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Polgármester naplója
Januári témák, télvíz idején
Minden év eleje a költségvetés készítésének jegyében
zajlik, így az idei is.
Feszes, szigorúan tervezett, de
jól tartható, biztonságos költségvetésünk lesz. Tartalékaink
szerények, de ez érthető, hiszen a korábbi évek felhalmozásait a megvalósult beruházásokra fordítottuk, és
most kezdődik az újabb megtakarítási időszak. A korábbi
felhalmozási mértékek azonban már nem közelíthetőek
meg, hiszen a növekvő intézményi hálózat emelkedő
működési költséggel jár.
Az idei tél eddig mérsékelt volt. Természetesen még a felénél
sem járunk, így érkezhet még nagy hó, rendkívüli fagy vagy ónos
eső, de az előrejelzések szerint nem az idei lesz a legkeményebb
telünk. Ennek ellenére a közlekedésben ez az időszak kiemelten
kockázatos, különösen ködös időben, csúszós útviszonyok mellett. Kérek minden közlekedőt, hogy fokozottan ügyeljünk
egymásra és magunkra! Használjuk a kijelölt gyalogátkelőket!
Igen gyakran látni kockázatos átkeléseket a közeli zebra
használata helyett.
Valamelyest javult, de még mindig nagyon sok kívánnivalót
hagy maga után a közösségi közlekedés. Továbbra is keressük a
lehetőségeket a buszközlekedés javítására, szorgalmazzuk a
Budakeszin és Budapesten szükséges buszsáv megvalósulását,
valamint a végállomás kérdésének rendezését is. Ebben eddig
nincs számottevő előrelépés, és még megalapozott ígéretek
sincsenek.
Tavasszal megkezdjük a ciklusra tervezett fásítás első ütemét.
Ennek egyik része bel-, míg másik része külterületi önkormányzati területeket érint, és tervezzük, hogy kedvezményes
árú facsemetékkel támogatjuk a magántelki faültetéseket is.
Összességében az öt év alatt 1000 fa ültetését szeretnénk megvalósítani, ami Telki léptékében óriási szám, különösképp azért,
mert amúgy is zöld település vagyunk. Természetesen számítunk a lakossági és civil segítségre, közreműködésre.
Környezetvédelmi kérdések gyakran okoznak vitákat. A szemetelés az egyik legnagyobb problémánk. Alaptézis, hogy nem
takarítani kellene, hanem nem szabadna szemetelni. A szemetelés mostani mértékével lehetetlen elbírni. Nincs és nem is lesz
olyan takarítási kapacitás, ami ezzel a szemetelési hozzáállással
elbírna. Javulást csak az hozhat, ha kevesebb lesz az eldobott
hulladék. Sajnos nem lehet mindenhol egyszerre ott a rendőr, a
közterület-felügyelő, és nem lehet mindenhová kamerát tenni. A
szemetelést csak az szüntetheti meg, ha a szemetelők fejében
történik változás. Erre csak akkor van esély, ha az egész közösség
egységesen lép fel, és egységesen jelöli ki a normát e tekintetben.
Ide tartozik a levegő tisztaságának kérdése is. Téli időszakban,
különösen magas légnyomás, köd és hideg esetén a vidéki
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települések levegője súlyosan szennyezett és veszélyes az
egészségre. A közhiedelemmel ellentétben a legkomolyabb
szennyezést nem a járművek, hanem a nem megfelelő fűtés
okozza. Káros égéstermékek szabadulnak fel a nedves fa, rossz
minőségű, nyirkos szén, különösképp a lignit égetésekor. A hulladék, a műanyagok, a festett, lakkozott faanyagok égetése még
veszélyesebb. Az ilyenkor felszabaduló füst nagy mennyiségben
tartalmazhat rákkeltő vegyületeket. Kérek mindenkit, hogy
ügyeljen mindezekre saját, családja és mindenki más egészsége
érdekében! Kérem, hogy akinek tüzelési nehézségei adódnak,
keresse meg a Polgármesteri Hivatalt, akár tanácsért, akár
támogatott tűzifáért.
Bizonyára többen tapasztalták, hogy a Facebook Telkivel kapcsolatos felületein az utóbbi időben kevésbé, vagy csak
közvetetten nyilvánulok meg. Tudatosan hoztam meg ezt a döntést. Túl sok az elfajuló, sehova sem vezető vita, a méltatlan hozzászólások, vádaskodások. Rengeteg energiámat foglalta le,
hogy újra és újra leírjam ugyanazokat a válaszokat, melyeket
sajnos soha nem olvastak el. A közösségi média nagy lehetőség,
ha megfelelően használjuk, és csapda, a gyűlölködés melegágya
lehet, ha rosszul. Mivel a Facebook nem hivatalos felület, a
magam részéről a jövőben korlátozottan fogom igénybe venni,
elsősorban közvetett módon, cikkek, hírek közlésével. Mindazok
megértését kérem, akik mértéktartóan és civilizáltan vettek részt
az online diskurzusban.
Sokkal hasznosabbnak tartom a személyes kapcsolattartást.
Ennek jegyében szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani
közösségi házunk programjait, eseményeit, melyek között
olyanok is lesznek, ahol egyes témákról személyesen beszélgethetünk. A programok között akad majd előadás, kiállítás is,
melyekre szeretettel várok minden kedves érdeklődőt.
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.

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy elfogadja az önkormányzati szolgálati lakások
tervezésének tervező által ismertetett koncepcióját.

Óvoda (Harangvirág utca 3. szám alatti) épülete homlokzati
hőtechnikai korszerűsítésének megvalósítására kiírt pályázatot
érvényesnek és eredményesnek minősíti, és a beérkezett árajánlatok közül a SZYLA Kft-ét (2724 Újlengyel, Dózsa György utca
11.) hirdeti ki nyertesként.
A testület a 28.549.600 forint összegű kivitelezési költséget a
2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

Illetményalap és -kiegészítés

Építőanyagok értékesítése

A testület döntött a Polgármesteri Hivatal közszolgálati
tisztviselői illetményalapjának mértékéről, illetve a Telki
Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékéről.

A képviselő-testület döntött a sportcsarnok beruházásból megmaradt építőanyagok adásvétel keretében történő értékesítéséről.

2019. december 17.
Szolgálati lakások tervezése

A polgármester jutalma
A képviselő-testület úgy határozott, hogy Deltai Károly polgármestert 3 havi bruttó illetményének megfelelő összegű
jutalomban részesíti.

