogy a
jövőben még sokszor fogunk hallani róluk kiemelkedő szerepléseik kapcsán.
Csodálatos, ahogyan ezt a fárasztó napot végigcsinálták.
Vidámak, felszabadultak és rendkívül motiváltak voltak.
Köszönöm a gyerekek szüleinek, hogy ott voltak, jelenlétükkel
biztonságot sugalltak és így együtt örülhettünk!
Haasné Varga Erzsébet
osztályfőnök
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„Nincs rossz gyerek, csak sok
kiaknázatlan lehetőség”
Interjú Legeza Orsolya alsós tanítónővel, aki néhány év
„kihagyás” után nemrég tért vissza a Telki Pipacsvirág
Általános Iskolába.
- Kérem, meséljen a
Pipacsvirág Iskolában
eddig eltöltött időszakáról!
- Tavaly óta vagyok része
ennek a közösségnek, az
itteni
oktató-nevelő
munkának. Sőt, igazából
nem is igaz, hogy csak
tavaly óta, hiszen jó pár
éve már dolgoztam
ebben az intézményben, három kerek évig. A
különbség az azóta
eltelt években rejlik.
Ahogyan a körülöttem
lévő világ, én magam is
rengeteg
változáson
mentem át. Valami egészen mássá érett bennem a nevelőmunka
lényege, mint amit annak idején a „nagykönyvből” tanulva annak
gondoltam.
- Hogyhogy?
- Ennek négy fő oka van: rengeteg gyerekkel, számtalan szülővel
és sok kollégával dolgoztam, illetve jómagam is anyuka lettem.
El kell, hogy áruljak egy titkot: pedagógus nem úgy lesz valaki,
hogy lediplomázik, tud mindent és készen áll a kihívásra. Először
is kell hozzá érzék – no, nem elsősorban a tanításhoz (persze
ahhoz is), hanem a gyerekekhez. És nem csak a „jó” gyerekekhez,
a „rosszak”-hoz is, mert kell egy közös csatorna, egy közös hang,
amin keresztül el lehet jutni hozzájuk.
Amikor végeztem a főiskolán, és tanítóként kezdtem dolgozni,
nem tudtam még erről. Azt gondoltam, előveszem a
tankönyveket, a tanult módszerekkel megtervezem az órámat,
előkészítem a szükséges eszközöket, és az óra végén varázsütésre minden gyerek mindent érteni és tudni fog.
Sokat küszködtem emiatt. Nem akart menni. Sehogyan se sikerült. Arra koncentráltam, hogy fegyelem legyen, mert akkor
nincs zavaró tényező, mindenki figyel és tanul.
Kezdőként nehéz elrugaszkodni a tanult kaptafától és az
ösztöneinkre hagyatkozni. Csakhogy a gyerekek nem tanulnak
attól, aki nem hallja meg őket. Nem is igazán figyelnek rá. Persze
a jobb képességűek így is magukba szívják, amit kell, de aki már
nem olyan ügyes, elkezd lemaradozni. Egy idő után rájöttem,
hogy rossz végéről álltam neki a feladatomnak, a szakmámnak.
- Mi történt ezután?
- A kudarcok pár évre eltérítettek a pályáról, de a szívem mindig
is visszahúzott. Sokáig bántott, hogy vannak olyan gyerekek,
akikhez egyszerűen nem tudom, hogyan érjek el, vagy hiába
érzem, hogy valami tanulási nehézségük van, nem tudom
meghatározni, hogy mi is az, és pláne speciális módszereim

