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Önkormányzat

Polgármester naplója
Járvány – rendkívüli helyzet
Tisztelt telki polgárok!
Mint ismeretes, világszerte
terjed a COVID-19 járvány. A
fertőzés terjedése emberrőlemberre jellemzően cseppfertőzéssel, és a fertőzött
váladékokkal történő direkt
vagy indirekt kontaktussal
történik. A fertőződés tünete
láz, száraz köhögés, légzési
nehézség, lappangási ideje
legfeljebb 2-12 nap, átlagosan 5-6 nap. A betegség 80%ban enyhe tünetekkel lezajlik.
Súlyos betegséggel elsősorban az idősebb korosztály
érintett. Speciális kezelés, védőoltás egyelőre nem áll rendelkezésre.
A járvány megelőzése, lassítása érdekében az Operatív Törzzsel,
a Helyi Védelmi Bizottsággal együttműködve megtettünk és
megteszünk mindent, amit meg tudunk tenni. Jelenleg a
megelőző lépések terén jól állunk országos összehasonlításban.
Szeretnénk, ha ez így is maradna.
Mostanra egyértelművé vált, hogy a járvány elkerülhetetlen. A
cél a járvány terjedésének lassítása. Ha közös, fegyelmezett
együttműködésünk hatására sikerül a járványt lelassítani, akkor
az egészségügy kapacitása, és a rendelkezésre álló, folyamatos
utánpótlásban lévő készletek elegendőek lesznek ahhoz, hogy
az ország kézben tartsa a folyamatokat, mindenkinek jusson
segítség, egészségügyi ellátás. Ehhez azonban sok türelem,
együttműködés, fegyelmezettség kell. Kényelmetlen, legtöbbünk eddigi életétől idegen, soha nem látott intézkedések és
körülmények várhatóak. Első lépésként 2020. március 11-én a
Kormány az Operatív Törzs ajánlására veszélyhelyzeti rendkívüli
jogrendet vezetett be. A rendkívüli jogrend keretében számos
keretintézkedést hozott, és ezeket folyamatosan kiegészíti, pontosítja.
A rendkívüli jogrend nem katasztrófahelyzet, de annak az előszobája. Veszélyhelyzeti rendkívüli jogrend bevezetése esetén a
mindenkori polgármester a helyi védelem parancsnoka. Ez
hatósági felelősségi és jogkör. Feladatkörömet ellátva végrehajtom a kapott utasításokat és minden tőlem telhetőt megteszek
a Telkiben élők biztonságáért.
Kérem, hogy kövessék figyelemmel a telki.hu honlapon közreadott tájékoztatóimat, melyeket más csatornákon és módokon
is megosztok, hogy mindenkihez eljussanak! A központi hiteles
tájékoztatók a www.koronavirus.gov.hu oldalon találhatók.
Innen tájékozódjanak, ne üljenek fel a rémhíreknek! Ugyanígy a
hiteles helyi hírek a www.telki.hu-n jelennek meg, innen
tájékozódjanak, ne a közösségi médiából! Kérem, hogy
fegyelmezetten tartsa be mindenki az utasításokat és lehetőleg
az ajánlásokat is! Ez mindannyiunk közös érdeke.
A közösségi ház, valamint a köznevelési intézmények (iskola,
önkormányzati és magánóvoda, bölcsőde) március 16-án bezártak Telkiben. Kérem, hogy mindenki tartsa be azokat az
egészségügyi, higiéniás szabályokat, melyek követésével a
hétköznapi élet korlátok között, de folytatható anélkül, hogy
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elkapnánk vagy továbbadnánk a kórt. A gyakori, alapos kézmosás a legfontosabb! Ha valaki beteg, ne menjen emberek
közé! Ha úgy érzi, hogy koronavírus-beteg lehet, hívja a háziorvost és kövesse utasításait! Aki teheti, maradjon otthon! Kerüljük
a személyes kapcsolatot, intézzünk minél több dolgot telefonon, interneten! Aki külföldön járt, lehetőleg maradjon otthon
két hétig! Ha fertőzött területen járt, akkor kötelezően maradjon
otthon! Ha tehetjük, hordjunk védőkesztyűt, maszkot! Tegyünk
meg mindent, hogy lelassítsuk a járvány terjedését! Ez a sok
kis lépés egymással összeadódva építi fel az ország
immunrendszerét. Az egyes lépések külön-külön jelentéktelennek tűnhetnek, de a kis tettek tízmillióval megszorozva
már nagyon sokat számítanak, emberéletekben mérhetően
sokat, ezért kérek mindenkit, hogy ki-ki tegye meg, amit csak
tud!
Az egészségügyi és áruellátás folyamatos. Sem kapkodásnak,
sem pániknak nincs helye. Ugyanakkor a probléma bagatellizálásának is vége. Egy ilyen komoly világjárvány idején mindenkitől elvárható a felelős-ségteljes és előrelátó viselkedés.
Folyamatosan döntök az elrendelt intézkedésekről, azok szintjéről. Különféle tájékoztatókat, cselekvési utasításokat juttatok el
az intézményeknek, illetve a védekezésben résztvevőknek.
Kérem, hogy a polgári védelemben érintettek, polgárőrök,
egészségügyi dolgozók, közigazgatásban dolgozók, pedagógusok készüljenek esetleges rendkívüli lépésekre! Minden
intézkedést szíveskedjenek tudomásul venni, aki feladatkörében utasítást kap, hajtsa azt végre!
Különféle körökben össze fogom hívni a védekezésben
résztvevőket és megszervezzük a védekezés következő lépéseit.
Most van itt az ideje, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek.
Az ország, Telki, a családok. Együtt.
Köszönöm mindenkinek az együttműködést!
Deltai Károly
polgármester, helyi védelmi parancsnok