Szolgáltatási szerződés módosítása
A testület úgy döntött, hogy a közoktatási intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására a SODEXO Magyarország Kft.vel megkötött szerződést – amely a felvásárló jogutód új tulajdonos Hungast Holding Zrt. nevében a szolgáltató Hungast Vitel
Kft-re szállt – 2020. január 1-jei hatállyal módosítja.
A változtatás a gyerekek étkeztetésének térítési díjait nem
érinti.

Díjrendelet felülvizsgálata
A testület döntött az önkormányzat tulajdonában álló lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló,
28/2007. (XII.12.) számú Ö. rendelet módosításáról, a bérleti díj
emeléséről.

2020. évi költségvetési koncepció
A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta a 2020. évi költségvetési koncepciót, kiegészítve a
Boszorkányvölgyben található gyalogutak közvilágítása tervezési feladatainak biztosításával.

Szerződés módosítása
A testület úgy határozott, hogy hozzájárul az orvosi ügyeleti
ellátásra vonatkozóan a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás,
valamint a HUNGARY AMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között
2018. február 5-én megkötött megbízási szerződés
módosításához.

Pályázat elbírálása

Döntés Helpynet kapcsán
A testület felkérte a Helpynet Kft-t (2475 Kápolnásnyék, Kazinczy
Ferenc utca 22-30., I. emelet), hogy a Helpynet Vezetői
Infokommunikációs Rendszer fejlesztés alatt lévő moduljainál a
jogi és adatvédelmi szabályok érvényesítése érdekében vonjon
be GDPR-szakértőt, és tegyen javaslatot az adatvédelmi aggályok feloldására.

Eszközbeszerzés
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Kodolányi János
Közösségi Ház és Könyvtár technikai eszközállományának
bővítését célzó, érdekeltségnövelő pályázat keretében elnyert
501.000 forint összegű támogatáshoz eredetileg biztosított
900.000 forintot további 1.737.000 forint önrésszel egészíti ki,
amelyből a tervezett eszközbeszerzés I. ütemét valósítja meg.

Belső ellenőri szerződés módosítása
A testület úgy döntött, hogy elfogadja a belső ellenőri díj
emelésére tett javaslatot, és módosítja a belső ellenőri feladatokat ellátó Audit Light Kft-vel (2030 Érd, Balatoni út 103/B)
kötött szerződést, amelybe a GDPR adatkezelési rendelkezések
is beépítésre kerültek. A megbízási díj módosított összege
92.200 Ft+Áfa/hó.

2020. évi munkaterv
A képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló, 20/2019. (X.28.) számú Ö. rendelet 10.§ában foglaltak szerint elfogadta 2020. évi munkatervét.

2020. évi rendezvényterv
A testület elfogadta Telki község 2020. évi rendezvénytervét.

Babaváró csomag kérdése
A képviselő-testület úgy határozott, hogy felkéri a Szociális
Bizottságot egy, az újszülötteket fogadó családok részére biztosítandó, jelképes babaváró ajándék formájának kidolgozására.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Magyar Falu
Program keretében támogatásban részesített Telki Zöldmanó

szb
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Közmeghallgatás
A 2019. december 9-én este 7 órakor kezdődő közmeghallgatáson nagyjából kéttucatnyi érdeklődő vett részt.
Az eseményen a legtöbb kérdés, felvetés a Szőlőterület védetté
nyilvánítása kapcsán hangzott el – elsősorban a szőlőművelők
és tulajdonosok hangoztatták elégedetlenségüket a közelmúltban történt önkormányzati intézkedések miatt. A felszólalók
szerint az, hogy Telki község Önkormányzatának képviselőtestülete 100/2019. (VI.25.) számú Ö. határozatában – a Helyi
Építési Szabályzat módosítása mellett – a Településképi
Rendelet módosításáról döntött a Telki szőlőterület helyi
védelmének megteremtése érekében, nagy (főként anyagi) terheket ró rájuk. Ennek érdekében szorgalmazták a rendelet
visszavonását, míg az önkormányzat részéről Deltai Károly pol-

gármester egyeztetést javasolt a téma kapcsán a tulajdonosokat
és a gazdákat képviselő, általuk kijelölt féllel, akár egy külső szakértő bevonásával.
A közmeghallgatáson kérdések hangzottak el a környéket érintő
buszközlekedés problémáit (járatkimaradások, zsúfoltság)
illetően is. Deltai Károly elmondta, hogy a tömegközlekedés
javítása kapcsán folyamatosan zajlanak tárgyalások a Volánbusz
Zrt-vel. A polgármester jó hírként megemlítette, hogy a társaság
egy sikeres pályázat révén várhatóan hamarosan újabb modern
buszokkal bővítheti flottáját.
Az eseményen ezek mellett szó volt arról is, hogy Telki vezetése
kiáll az avarégetés teljes tiltása mellett, egy lakos pedig az ingatlana közelében magánberuházásként épülő társasházakról
érdeklődött.
szb

Lakossági fórum
– a Helyi Építési Szabályzat módosítás tervezetének partnerségi
egyeztetéséről, véleményezéséről
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot és az érintetteket, hogy 100/2019. (VI.25.) számú
Ö. határozata alapján módosítani kívánja Helyi Építési
Szabályzatát.

önkormányzati rendeletnek megfelelően a nyilvánosság biztosításával és széleskörű társadalmi bevonással történik, amelynek keretében a tervezet ismertetése céljából lakossági fórum
kerül megrendezésre.

A módosítás a hatályos településrendezési eszközt több kisebb
részterületen érinti, amelyek részben az önkormányzat elhatározásai, részben lakossági kérelmek alapján váltak szükségessé.

A lakossági fórum időpontja: 2020. február 6. (csütörtök) 18.00

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló, 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján, valamint Telki Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról
szóló, 10/2017. (V.02.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy
Telki Község Önkormányzata elkészíttette a Helyi Építési
Szabályzat módosításának tervezetét.
A Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezése a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló, 10/2017. (V.02.)
2020 január

Helyszíne: Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Nagyterem
A Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezete megtekinthető ügyfélfogadási időben a Telki Polgármesteri Hivatal
titkárságán vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A véleményezés módja: Az elkészült Helyi Építési Szabályzattal
kapcsolatban a lakosok a lakossági fórumon szóban, és 2020.
február 14-ig az alábbi elérhetőségeken tehetnek észrevételt
írásban:
Email: hivatal@telki.hu
Postacím: Telki Polgármesteri Hivatal – 2089 Telki, Petőfi u. 1.
Megjelenésükre számítunk!
Deltai Károly
polgármester
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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, Telki Ifjúsági Díjat, Telki Egészségügyi
Díjat és Havas Ferenc-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 Telki Egészségügyi Díjban az részesülhet, aki Telki
egészségügyi ellátása érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai
vagy közszolgálati tevékenységet végez, vagy a településhez
köthetően az egészségügy területén végzett kimagasló munkája révén példaértékű eredményt ért el.
Havas Ferenc-díj annak a pedagógusnak adományozható, aki a
pedagógusi feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végez/végzett tartósan kiemelkedő, illetve
magas színvonalú szakmai tevékenységet. A képviselő-testület
ezzel a díjjal kívánja kifejezni szakmai, erkölcsi megbecsülését és
tiszteletét a díjazottaknak, és egyben megköszönni kimagasló
munkájukat, valamint példaként kívánja emelni őket az iskola
dolgozói, tanulói, a szülők, illetve a falu lakói számára.