nincsenek, amivel segíthetném őket. Emiatt várandósan úgy
döntöttem, hogy elvégzem a fejlesztőpedagógiát.
Itt kezdődött meg igazán a változás. GYES-ről visszatérve a
pályára egy olyan iskolában kezdtem dolgozni, ahová csupacsupa sajátos nevelési igényű gyerek járt. Hát, őket egy picit sem
lehet a „nagykönyv” alapján tanítani. Rákényszerültem, hogy
megtaláljam velük a közös hangot, hogy a dolgok mögé nézzek,
vagy ahogyan az angol mondja: „think outside the box”.
Ez működött. Megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy annak
a bizonyos hiányzó csatornának a megteremtése micsoda
minőségi változást hozott a munkába és az ott elért sikereimbe.
A pedagógusi pálya egyik szépsége a gyerekek változatossága,
és az általuk számunkra felállított napi kihívások tömege, amely
hihetetlen mennyiségű sikerélményt szerezhet a legapróbb dolgokban is. Hiszen bármilyen kicsinek is tűnjön a kihívás, a gyermeket átsegíteni rajta hatalmas siker.
- Mi volt a legfőbb felismerése?
- Tanultam, figyeltem és rájöttem, hogy csak szigorral nem lehet
minőségi oktató munkát és pláne fegyelmet elérni (persze korlátok kellenek). Hogy a „rossz” gyerek valójában kicsit sem rossz,
csak másképp működik, másképp lehet kivívni szeretetét,
tiszteletét, ám ha megtalálom vele a közös hangot, hirtelen „jó”
gyerekké változik ő is, mert a rossz viselkedés mögött bánat,
hiányérzetek, önértékelési problémák, feszültségek, frusztrációk
vannak, amiket mi magunk és a kortársaik okoznak. Ezeket csak
a közös hanggal, empátiával lehet feloldani és a gyerekek ezért
hálásak. Figyelnek, tanulnak és kihozzák magukból a maximumot. Nem mindegyikük ugyanolyan ügyes mindenben, de mindegyiküknek vannak erősségeik.
- Milyen érzés újra Telkiben tanítani?
- Szeretek Telkiben dolgozni. Azt látom, hogy a kollégáim, és a
rengeteg tapasztalat, ami mögöttük van, ezt a fajta gyermekközpontúságot képviseli. Megtaláljuk vagy igyekszünk
megtalálni a gyerekekkel a közös hangot a közös sikerek
érdekében. Folyamatosan képezzük magunkat. Nem csak a
felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra is hangsúlyt fektetünk.
Minden nap beleszaladok kollégák kis csoportjába, akik éppen
„brainstorming”-olnak valamilyen pedagógiai problémán,
ötleten, újításon. Nem érzem a kiégettséget, a fásultságot, csak a
tenni akarást.
Szeretek Telkiben dolgozni, mert azt látom, hogy a gyerekek is
szeretnek itt tanulni. Jól érzik magukat. Persze mindig vannak
feszültségek, viták, de azoknak mindig a megoldására,
feloldására törekszünk. Minden gyerekben látjuk a lehetőséget,
és arra törekszünk, hogy ő is megtalálja ezt önmagában.
Szeretek Telkiben dolgozni, mert a szülők segítőkészek, jó kommunikáció és kapcsolat alakulhat ki velük. Odafigyelnek és
meghallanak, tudják, hogy a gyermekek nevelése, jól nevelése
közös érdekünk.
Szeretek Telkiben dolgozni, mert úgy érzem, hogy itt már nagyon sokan tudják, amit én sokáig nem tudtam, hogy nincs rossz
gyerek, csak sok kiaknázatlan lehetőség.
www.telki.hu
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Jubileumi és névadó ünnepség a
Telki Zöldmanó Óvodában
„Akkor jó a világ, ha jó benne gyermeknek lenni.
Telkiben jó gyermeknek lenni! A Telki Zöldmanó
Óvodában jó óvodásnak lenni! Tisztelet és becsület mindenkinek, aki ezért tesz!” (Majer
Györgyné Erzsike – Telki, 2019. november 27.)
2019. november 27-én fennállásának 20.
évfordulóját, és egyben névadóját is ünnepelte óvodánk. Ünnepélyesen ezen a napon
lett a nevünk TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA. Ez alkalomból délelőtt
rajzkiállítással, közös énekléssel, és egy hatalmas, nagyon finom,
ötemeletes tortával ünnepeltünk óvodásainkkal.
A születésnapi torta két óriás számgyertyáját óvodánk
legrégebbi dolgozói, Váradi Bálintné, és Oláh Tünde fújhatták el.
Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány jóvoltából az óvoda új
logójával és csoportjuk logójával elkészültek a gyermekek pólói,
amiket természetesen minden csoport magára is öltött.