Fontos elérhetőségek a koronavírus
veszélyhelyzet kapcsán
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható
járványügyi zöldszámai: 06-80-277-455, 06-80-277-456
Bejelentés, érdeklődés emailben: koronavirus@bm.gov.hu
A telki háziorvos telefonszáma:
06-26-920-821, 06-20-372-2800
Az új koronavírusról folyamatosan frissülő információk:
https://koronavirus.gov.hu
Helyi vészhelyzeti - kifejezetten a Telkiben élők gondjainak
megoldása kapcsán működő - 0-24 órás koronavírus segítségnyújtó telefonszám: 06-70-674-3656
További honlapok és elérhetőségek a hátoldalon
(20. oldal) találhatók.

Önkormányzat

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2020. február 24.
Az óvoda házirendjének elfogadása
Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
véleményező szervezet javaslata alapján jóváhagyta a Telki
Zöldmanó Óvoda házirendjét.

Óvodapedagógusi bérkiegészítés

Kamerarendszer kiépítése
A testület rendeletet alkotott a közterületi térfigyelő kamerarendszerről.

Rendelet módosítása
A képviselő-testület módosította a helyi civil szervezetek részére
nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló, 9/2017.(IV.04.)
Ö. rendeletét.

A testület úgy döntött, hogy azokat a Telki Zöldmanó Óvodában
pedagógusi munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat,
akiknek az illetménye nem éri el a mindenkori garantált bérminimum 120%-át, munkáltatói illetménykiegészítésben részesíti.
Ennek mértéke a garantált bérminimum 120%-ig történő
kiegészítés.

Pályázat kiírása

Bérlakás bérleti joga

Kitüntető címek adományozásáról szóló
rendelet módosítása

A képviselő-testület a Telki, Zápor utca 7/A címen lévő, önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjéül 2020. március 16-tól
további 5 év határozott időre, de maximum a Telki Zöldmanó
Óvodában fennálló pedagógusi jogviszonya fennállásáig terjedő időszakra Tüski Katalint jelölte ki.

A testület a helyi civil szervezetek részére nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló, 9/2017. (IV.04.) számú Ö. rendeletben foglaltak alapján a 2020. évre pályázat kiírásáról döntött.

A képviselő-testület módosította a kitüntetések, címek
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, 10/2019.
(III.29.) számú Ö. rendeletét.