Havas Ferenc-díj annak a telki iskolában nevelő-oktató munkát
végző, I., illetve II. fokozatba besorolt pedagógusnak adományozható, aki legalább 5 éve az iskolában dolgozik, és munkássága során a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a
különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók
segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel,
odaadással, hosszú időn át tevékenykedett, oktató-nevelő
munkája során életpályájával kifejezte elkötelezettségét a
pedagógusi élethivatás mellett.
A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhetők: aktív polgármester; valamint a képviselő-testület tagjai; és a Telki Község
Polgármesteri Hivatal 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 (minimum 10 fő) tehetnek javaslatot, kizárólag részletes indoklással
ellátott, írásos formában.
A Havas Ferenc-díjra javaslatot az iskola tantestületének bármely tagja – legalább 2 tagja, különösen szakmai szervezet
(munkaközösség, KT Szakszervezet) vagy korábbi díjazott –
tehet. A díj odaítéléséhez az iskola igazgatója vagy az általa
megbízott személy előzetes véleményezést köteles adni a
képviselő-testület részére döntésének megalapozásához.
A díjak adományozását a javaslattételre jogosultaknál bárki
kezdeményezheti. Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, illetve egészségügyi teljesítménye ismertetését, azokat az indokokat, amelyek a díj
odaítélését megalapozhatják.

A díjak és címek adományozására
vonatkozó javaslattételi határidők:
A Telkiért Érdemérem, illetve az Ifjúsági Díj esetében 2020.
február 15.
A Telki Egészségügyi Díj és a Havas Ferenc-díj esetében 2020.
április 20.
Deltai Károly
polgármester

www.telki.hu
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Veszélyes hulladékok gyűjtése
2020-ban is lesz veszélyes hulladékok gyűjtése Telkiben.
A várhatóan júniusban megszervezésre kerülő gyűjtés pontos időpontjáról a későbbiekben tudjuk tájékoztatni a lakosságot.

2020 január

Közösség
Kultúra

Aranysakál a Budakörnyéki erdőkben
– vajon kell-e félnünk Telkiben a toportyánoktól?
Az utóbbi időben a közösségi oldalon és a szóbeszédben is
felmerült, hogy aranysakált véltek látni településünkön. A
téma kapcsán megkerestük a Pilisi Parkerdőt, és arról érdeklődtünk, mennyire gyakori, hogy a köznyelvben toportyánnak vagy nádi farkasnak is hívott állat betévedjen Telki
lakott területeire, illetve hogy kell-e tartanunk attól, hogy
megtámadja az embert.
A Pilisi Parkerdő 2016 folyamán adta hírül, hogy a Budakörnyéki
erdőkben ismét észlelték az aranysakál jelenlétét. A faj az 1800as évek végén szorult ki Magyarországról, emiatt – a rókával
vagy a farkassal ellentétben – a közvélemény is kevéssé ismeri a
sokszor csupán nádi farkasként (toportyán) vagy kis farkasként
emlegetett állatot. Életképes állományai a 20. században csak a
Balkánon, főképp Görögországban és Bulgáriában maradtak
fenn. Innen, dél felől, a volt jugoszláv tagállamokon keresztül
érte el hosszú évek alatt újra Magyarországot, majd az 1990-es
évektől fogva Somogy, Baranya és Bács-Kiskun megyéből terjedt
tovább, és százas nagyságrendű állománnyal van jelen a
főváros-környéki erdőkben.

Sakál vagy róka?
Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő szóvivője a nádi farkasról a Telki
Napló érdeklődésére elmondta: „Az aranysakál alapvetően kerüli
az embert, ezért lakott területen történő előfordulása nem
jellemző, de nem zárhatjuk ki ennek a lehetőségét. A lakossági
észlelések ugyanakkor abból is fakadhatnak, hogy szürkületben,
napnyugtakor a laikus szemlélők könnyen összetéveszthetik az
aranysakált a rókával. Tény, hogy megjelenése hasonlít a városi és
emberi környezethez jól alkalmazkodott ragadozó rokonához,
csupán színben és méretben adódhatnak különbségek. Ha mégis
találkoznánk valamelyikükkel, csapjunk zajt, adjuk meg a menekülés lehetőségét, ne álljunk az útjukba, próbáljunk meg eltávolodni tőlük.”
Hozzátette: „A nemkívánatos helyen megjelenő vagy esetleg kárt
okozó kisragadozókat arra specializálódott kisállat-befogó szakemberek tudják élve fogó csapdával megfogni és eltávolítani a
területről. A legtöbb önkormányzatnak hivatalos kapcsolata van
ilyen szakemberekkel. A belterület nem a vadászterület része, így az
ott megjelenő vadfajokkal kapcsolatban az önkormányzatoknál
érdemes bejelentést tenni.”

Emberre nem veszélyes
Felmerülhet a kérdés, hogy emberre, például a kisgyermekekre,
illetve a háziállatokra veszélyt jelenthet-e az aranysakál. Ezzel
kapcsolatban a szóvivő kifejtette: „Ez a közepestestű ragadozó
fajunk az emberre egyáltalán nem veszélyes, táplálékául elsősorban rágcsálók, mezei egerek és pockok szolgálnak, ugyanakkor a
nagyobb testű vadfajok szaporulatát (őzgida, dámborjú és vadmalac) sem veti meg. Házi kedvenceinket a megfelelő kerítéssel
meg tudjuk óvni a ragadozók betörésétől.”
Mire utalhat az, ha úgy tűnik, nem fél tőlünk a róka vagy a sakál,
és mi ebben az esetben a teendő? – tettük fel a kérdést.
Mészáros Péter erről így nyilatkozott: „A rókák esetében
általánosan ismert tény, hogy a veszettség hordozói. Szerencsére
Magyarországon a folyamatos vakcinázásnak köszönhetően a
vadon élő rókaállományból szinte eltűnt ez a betegség, mégis, ha
gyanúsan viselkedő állatot látnak, értesítsék a helyileg illetékes
állategészségügyi hatóságot, vagy hívják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) zöld számát, a +36-80-263-244-es
telefonszámot.”