Ebéd után sürgés-forgás, aularendezés, dekorálás, teafőzés,
szendvicskészítés volt a feladatunk. A délután folyamán pedig
megérkeztek vendégeink: óvodánk nyugdíjba vonult dolgozói,
az egykori és jelenlegi képviselő-testület tagjai közül Szigeti
Antal és Portik Ferenc egykori képviselők, Deltai Károly polgármester és Móczár Gábor alpolgármester, valamint a polgármesteri hivatal képviseletében dr. Lack Mónika jegyző, a Telki
Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója,
Farkas Judit, a Kokukk Egyesület elnöke, Bellon Erika, az ÓvodaIskola Telkiben Alapítvány kuratóriumának elnöke, egyben
jelenlegi képviselő, Koltai Piroska.
Óvodavezetőnk köszöntő beszéde után a Kiss Zenede néptáncosai léptek fel. Először a Tengelice, majd a Harangvirág utcai
épületbe járó gyermekek előadását láthattuk. Ezt követően régi
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óvodásaink – most már másodikosok – mutatták be műsorukat.
A gyermekeket Tímár Mihály és Márton Piroska készítette fel.
Előadásukat követően Tímár Mihály köszöntötte intézményünket a jeles ünnep alakalmából – ő már több mint 15 éve végzi
lelkesen óvodánkban a magyar néptánckincs megőrzését,
továbbörökítését.
Régi óvodásaink közül Dura Boglárka és Takács Adél kápráztattak el bennünket fuvoladuettjükkel. Köszönjük a közreműködők
szíves felkészülését! Külön köszönetet mondunk óvodásainknak, szüleiknek, hozzátartozóiknak, hogy részvételükkel
megtisztelték ünnepi műsorunkat!
Remek alkalom volt ez az ünnepség arra, hogy a sok-sok kedves
emléket felelevenítsük, együtt örüljünk. Vendégeink ezen a
napon egy emlékkönyvbe is beírhatták jókívánságaikat.
Az ünnepség zárásaként óvodánk – a Harangvirág utcai épület –
udvarán vendégeinkkel és a gyermekekkel emlékfát ültettünk,
amely méltón tükrözi intézményünk környezettudatos szemléletét, természet iránti szeretetét. A közös munka után jutott
mindenkinek bőven a szendvicsekből, aprósüteményekből és a
finom tortából is.

„Szent András hava”
Jeles napok: Márton, Erzsébet, Katalin, András.
Népi megfigyelések: Ha Mindenszentek napja nedves, lágy telet
várhatunk, ha pedig száraz, úgy kemény tél következik.

Oktatás
Márton olykor fehér lovon jár (előfordul, hogy ilyenkor már esik
a hó). Ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál.
Ha Katalin kopog, karácsony locsog.

Immár hagyomány óvodánkban a Márton-napi hagyományok
felelevenítése és a lámpás felvonulás. Szent Márton püspök pozitív személyisége vonzó óvodásaink számára. A téma feldolgozása során a gyermekek megismerhették a történet főszereplőjét, a jeles naphoz kapcsolódó szokásokat, dalokat,
mondókákat. A Márton-napi műsorral a Tulipán csoportba járó
gyermekek leptek meg bennünket. Az elmaradhatatlan
libazsíros kenyérről, meleg teáról, finomságokról, a hangosításról és a fényjátékról a szülői szervezet gondoskodott. Ebből az
alkalomból madárijesztő és töklámpás versenyt is rendeztünk.
Az elkészített remekművek alkotói „Töklevél”-ben részesültek.