Védőnő kinevezése
Közbeszerzési eljárás indítása
A testület döntött arról, hogy „Telki Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátása”
tárgyában a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény
81.§ szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. Egyidejűleg a
képviselők döntöttek a közbeszerzési bíráló bizottság tagjairól
is.

Mérnöki feladatok ellátása
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a mérnöki feladatok
ellátására a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet
benyújtó Rexagon Bt-vel köt szerződést.

A testület döntött arról, hogy Telki 1. számú védőnői körzetének
védőnői álláshelyére, felmondási ideje letelte után, Bardiné
Csapai Gabriellát nevezi ki, közalkalmazotti jogviszonyban,
határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A képviselő-testület döntött továbbá arról is, hogy a védőnő
számára 85.000 Ft/hó összegű munkáltatói illetménykiegészítést biztosít.
A testületi határozat a védőnő részére 350.000 Ft összegű egyszeri tanulmányi támogatást biztosít, a Telki Önkormányzatnál
legalább 3 éves munkaviszony fenntartásához kötve.

Polgármester szabadságolási ütemterve

Nyomdaipari szolgáltatások

A képviselő-testület elfogadta Deltai Károly polgármester 2020.
évi szabadságolási ütemtervét.

A testület a nyomdaipari szolgáltatások ellátására a beérkezett
ajánlatok közül a legkedvezőbbet benyújtó Solong Press Kft-ét
fogadta el.

Cafetéria megállapítása

Faültetési program
A képviselő-testület úgy határozott, hogy meghirdeti az „1000 fa
környezetvédő program”-ot. Ennek keretében az önkormányzat
a 2020-tól 2024-ig terjedő időszakban 1000 fa elültetését tervezi
a település közigazgatási területén belül, amihez a fedezetet
minden évben a költségvetésben biztosítja.

A testület az önkormányzati intézmények (Telki Polgármesteri
Hivatal, Telki Zöldmanó Óvoda, Kodolányi János Közösségi Ház
és Könyvtár, Telki Védőnői Szolgálat) munkavállalóinak és a polgármesternek a cafetéria-juttatását 2020-ban bruttó 200.000
Ft/fő keretösszegben határozta meg.

Igazgatási szünet elrendelése
A képviselő-testület rendeletet alkotott a 2020. évi igazgatási
szünet elrendeléséről.

www.telki.hu
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Közérdekű
Önkormányzat
Telekalakítási hozzájárulás
A képviselő-testület támogatta a Telki, 1030/5-ös helyrajziszámú ingatlan telekalakítási szerződésének aláírását.
A testület hasonlóképpen döntött arról is, hogy hozzájárul a
Telki, 23-as helyrajzi-számú ingatlan telekalakítási szerződésének aláírásához.

Muskátli utcában a várakozni tilos tábla kihelyezésének és a
megállni tilos tábla áthelyezésének lehetőségét.

Érdemérem adományozása
A testület úgy döntött, hogy 2020-ban Szász-Szalai Henrietta és
Pasztircsák János részére adományoz Telkiért Érdemérem címet.
(Részletek külön cikkünkben olvashatók.)

Tábla ki- és áthelyezésének kérdése

szb

A képviselő-testület úgy határozott, hogy megvizsgálja a

A veszélyhelyzetben csak online jelenik
meg a Telki Napló!
A március 11-én elrendelt veszélyhelyzet miatt, a helyi járványügyi intézkedések részeként, az új koronavírus terjedésének
megelőzése, lassítása érdekében a Telki Napló a mostani számot
követően, a veszélyhelyzet fennállásáig csak online jelenik meg
a Telki Portálon.
Akinek nincs internetelérése, és nem tudja nyomon követni a
friss híreket a Telki Portálon, és igényt tartana nyomtatott változatra, kérjük, jelezze ezt szerkesztőségünknek (telefon: 06-70530-4555)! Lehetőségeinkhez mérten, nyomtatott (de nem
nyomdai) változatban elküldjük számára az aktuális Telki Naplót.

Veszettség elleni védőoltás!
Tisztelt Állattartók!

A kampányoltás során beadott védőoltás díja: 5.000 Ft,
féregtelenítés díja: 200 Ft/10 kg.