Ne adjunk nekik táplálékot!
Végül arra kerestük a választ, miként kerülhető el az, hogy
éppen mi, emberek vonzzuk a lakott területre a vadállatokat.
Ennek kapcsán a Pilisi Parkerdő szóvivője arra hívta fel a
figyelmünket, hogy a lakosság a következő szabályok betartásával tud maga is tenni a vadak távoltartása érdekében:
-

az ingatlanokat határoló kerítések vadbiztossá tétele;

-

a házi kedvencek etetésekor ügyeljünk az etetés helyszínére,
a maradékok elzárására;

-

a konyhai hulladékok szakszerű kezelése;

-

az elhanyagolt telkeken, illetve közterületen lévő bozótosok
felszámolása, elhanyagolt, gazdátlan területek lekaszálása,
rendbetétele.
Szilágyi Balázs
Fotók: Pilisi Parkerdő
www.telki.hu
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Gyógyszertári ügyeleti beosztás
Budakeszin
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy Budakeszi
város gyógyszertári ügyeleti
beosztása 2020. február 1-je
és július 1-je között a következőképpen alakul:
Február 1. szombat
17.00-20.00
Park Center Patika
Február 2. vasárnap
13.00-20.00
Park Center Patika
Február 8. szombat
17.00-20.00
Póczi Patika
Február 9. vasárnap
13.00-20.00
Póczi Patika
Február 15. szombat 17.00-20.00
Angyal Patika
Február 16. vasárnap 13.00-20.00
Angyal Patika
Február 22. szombat 17.00-20.00
Dió Patika
Február 23. vasárnap 13.00-20.00
Dió Patika
Február 29. szombat 17.00-20.00
Park Center Patika
Március 1. vasárnap
13.00-20.00
Park Center Patika
Március 7. szombat
17.00-20.00
Póczi Patika
Március 8. vasárnap
13.00-20.00
Póczi Patika
Március 14. szombat 17.00-20.00
Angyal Patika
Március 15. vasárnap (munkaszüneti nap)
08.00-20.00
Angyal Patika
Március 21. szombat 17.00-20.00
Dió Patika
Március 22. vasárnap 13.00-20.00
Dió Patika
Március 28. szombat 17.00-20.00
Park Center Patika
Március 29. vasárnap 13.00-20.00
Park Center Patika
Április 4. szombat
17.00-20.00
Póczi Patika
Április 5. vasárnap
13.00-20.00
Póczi Patika
Április 10. (Nagypéntek, munkaszüneti nap)
08.00-20.00
Dió Patika
Április 11. szombat
17.00-20.00
Angyal Patika
Április 12. vasárnap
13.00-20.00
Angyal Patika
Április 13. (Húsvéthétfő, munkaszüneti nap)
08.00-20.00
Park Center Patika
Április 18. szombat
17.00-20.00
Dió Patika

Április 19. vasárnap
13.00-20.00
Dió Patika
Április 25. szombat
17.00-20.00
Park Center Patika
Április 26. vasárnap
13.00-20.00
Park Center Patika
Május 1. péntek (munkaszüneti nap)
08.00-20.00
Póczi Patika
Május 2. szombat
17.00-20.00
Póczi Patika
Május 3. vasárnap
13.00-20.00
Póczi Patika
Május 9. szombat
17.00-20.00
Angyal Patika
Május 10. vasárnap
13.00-20.00
Angyal Patika
Május 16. szombat
17.00-20.00
Dió Patika
Május 17. vasárnap
13.00-20.00
Dió Patika
Május 23. szombat
17.00-20.00
Park Center Patika
Május 24. vasárnap
13.00-20.00
Park Center Patika
Május 30. szombat
17.00-20.00
Póczi Patika
Május 31. vasárnap
13.00-20.00
Póczi Patika
Június 1. (Pünkösdhétfő, munkaszüneti nap) 08.00-20.00
Angyal Patika
Június 6. szombat
17.00-20.00
Angyal Patika
Június 7. vasárnap
13.00-20.00
Angyal Patika
Június 13. szombat
17.00-20.00
Dió Patika
Június 14. vasárnap
13.00-20.00
Dió Patika
Június 20. szombat
17.00-20.00
Park Center Patika
Június 21. vasárnap
13.00-20.00
Park Center Patika
Június 27. szombat
17.00-20.00
Póczi Patika
Június 28. vasárnap
13.00-20.00
Póczi Patika
Július 1. szerda (Semmelweis-nap, munkaszüneti nap)
08.00-20.00
Póczi 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.

„Unokázós” csalás – Bontsa a vonalat!
A megelőzés az elsődleges feladat az úgynevezett „unokázós”
csalás elleni védekezésben!

Fontos!
•

Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban keresik, szakítsa meg a telefonhívást! Bontsa a vonalat!

•

Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett
családtaggal, mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát!

•

Ne adjon át pénzt, értéktárgyat senkinek!

A csalók minden esetben:
•

Az idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek megszerezni.

•

Telefonon (vezetékes) keresik fel őket.

•

Legendával állnak elő, amely történet alapja egy közeli
családtagot ért krízishelyzet vagy baleset.

•

Lelki nyomást gyakorolnak, kihasználják az idős
emberek hiszékenységét, jóindulatát.

•

Idős áldozataikat véletlenszerűen, de akár előre
eltervezett módon is kiválaszthatják.

2020 január

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget
a 107-es vagy 112-es segélyhívószámon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Program
Kultúra

A talaj és a talajművelés a biokiskertben
A KoKuKK Egyesület biokiskert-műveléssel foglalkozó sorozatának keretében Vinis Gizella agrármérnök tartott előadást 2020.
január 9-én este. A téma ezúttal a talaj volt: a talaj mibenléte és
szerepe a termesztésben, javításának lehetőségei, a talajerőutánpótlás módszerei.

A mechanikai talajművelés – elsősorban a hagyományos őszi
ásás és az egész szezont végigkísérő, rendszeres talajlazítás –
biztosítja egyfelől a morzsalékos szerkezet kialakulását, és ezzel
a talaj megfelelő levegősségét, másrészt a csapadékvíz talajban
tartását.

Mivel az előadó telki lakos, közelről ismeri a helyi talajviszonyokat. Az előadásból megtudtuk, hogy a helyi alapvetően
vályogtalaj, amely erősen meszes, és legalábbis helyenként
meglehetősen kötött. Mindkét tulajdonságot fontos ellensúlyozni, hogy a termesztendő növényeknek – akár dísznövények,
akár haszonnövények – jó életfeltételeket tudjunk biztosítani. Az
előadó erre elsősorban a mechanikai talajművelés eszközeit és a
szerves anyaggal való talajjavítást ajánlotta.