November 28-án szervezte meg óvodánk szülői közössége a
kézműves adventi vásárt, amelyen kreatív anyukák szebbnél
szebb karácsonyi portékái, dekorációi, kiegészítői kerültek
árusításra. A befolyt összegből ebben az évben is az óvodások
karácsonyi ajándékát (játékvásárlás) támogatják.
Hagyományosan az advent első vasárnapja előtti szombaton
tartjuk óvodánkban az adventi kézműves családi délelőttünket,
amelyre minden évben sokan látogatnak el. Itt óvodások és
nagyobb testvéreik is elkészíthetik a karácsonyfadíszeket,
ünnepi kiegészítőket, képeslapot.

Madarász-ovi foglalkozásaink e havi témája: „Talpalatnyi föld” –
Élet az avarban. Mi az az avar? És mi az a talaj? Ki lakik benne és
miért? Fúj, de ronda jószágok vagy kicsi aranyosak? Elő a
nagyítót, nézzünk csak körbe kicsit a lábunk alatt! – ezekre, és
ezekhez hasonló kérdésekre kaphattak választ óvodásaink
játékosan a Telki erdőben a Sasoló-program vezetőjétől, Kocsis
Zsuzsannától. A kicsikkel a madárfiókaprogram keretében az
óvodapedagógusok szerveztek játékos foglalkozást.
November 15-én a gyermekek nagy örömére a Formiusz
Színház Egyesület „Hol terem a görbe körte” című előadását
tekinthettük meg mindkét épületünkben.
Az egészséges életmód kialakítása, valamint az egészséges
táplálkozás tudatosítása már óvodáskorban megkezdődik. A
Vitamin-hét alkalmából a Maci csoportosok a Pajtában Korsós
Gabival készítettek egészséges alapanyagokból (teljes kiőrlésű
gabonákból, magvakból) egészséges péksüteményeket. A
Tengelice csoportosokkal gyümölcssalátát állítottunk össze. A
családi délutánon a szülők specialitásait, többek között humuszt
is kóstolhattunk. Készültek itt zöldség- és gyümölcsturmixok,
valamint finomabbnál-finomabb szendvics-falatkák.

Kerék Zsuzsanna
óvodapedagógus
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Képriport a Telki Zöldmanó Óvoda
névadó és jubileumi ünnepségéről
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Hirdetés
Kultúra
Hirdessen nálunk!
A Telki Napló és Portál (telki.hu) a Telki
Önkormányzat hivatalos havilapja, illetve
weboldala. Együtt a helyi kommunikáció fő
csatornáit jelentik. Olvasóik jellemzően a közel
5000 fős település, és a több tízezres lélekszámú
környező régió lakosai, valamint a községre
költözni szándékozók, a Telki iránt érdeklődők.
A Napló az egész településen, minden háztartásba
ingyenesen eljut, míg a Portált rendszeresen figyelik az itt élők a friss információk elérése érdekében.
Érdeklődjön a hirdetési lehetőségekről!

2089 Telki, Kökörcsin u. 11.

Telefon: 06-70-773-7935

GÓLYAHÍR
Nagy Márk és Nagy-Horváth Zsuzsanna
Renáta 1. gyermeke: Izabella
Szabó Zsolt és Ézsiás Kitti 2. gyermeke:
Szimóna
Szunyoghy Zoltán és Szunyoghy-Kollár
Dalma 1. gyermeke: Hugó

Gratulálunk!

A hirdetések árairól, és a jelentkezés további
feltételeiről mindkét orgánum esetében érdeklődni hétköznaponként, munkaidőben a
munkaugy@telki.hu email címen, a 06-26-920-806os telefonszámon, vagy személyesen, a Telki
Polgármesteri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.)
Pénzügyén lehet.
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