Telki Község Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy 2020ban az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása és féregtelenítése az alábbi módon végeztethető el:

2. Az oltás elvégeztethető kiszállási díj megfizetése mellett az
állat tartási helyén is, vagy bármelyik állatorvosi rendelőben
annak díjszabása szerint.

1. A Magyar Állatorvosi Kamara által javasolt, és az
Önkormányzat által támogatott „kampányoltás” formájában.

A kampányidőszakban (április 8. és 18. között) háznál beadott oltás kiszállási díj nélküli, időpont egyeztetése a
+36-30-867-0718-as telefonszámon lehetséges.

A kampányoltás helye: Telki, Harangvirág u. 26. szám alatti
állatorvosi rendelő.
Ideje: 2020. április 8., szerda 10:00-16:00 és 2020. április 18.,
szombat 13:00-17:00 (pótoltás)

Figyelem! Jelenleg elsősorban a helyszíni oltás preferálható,
vagy előzetes egyeztetés javasolt az állatorvosi rendelőben
való megjelenés előtt, hogy ne egyszerre menjenek oltatni
az ebtulajdonosok!

Tavaszi útkarbantartás
Idén áprilisban kezdődhetnek meg településünkön az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fenntartási, kátyúzási
munkái.

Ezek mellett hamarosan elkészül a Napsugár út mart aszfaltos
szélesítése is, ami egy ideiglenes megoldás, és még nem a terv
szerinti végleges, aszfaltos változat.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően először az aszfalt
burkolattal ellátott útszakaszokon lévő süllyedéseket, kátyúkat
szüntetik meg, majd a mart aszfaltos javítások következnek.

A testület folyamatosan figyeli az útépítésekkel kapcsolatos
pályázati lehetőségeket, hogy a fenntartási munkákon felül
további útszakaszok megújulása is megvalósulhasson.
szb
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Kutak engedélyezése
A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló, 1995. évi
LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi
létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre,
az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell
kérni.
Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló, 2018. évi CXXI. törvény alapján 2020.
december 31-ig lehet kérelmezni az engedély nélkül
létesített kutak fennmaradását, amellyel az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az
olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen
teljesíti:
•

a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karsztvagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500
m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel,

•

épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja, és

•

nem gazdasági célú vízigény kielégítését szolgálja.

A kérelem benyújtható:

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság az engedélyező hatóság.

•

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványok letölthetők a Telki Portálról (https://www.telki.hu/index.php/telki/hirek/908-kutak-engedelyezese).

•

A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem
nyomtatvány benyújtása

•

A kérelemhez mellékelni kell:
- műszaki adatlapot
- a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű,
legalább A/4 méretű, akár a kérelmező által elkészített
tervet
- fényképfelvételt a kútról és környezetéről
- nyilatkozatot

postai úton (cím: Telki Polgármesteri Hivatal, 2089 Telki,
Petőfi u.1.)

További kérdéseivel kapcsolatban a Telki Polgármesteri Hivatalnál Hoós Péter Településüzemeltetési ügyintéző (tel.: 06-26-920802) tud tájékoztatást adni.
Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a fennmaradási
kérelmek benyújtását ne év végére időzítsék, tekintettel
arra, hogy kizárólag a 2020. december 31-ig beérkezett
kérelmek esetében áll fenn a vízgazdálkodási bírság alóli
mentesség.
Telki Önkormányzat

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj- és illetékmentes.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2020. január 1. napjától a jegyző
által engedélyezett kutak helyét vízszintes koordinátákkal –
vagy az egységes országos vetületi rendszerben (EOV), vagy
pedig a földrajzi szélesség és hosszúság megadásával – kell
megjelölni.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló, 43/2019. (XII. 14.)
BM rendelet 2.§ (2) pontja alapján a települési önkormányzat
jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében a műszaki tervezési feladatok tekintetében nincs meghatározva, hogy
kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint
jogosultsággal rendelkezők végezhetik, így az eljáráshoz kapcsolódóan nem szükséges szaktervezőt megbízni a dokumentáció elkészítésével.
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Közösség