A szerves anyagok talajba juttatása pedig igazi aduász, mert
mind a talaj szerkezetének javítására, mind a meszességének
ellensúlyozására, mind a tápanyagtartalmának növelésére jó.
Ennek eszközei a komposztálás, illetve a mulcsolás, amelyek
módjairól, szabályairól, hasznos fogásairól szintén szó volt.
Végezetül pedig az ültetés előtti talaj-előkészítés feladatait
mutatta be az előadó.
Az előadás végén kérdések, hozzászólások következtek. Többen
beszámoltak saját tapasztalataikról, praktikáikról, az előadásban
elhangzottaktól eltérő gyakorlatokról is, telefonszámot és komposztgilisztát cseréltek.
Az eladásról részletes összefoglaló készül, amelyet elérhetővé
teszünk a KoKuKK Egyesület honlapján és Facebook-oldalán.
Az előadás-sorozat következő estjére (a Telki Napló online megjelenése után, azonban a nyomdai változat terjesztése előtt)
2020. január 30-án, csütörtök este 18.30-kor kerül sor a közösségi házban. Ekkor az előttünk álló kiskerti szezon megtervezéséről beszél Réthy Katalin, aki biológiát és ökológiai
gazdálkodást tanult, tudását pedig az ökológiai gazdálkodást
támogató civil szervezetekben és telki kertjében kamatoztatja.
Bellon Erika, KoKuKK Egyesület

Telki piacnapok 2020-ban
Idén az alábbi szombatok délelőttjén várja a piac Telkiben (a
Pajta-Faluházban és az épület előtt) az érdeklődőket, vásárlóit:
február 1., 15., 29.,

augusztus 1., 15., 29.,

március 14., 28.,

szeptember 12., 26.,

április 11., 25.,

október 10., 24.,

május 9., 23.,

november 7., 21.,

június 6., 20.,

december 5., 19.

Új helyszínen és időpontban
lesz a jubileumi koncert
A Telki Nőikar 2020. január 25-ére tervezett 15 éves jubileumi
koncertje technikai okok miatt új időpontban és helyszínen,
2020. május 24-én (vasárnap) 16 órai kezdettel kerül megrendezésre a Pajta-Faluházban.
A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt!

július 4., 18.,

www.telki.hu
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Faludisznaja
A település hagyományos disznóvágása idén február 8-án lesz a Pajta-Faluházban és környékén. A rendezvényhez kötődő gyermekprogramok pedig a Kodolányi János Közösségi Házban lesznek megtartva.

A program:
Reggel 6 óra körül a két disznó már halva megérkezik a Pajtához, megkezdődik a feldolgozás!
Kb. 10 órakor fogyasztható állapotba kerül a forralt bor, közben meleg teával várjuk a gyermekeket a következő üstnél!
Kb. 10 órától a bepácolt tarja már fogyasztható – kíséretként friss kenyér és savanyúság!
Kb. 12 órakor megkezdődik a toros káposzta kiporciózása, amely már az aznapi áldozatok húsából (is) készült!
14-15 órától a kolbászt, a véres és a májas hurkát kezdjük sütni – kimerülésig…
GYEREKEK! 10-től 15 óráig a Kodolányi Közösségi Ház kistermében népi kézműves játszóház: Telki címere és a tarándszarvas bemutatása, saját címer és pajzs készítése
15 órakor a Batyu Színház Mesemalac című interaktív előadása gyermekeknek a Kodolányi Közösségi Ház nagytermében
Figyelem! A néhány éve érvényes gyakorlat szerint mindenki (telkiek és nem telkiek) számára 500 Ft / adag áron mérjük a finomságokat, a bevételből a nyersanyagok költségeit fedezzük. Ételkuponokat a helyszínen lehet váltani!
A forralt bor bevétele (200 Ft / pohár) továbbra is jótékonysági célt szolgál. Kérjük, aki tud, hozzon saját tányért, evőeszközt és
bögrét!
Köszönjük!

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.).
A következő időpontok: 2020. február 2., 16., március 1., 15.,
április 5., 19.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek.” (Jézus)

2020 január

Közösség

Képes beszámoló a Faluadventjéről
A 2019-es Faluadventje rendezvénysorozatunkat – az elmúlt
négy évihez képest – bővített formában szerveztük meg, és
nagy örömünkre minden alkalom teltházas volt.
A nyugdíjas Szenior Örömtánc csoport fellépése előtt
könyvbörzét tartottunk, a Telki Zöldmanó Óvoda Tulipán csoportjának műsora napján adventi vásárral és ismét
könyvbörzével vártuk az érdeklődőket, a Telki Nőikar dalai után
karácsonyi punccsal és csokilikőrrel kínáltunk mindenkit. Az
utolsó vasárnapon karácsonyfadíszeket készíthettek a gyerekek
a Pipacsvirág Iskola 2.a. osztályának műsora előtt.
A könyvbörzénken és az adventi vásáron látogatóink tombolajegyet is kaptak, a sorsolást a Nőikar fellépése után tartottuk.
Ezúton is szeretném megköszönni a műsorok betanítását Tóth
Krisztina Apollóniának (Szenior Örömtánc), Lévay Tímeának
(Telki Zöldmanó Óvoda), Bereczki Klaudiának (Telki Nőikar) és
Jókó Attilának (2.a. osztály), illetve a felajánlott tombolanyereményeket Nagy Áginak (PastryBazaar), Kirschner Anitának
(Telki Kovászda), Szabó Tibornak (Csehülünk kisvendéglő),
Kőrösi Virginiának (Virginia masszázs) és az adventi vásár árusainak (Király Ágnes, Kiss Elek, Korsós Gabriella – aki a csokilikőrt
és puncsot is készítette.)
Ruják Györgyi
Fotók: Jakab Mária Ilona, Messzi Ke

www.telki.hu
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Falukarácsony
2019. december 24-én délután 3 órakor került megrendezésre a
falu közös karácsonya a Pajta-Faluházban. A szép számú érdeklődő egy Telkiben hagyománynak számító, hangulatos betlehemes játékot csodálhatott meg az ünnep alkalmából.

Köszönjük a szervezőknek és a szereplőknek, hogy ebben az
évben is megörvendeztettek bennünket ezzel a varázslatos
előadással!

www.telki.hu
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Program
Erdélyi és gyimesi pünkösdi utazás, a II.
testvértelepülési focitornával Gyimesbükkön
A magyar területek 1920-as elcsatolásának 100 éves évfordulóján különösen nagy csoporttal szeretnénk utazni
Gyimesbükkre pünkösdkor, hogy együtt ünnepelhessünk és
emlékezhessünk testvértelepülésünkkel, és minél többen
megismerhessék Telkiből is a gyönyörű erdélyi tájakat,
Gyimesbükk csodálatos értékeit és hagyományait, a „régiek”, akik
már voltak korábban, pedig újabb szépségeket és értékeket
fedezhessenek fel.
2020. május 28-án, csütörtökön hajnalban indulunk busszal, és
néhány rövid erdélyi megálló után este érkezünk Gyimesbükkre.
Szállás a plébánia turistaszállásán és családoknál lesz.
Másnap, pénteken egész napos kirándulás: a csoport egy
részének busszal a Csíki- és/vagy Kászoni-medence vidékén (a
pontos útitervet a résztvevők kívánságai alapján rögzítjük majd,
a csoport összetételének és igényeinek megfelelően), a túrázni
vágyóknak a Gyimesek völgyének legszebb helyein.
Szombaton a fő program a csíksomlyói zarándoklat, majd
délután a csángók történelmét is bemutató program keretében,
a gyimesi katolikus plébánia felett található Csángó Keresztút
végén tartunk közös megemlékezést a Nemzeti Összetartozás
Évének tiszteletére Gyimesbükkön.
Pünkösdvasárnap következik az immár hagyományos gyimesbükki rendezvény, a Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors vonatok megérkezése az ezeréves határra, ünnepi istentisztelet, és
műsor a vesztegzári (kontumáci) kápolnánál, valamint a néhány
éve felújított vasúti őrháznál. Délután kirándulás a környező
csodálatos hegyekben vagy közösségi program Gyimesbükkön.
Pünkösdhétfőn, június 1-én kis ünnepséggel fogadjuk a
Csíksomlyóról hazaérkező zarándokokat, majd délután rendezi
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meg Gyimesbükk közössége és focicsapata a 2018. októberi első
telki alkalom után a II. Testvértelepülési Focitornát, amelyen
Gyimesbükk, Telki, Budajenő és Ditró (Budajenő gyergyói
testvértelepülése) csapatai vesznek részt.
Kedden, június 2-án hajnalban hazaindulás. Az útvonalat a csoporttal egyeztetjük, tervezünk megállásokat a forgalomtól és
időjárástól függően további szép és ismert erdélyi helyeken.
A busz költsége fejenként várhatóan 20.000 Ft, családokkal
utazó gyerekeknek 5.000 Ft (az önkormányzat a
testvértelepülési kapcsolatok fejlődése érdekében a busz költségeinek egy részére mindenképpen támogatást nyújt). A kinti
szállás és ellátás költségei a plébánia turistaszállásán vagy családoknál várhatóan kb. 20.000 Ft.

Program
Kultúra
A Bethlen Gábor Alapnál beadtunk januárban egy pályázatot a
teljes programra, amelyen jó esélyünk van nyerni. Ebből tudjuk
majd reményeink szerint megoldani a költségek csökkentését,
de erről várhatóan legkorábban március végén tudunk majd
információt adni.

Tarándszarvas
népi játszóház

Figyelem!
Nagyon fontos, hogy lássuk az előzetes igényeket és terveket,
így kérjük, hogy mindenki, aki érdeklődik, illetve szeretne részt
venni, előzetesen jelentkezzen egyénileg vagy családosan
(lehet nem telkieket is hívni, budajenőiekre kifejezett örömmel
számítunk!) ezen az oldalon: https://tinyurl.com/ybq6c4sw
2020. március 15-ig, utána pontosítjuk a részleteket.
Móczár Gábor alpolgármester
a Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke
Gyimesbükki fotó: Mánfai György

Hat alkalomból álló népi játszóház programsorozat indul
Telkiben, amely az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő
Csoóri Sándor Program Tárgyalkotó Népművészeti Közösségek pályázati támogatásával
valósul meg.
Első alkalommal, 2020. február
8-án, 10 és 15 óra között Telki
címerével és a tarándszarvassal
ismerkedünk meg a Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtár kistermében. A foglalkozás keretében saját
címert, illetve pajzsot
készíthetnek az érdeklődők.
Második
alkalommal,
február 22-én (várhatóan
délelőtt - a pontos
időpont kapcsán kérjük,
figyeljék a közösségi ház
Facebook-oldalát) kiszebáb
készítéssel és égetéssel búcsúztatjuk a telet.

Bál a katolikus közösségi ház építéséért
Örömteli fejlemény, hogy az épülő telki katolikus közösségi ház
a Petőfi utcában a tavalyi év végére szerkezetkész állapotba
jutott, és a telki katolikus közösségnek sikerült a rendelkezésünkre álló költségvetésből tető alá hozni az épületet, amely
nemcsak a templomi közösség, de a teljes település közösségeit
is szolgálja majd, a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár
szomszédságában.

Az idei évben fontos feladatunk, hogy az építkezés befejezéséhez szükséges forrásokat előteremtsük, és ebben nagyon
számítunk nem csak a telki Szent István király templom
közösségének aktív támogatására, de a teljes telki lakóközösség
közreműködésére is. A befejezéshez hozzájárul majd a
Kormányzat, az Önkormányzat és a Székesfehérvári
Egyházmegye is.
A közösségépítési funkció mellett a forrásteremtésnek is egyik
első, fontos állomása az öt év után idén újjáéledő egyházközségi
bál, amelyet 2020. február 22-én rendezünk a telki Kodolányi
János Közösségi Ház és Könyvtárban. Részletes programokkal,
információkkal február első felében jelentkezünk a www.telki.hu
és a www.budajeno-plebania.hu oldalakon, illetve a „Telki Szent
István király templom közössége” Facebook-csoportban.
Belépőket a vasárnap 9.15-kor kezdődő telki szentmisék után,
illetve a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtárban lehet
vásárolni, felnőtteknek 3000, diákoknak 1000 forintos áron, a
támogatói jegy 5000 forint.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, legyünk együtt
február 22-én, kicsik-nagyok, idősek és fiatalok, érezzük
magunkat nagyon jól és támogassák a katolikus közösségi
házunk ügyét!
Harkai Gábor atya és a bál szervező csapata
www.telki.hu
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A Telki Zöldmanó Óvoda hírei
December – Télelő - Karácsony hava
„Fehér lesz az országút,
kocsis a hóember,
amerre jár, hull a hó,
köszöntelek, December!”
(Tordon Ákos: Decemberi köszöntő)
Az első téli hónap a várakozás, a karácsonyi készülődés
jegyében telik, ez az advent időszaka. A tél kezdete az advent
kezdetét is jelzi. Óvodánkat, a csoportszobákat feldíszítettük
karácsonyváró dekorációkkal, téli díszekkel.