A kertek alatt róka jár
– avagy mit kell tudnunk településünk vörös kabátos lakóiról?
A rókák jelenléte Telki kertjeiben nem újkeletű jelenség. Nincs rá
adat, hogy mostanában többen lennének, vagy több gondot
okoznának, mint bármikor korábban, mégis bizonyos
időközönként, különböző fórumokon „felröppen” ez a téma, így
fontosnak érzem röviden összefoglalni, amit ezekről az állatokról tudni érdemes.
A rókák jelenlétének oka a Telkihez hasonló településeken kettős. Egyrészt sok esetben a helyzet az, hogy nem a rókák jelentek
meg minálunk, hanem mi jelentünk meg őnáluk. Mi természetesen jogszerűen megvásároltuk a telket, ahol a házunk felépült,
de a szerződést nem az addig ott lakók, például a rókák, sünök,
vakondokok írták alá. Másrészt pedig az ember által nem lakott,
természetes élőhelyek száma riasztó mértékben zsugorodik,
míg az ilyen területeken élő rókacsaládokat az ember vadászati
tevékenysége révén (amelynek módszereit itt most inkább nem
részletezném) állandóan veszélyezteti. Ennek tetejébe jelenleg
az aranysakálok elterjedési területe is folyamatosan növekszik,
ami ökológiai szempontból nagyon örvendetes, de a rókák természetes élőhelyeken lévő territóriumait komolyan veszélyezteti. Az aranysakálok kipusztítása óta Magyarországon a felnőtt rókákat nem fenyegette természetes ellenség, de ennek az
amúgy ökológiai szempontból aggályos, számukra azonban
örvendetes korszaknak vége szakadt. Mivel a sakálok általában
sokkal jobban kerülik az emberlakta területeket, a vadászat
pedig itt nem lehetséges, a rókák az emberközeli élőhelyeken
gyakran sikeresebben szaporodnak és élnek túl, mint a természetközeli élőhelyeken. Ide, a közelünkbe „menekülnek”, ha
úgy tetszik.
Ez a jelenség természetesen nem magyar sajátosság, Európa
minden részén megfigyelhető. Az Egyesült Királyságban például
a vörös rókák száma a természetes élőhelyeken az utóbbi években folyamatosan csökken, míg a városiasodott populációk
nagyon stabilak, egyes kutatások szerint még növekednek is. A
területegységre eső legtöbb róka például Bournemouth
városában él, ahol négyzetkilométerenként 23 egyedet becsültek. Nem sokkal van ettől lemaradva London, ahol a felmérés
szerint 18 róka él négyzetkilométerenként, míg Bristolban 16,
Newcastle-ben pedig 10 róka esik erre a területegységre. Az
angol közvélemény és városigazgatás (!) túlnyomó részben
rókapárti, és ennek nem csak érzelmi okai vannak. Legfőbb oka,
hogy a városiasodott rókák a közhiedelemmel ellentétben nem
szeméttel, hanem az azon tenyésző patkányokkal, egerekkel és
egyéb rágcsálókkal táplálkoznak, így ezek folyamatos irtásával
nagy szolgálatot tesznek a közegészségügynek.
Ráadásul a rókák célzott, területről történő eltávolításra tett
erőfeszítések – hasonlóképpen más kisragadozókéhoz, például
a nyestekéhez – általában teljességgel eredménytelenek. Ha egy
terület alkalmas egy állatfaj egyedeinek eltartására, akkor az
esetlegesen csapdázással vagy kilövéssel eltávolított egyedek
helyére igen rövid időn belül újak fognak érkezni. Ez pedig senkinek nem érdeke. Mindemellett attól sem kell tartanunk, hogy
a rókák egyedszáma folyamatosan nőni fog, mivel ezt a terület
eltartó-képessége tudja finoman szabályozni.
A legtöbbeket jogosan foglalkoztató kérdés, hogy mi, telkiek
hogyan vélekedjünk a rókák jelenlétéről közvetlen
környezetünkben, hogyan viselkedjünk velük szemben, illetve
jelenlétük hordoz-e bármilyen valós veszélyt ránk vagy háziállatainkra nézve. Ez a kérdés természetesen gyakrabban merül fel
olyanokban, akik eddig nagyvárosi környezetben éltek, és ezzel
a jelenséggel először itt, Telkiben találkoztak. Akik már hosszú
évek óta itt, „falun” élnek, nem lepődnek meg egy-egy ilyen
találkozástól, illetve megtanulták a rókák jelenlétét a helyén
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kezelni. Tudjuk, hogy az a közhiedelem, miszerint csak a veszett
róka merészkedik ember közelébe, egyáltalán nem állja meg a
helyét. Az egészséges állatok képesek életmódjukban és
táplálkozási szokásaikban alkalmazkodni az ember jelenlétéhez,
az emberi közelség kínálta táplálékforrások, például az élelmiszerhulladékok vagy háziállataink maradékai nagyon vonzók
számukra. A rókákkal kapcsolatos első felmerülő aggodalom
általában a rettegett veszettséggel kapcsolatos, ez azonban
napjainkban szerencsére nagyjából alaptalan. A hosszú évek óta
tartó vakcinázási kampánynak köszönhetően Magyarországon
a veszettség a róka populációból szinte teljesen eltűnt. Egyéb
zoonózisok közül talán még említésre méltó a rühösség, illetve
egy súlyos fertőzöttség esetén a májat károsító férgesség, ám
ezek átterjedése emberre rendkívül ritka, és könnyen, alapvető
higiénés szabályok betartásával elkerülhető.
Végül felmerülhet a kérdés, hogy kell-e attól tartanunk, hogy
egy róka esetleg ránk támad. Ilyen esetekről világszerte alig hallani, illetve amikor előfordul ilyen híradás, szinte kivétel nélkül
felmerül: nem bizonyítható, hogy az elkövető valóban róka volt.
Annak fényében, hogy hány kutyatámadásos, kutyaharapásos
eset történik napi szinten, a rókákkal kapcsolatos esetleges
esetek száma teljesen elhanyagolható. Normális esetben még
az urbanizálódott róka is elkerüli az embert, még ha nem is
olyan nagy ívben. Ha kimegyünk a kertbe, és az állatnak biztosított a menekülés lehetősége, akkor minden bizonnyal a lehető
leghamarabb kereket fog oldani. A rendszeresen oltott és
féregtelenített háziállatainkra sem jelent komoly veszélyt.