A havazásnak azért is örültünk, mert így reménykedhettünk
abban, hogy a Mikulás szánon jön el hozzánk. Fogadására,
köszöntésére versekkel, énekekkel készültünk, voltak olyan
gyermekek, akik rajzzal, saját készítésű meglepetéssel fogadták
a Télapót.
Ezúton is köszönjük, hogy a sok ajándékával az idén is ellátogatott hozzánk, a megilletődött gyerekekkel elbeszélgetett, jóságos volt hozzájuk, ezáltal még szebbé tette ezt a napunkat.

Több csoportunkban az adventi koszorúkon lévő gyertyák meggyújtásával jeleztük a karácsony közeledtét.
Az adventi naptár is elengedhetetlen a karácsonyi várakozás
idején. Minden nap húzhatott egy-egy gyerek az azokban elhelyezett ajándékok közül. Ez motiválóan hatott a gyerekekre, így
jó cselekedetekkel is várták az ünnepet.
A tél első napján szemerkélni kezdett a hó. Mire óvodába jöttünk, már rég nem látott vastagságú hó borította a földet, az
udvart. Már megérkezéskor érdeklődtek a gyerekek, hogy mikor
megyünk az udvarra. Türelmetlenül várták a pillanatot, amikor
már szánkózhatnak, hógolyózhatnak, hóangyalt, hóembert
készíthetnek. Addig az ablakokból nézték a szép hóesést. A
kisebbek több, a nagyobbak kevesebb segítséggel készítették el
hóembereiket.
A karácsonyi készülődés nem lenne teljes mézeskalács sütése
nélkül. A hozzávalók begyúrása, pihentetése után többkevesebb szakértelemmel, de annál nagyobb lelkesedéssel,
igyekezettel nyújtották, szaggatták, díszítették a gyerekek a már
évek óta bevált recept alapján készült tésztát.

A Madarász-ovira az óvoda aulájában került sor. A „Csalafinta
december” című foglalkozáson olyan állatokkal és növényekkel
ismerkedtünk meg játékosan, akik nem azok, aminek látszanak.
A Mikulás és krampusz párbeszéde pedig rávilágított olyan pozitív és negatív emberi értékekre, viselkedésformákra, mint a
játékok elosztása vagy a csúfolódás.
A játékok végén egy kis meglepetés is várta a gyerekeket.
A karácsonyi ünnepkör egyik hagyománya a Luca búza vetése. A
népi hagyomány szerint következtetni lehetett a jövő évi termésre, másfelől azt is meg lehetett tudni, hogy a több cserépbe
ültetett, más-másfajta magból melyik a legszebben kikelt, mert
abból a fajtából vetették a következő évben a kenyérnek valót.
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Díjazottak: Halápiné Kriston Judit, Oláh Tünde Mária, Tóthné
Németh Andrea, Tüski Katalin. A díjak átadásakor az alapítvány
képviselői kiemelték, hogy a mindennapi pedagógusi munkán
túl milyen kiemelkedő szakmai munkát nyújtottak, illetve mely
területeken segítették a közösség fejlesztését.
Az óvoda dolgozói gratuláltak a kitüntetetteknek, és további jó
egészséget, sok sikert, örömöt, eredményes óvodai, szakmai
munkát kívántak az ünnepelteknek.
Egyes helyeken kék szalaggal is átkötötték (zöld a föld, kék az ég,
az átkötés a kettő találkozásának a jele). Az ünnepek után az állatoknak adták, vagy a mezőn szórták szét. Mi a néphagyományőrzés mellett ajándékozás, és lakásdíszítés céljából vetettük, nevelgettük a búzát.

Karácsony hetében nem felejtkeztünk el az óvoda udvarán és az
óvoda környékén élő madarakról sem, nekik Madár-karácsonyt
tartottunk. A téli fagyok beálltával a madarak egyre nehezebben
jutnak táplálékhoz, ezért mi madáreleséggel ajándékoztuk meg
őket. Az etetőkbe magokat szórtunk, cinkegolyókat akasztottunk a faágakra. A madáretetés legfontosabb szabálya, hogy ha
elkezdtük etetni őket, akkor ne hagyjuk abba, ezért felelősek
vagyunk. A gyerekek bevonásával a téli időszakban továbbra is
etetjük a madarakat.

Az adventi készülődés során a Tengelice utcai óvodások az
óvoda 20 éves évfordulójára ültetett fenyőfájukat is ünnepi
díszbe öltöztették.
A Maci csoportos gyerekek ellátogattak a Pajta előtt felállított
Betlehemhez. Ott megnézték a jászolban fekvő Kisjézust, az
angyalt, a pásztorokat a bárányokkal, a lángos csillagot, amely a
királyoknak mutatta az utat.

December 19-én végre a Karácsony is eljött az óvodába, amit
már oly régen vártunk. Az ünnep reggelén szépen felöltözve,
megilletődötten érkeztek a gyerekek. A karácsonyi dalok hallgatása közben mindenki megcsodálhatta a csoportok karácsonyfáit, majd reggeli után az aulában a (szülői felajánlásként
kapott) közös karácsonyfa körül a csoportok versekkel köszöntötték az ünnepet. Ezután a Tulipán csoportos gyermekek
ajándékoztak meg bennünket zenés karácsonyi műsorukkal,
melyet december 8-án a Pajtában a falu adventi gyertyagyújtásán is bemutattak. Köszönjük nekik a sok éneket, verset,
melyekkel szebbé, meghittebbé tették az ünnepet, mely közös
énekléssel zárult.

Az Óvoda–Iskola Telkiben Alapítvány az idén másodszorra ítélte
oda a Pedagógus Ösztönző Program keretében négy kiváló óvodapedagógusunknak a díjat.

A csoportszobákba visszatérve örömmel fedezték fel a gyerekek
a karácsonyi ajándékba kapott játékokat.
Köszönjük Telki Község Önkormányzatának, az Óvoda-Iskola
Telkiben Alapítványnak, és a Telki Zöldmanó Óvoda Szülői
Szervezetének egész éves támogatását.
Jó egészséget és sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk Mindenkinek!
A Telki Zöldmanó Óvoda dolgozói
www.telki.hu
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A Hónap szakosztálya: röplabda
Az ünnepek elmúltával folytatjuk a Telki Sportegyesület
szakosztályait bemutató rovatunkat. Ezúttal a röplabdásokkal ismerkedhetnek meg olvasóink.