Mégis mit tegyünk, illetve mit ne tegyünk?
A rókákat semmiképpen ne próbáljuk megfogni, megközelíteni
vagy sarokba szorítani! Mindig biztosítsuk számukra a
menekülés lehetőségét! Ha nem kívánjuk a rókák társaságát,
tegyük kertünket mentessé minden esetlegesen őket odacsábító tápláléktól, például ne dobjunk a kerti komposztra ételmaradékot, cica- vagy kutyaeledelt ne hagyjunk kint éjszakára!
Fontos azonban, hogy még abban az esetben, ha kedvünket
leljük a rókák megfigyelésében a kertben, akkor se, soha, semmi
esetre se etessük őket! Az ilyen mesterséges táplálással felborítjuk azt a természetes egyensúlyt, amellyel az előhely az
egyedszámot egészséges szinten tartja, ami végül a rókák túlszaporodásához, éhezéséhez, leromlásához és megbetegedéséhez vezethet.
Mit kell tehát tennünk, ha rókát látunk a településen? Normális
esetben: semmit!
Dr. Ujfalussy Dorottya Júlia – biológus, etológus
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Ők az idei érdemérmesek
Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2020.
február 24-i ülésén úgy döntött, hogy idén Pasztircsák János és
Szász-Szalai Henrietta részére adományoz Telkiért Érdemérem
címet.
Pasztircsák János iparművész családjával a rendszerváltást
követően költözött Telkibe, és az 1990-es, valamint 2000-es
években rögtön Telki közösségépítő rendezvényeinek aktív
közreműködője és segítője lett, a Telki Barátainak Köre egyik
alapító tagja. Feleségével
együtt kreatív foglalkozásokat
tartottak
gyermekeknek, főzött a telki
közösségi rendezvényeken,
és Mikulás is volt éveken
keresztül – a leghitelesebb,
hiszen ő alapból is egy jóságos, mosolygós személy.
Később a Karitász-táborban
foglalkozásokat is vezetett.
Ő az 1956-os emlékmű
2006-os megalkotója, és ő
restaurálta a Pajta mellett álló, úgynevezett pestis-keresztet. A
Budajenő-Telki székely betlehemes koronájának tervezője és
alkotója, a Telkiért Érdemérem és a Telki Díszpolgári Cím
érmének tervezője és megformázója.