A kezdetek
2006 környékén két-három lelkes anyukával elkezdtük
toborozni azokat az ismerősöket, barátokat, akik szeretnek
röplabdázni. Nem indult könnyen, hiszen társak ugyan kerültek
elő szép számmal, de a körülmények nem voltak ideálisak. Az
elején még háló sem volt a tornateremben, a labdákat is az
iskolától kértük kölcsön. Lelkesedésünket mutatja, hogy tollaslabdahálónál, illetve egy hosszú, kifeszített kötélnél is játszottunk…
Aztán lassan kialakult minden. Hivatásos edzőnk sohasem volt,
de az idők során többen is csatlakoztak, akik magasabb szinten
tudnak röplabdázni. Tőlük rengeteget tanultunk és tanulunk a
mai napig.

lehetőség. Ez azért is jó, mert ilyenkor a gyerekeink is beállhatnak velünk játszani.

Ami miatt nagyon jó itt röplabdázni
Ez egy igazi péntek esti feltöltődés. Igazán jól lehet az egész heti
feszültséget oldani egy jó nyitással vagy egy remek lecsapással.
Mivel nem szoktuk számolni a pontokat, mindenki a szép
játékért küzd, nincs versenyhangulat, viszont nagyon sokat
nevetünk, és tudunk örülni a másik csapat egy-egy szép pontjának is. Ami a szépsége a röplabdának, hogy teljes mértékben
csapatjáték: egészen egymásra vagyunk utalva, itt nem lehet
önzőzni. Ez persze a kihívás is ebben a játékban: össze kell csiszolódni, hogy jól értsük egymást.
A nyári szünet előtt össze szoktunk jönni egy kis eszem-iszomra,
afféle csapatösszetartás végett.

Aktuális kihívások
A jelen
Természetesen továbbra sem vagyunk profi sportolók, de nem is
ez a cél. Jóllehet, az eredeti baráti társaság mára jelentősen átalakult – sokan elmentek, mások jöttek helyettük –, mégis összetartó kis csapatunk van. Minden edzést kb. fél óra gyakorlással
kezdünk, aztán játszunk másfél órát. Amióta bevezettünk
néhány ügyességi gyakorlatot, sokat javult a játék színvonala.
Tagjaink között az életkort tekintve elég nagy a szórás. Főként
örökifjú anyukák és apukák vannak, de akad közöttünk néhány
huszonéves, egyik tagunk pedig hamarosan nagymama lesz.
Ennek ellenére jókat szoktunk játszani és jóban is vagyunk.
Eddig bárki csatlakozott, nagyon hamar be tudott illeszkedni.
Alapvetően péntek esténként jövünk össze, de többször vettünk
már részt a Telki Sportnapon, és reméljük, lesz még ilyen
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Péntek este 8-tól 10-ig miénk a terem, ami egyfelől jó, mert másnap nem kell korán kelni, másfelől viszont a legtöbb családi
utazás már péntek este kezdődik, így gyakran vannak hiányzóink. Sőt, az ifjaknak sokszor adódik programjuk ebben az időben. Mivel a röplabdát maximum 12 fő játszhatja, nem könnyű
úgy tagokat verbuválni, hogy ne legyünk túl sokan, de azért
mégis elegen. Nyilván ha sokan vagyunk, az a kisebbik gond.
Jelenleg három-négy új tagnak nagyon örülnénk.

Így lehet csatlakozni
Jelentkezni a szakosztályvezetőnél lehet, akinek aktuális
elérhetősége megtalálható a Telki Portál Telki SE aloldalán
(https://www.telki.hu/index.php/sport/telki-se).
Fodor Dorottya és Homolya László

Hirdetés
Kultúra
Hasznos információk
– a polgármesteri hivatalban elérhető időszakos ügyintézési lehetőségek kapcsán

Építési ügyek
Koczka István építész
Fogadóóra:
Kedd 8:00-16:00
Helyszín: Telki Polgármesteri Hivatal (Telki, Petőfi u. 1.)
Telefon: 06-26-920-819
Email: epitesugy@telki.hu

Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Szloboda Lajos családsegítő
Fogadóóra:
Hétfő 13.00-18.00
Csütörtök 08.00-12.00
Helyszín: Telki Polgármesteri Hivatal (Telki, Petőfi u. 1.)
Telefon: 06-23-451-147; 06-20-377-4609
Email: szolgalat.hid@gmail.com
Készenléti vonal: 06-20-243-0323

Települési Ügysegéd
A Járási Hivatal feladatkörébe tartozó szociális ellátások ügyében
ügyfélfogadás:
Minden hónap első csütörtökén 13:00-16:00
Helyszín: Telki Polgármesteri Hivatal (Telki, Petőfi u. 1.).
Főbb ügytípusok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktív korúak ellátásának megállapítása
ápolási díj
családtámogatási kérelem befogadása
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
egyéb igazgatási ügyek
egyéni vállalkozások ellenőrzése
időskorúak járadéka
közgyógyászati ellátás megállapítása
okmányirodai tájékoztatás
tájékoztatás és dokumentumok átvétele

GÓLYAHÍR
Ebben a hónapban elkerülte falunkat a
gólya !

Könyvelést,
adóbevallások készítését
vállalom

Ádámné Tarjányi Márta
2089 Telki, Kökörcsin u. 11.
Telki, Gyöngyvirág u. 30.
30/560-59-67
Telefon: 06-70-773-7935
asset.konyveles@gmail.com
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Februári programok a Kodolányi
János Közösségi Ház és Könyvtárban
2020. február 2. és 16., 16.00 Református istentisztelet a
nagyteremben

2020. február 8.
6:00-tól Faludisznaja a Pajtában
10:00-15:00 Népi kézműves játszóház a közösségi ház kistermében
15.00 Mesemalac – a Batyu Színház interaktív előadása
gyerekeknek a nagyteremben

2020. február 20., 19.00 Szülők Akadémiája
2020. február 22., délelőtt Népi kézműves játszóház: Kiszebáb
készítés és égetés
2020. február 22., 18.00 Katolikus egyházközségi jótékonysági
bál

Január végén folytatódik a Biokertész tanfolyam, de ennek
időpontja lapunk nyomdai megjelenése előtt lesz (részletek
külön cikkünkben olvashatók).

Bérlőink programjai - állandó programok
Bábos Mesekuckó: Mese, mozgás és alkotás – kéthetente
szerdán 10 órától (február 5., 19.). 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
Baba-Mama klub: Péntekenként 10 órától a kisteremben. A
klub a védőnők szervezésében kéthetente kerül lebonyolításra.
További információ: Gyarmatiné Fekete Csilla – 06-70-428-1836
és Erdős Hermina – 06-30-425-1261 helyettes védőnőknél.
A foglalkozás ingyenes.

Felhívjuk figyelmüket, hogy időpont- és programváltozások előfordulhatnak. Kérjük, aktuális és friss információkért kövessék a
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Facebook-oldalát!
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