Az Alapítvány által szervezett adománygyűjtések mellett
meghatározó szerepet vállal azok célszerű, Telki gyermekeit és
közéletét gazdagító felhasználásában is. A tevékenységek és
szervezetek összefonódnak, így ezeket korábban vagy később
soroljuk fel. Külön kiemelendő, hogy személye alapvetően
meghatározza az Alapítványi Bálok emlékezetes hangulatát, a
nagysikerű szülői táncok koreográfiájával együtt. Szintén
Henihez fűződik a Sportnapon az Egészséges reggeli
szervezése, a műanyagmentes, környezettudatos megjelenés
kialakítása.
A Telki Zöldmanó Óvoda szülői szervezetének évek óta oszlopos
tagja. Kivétel nélkül részt vesz minden óvodai programon, a tervezéstől a kivitelezésig. Odaadásával lelkesíti és összefogja a
szülőket, utat és jó példát mutatva. Vitamin-héten, Családi
Egészség-délutánon, ovis egészségnapon, Márton-napon,
adventi vásáron, Föld napja programokon, ballagásokon, családi
délutánokon szervezéssel és aktív részvétellel mindig megtalálható. Kezdeményezte az óvodai balett szervezését is.
Rendszeresen kapcsolatot tart az óvoda vezetésével, a pedagógusokkal, a szülőkkel, közvetít közöttük.
Nevéhez fűződik a nagysikerű Szülők Akadémiájának elindítása,
amelynek mai napig háziasszonya. A Telki Egészségklub
beindításában is aktív szerepet vállalt. Lelkes tagja az „Őszanyók
cake factory” – Őszapó utcában lakó anyukák tortakészítő klubja
– csapatnak is.

Telki képeslapokat készített, több kiállítása is volt a Pajtában,
többek között karikatúra-sorozatot készített Telki ismert személyiségeiről, amelyet 2011-ben a Telki Fesztiválon ki is állítottunk a Bordás-házban.

A felsorolt programok kommunikációs eszközeinek bájos
grafikai megjelenését is szinte kivétel nélkül egyedül készíti el,
vagy felügyeli, amely nagyban hozzájárul az események, programok sikerességéhez.

Leánya, Pasztircsák Polina énekesnő a Telki Ifjúsági Díj kitüntetettje, családjával együtt példamutatóan aktív segítője és
közreműködője Telki közösségi életének.

Heni szívből jövő és kifogyhatatlan energiát fektet Telki közösségi életébe. Mindig van megvalósítható ötlete, amelyet vagy ő
maga megcsinál, vagy megtalálja rá a megfelelő embert,
megfelelő szervezetet. Töretlen optimizmusa, jókedve
lenyűgöző, a közösségi élet igazán üde színfoltja, olyan ember,
akit mindenki elismer.

Szász-Szalai Henrietta ifjú kora ellenére beköltözésük pillanatától fogva azonnal berobbant a közösségi életbe,
amelyet folyamatosan, aktívan alakít is. Felelősséget
vállal és vezető tisztségviselő településünk két
jelentős civil szervezetében. A KOKUKK Egyesületben elnökségi tag, míg
az Óvoda-Iskola Telkiben
Alapítvány
kuratóriumi
tagja. Ezek mellett az óvodai Szülői Munkaközösség vezetőségi tagja. E szervezeteken
keresztül több, faluszerte elismeréssel bíró, közösségformáló
civil kezdeményezés motorja.
Jellemzően az egészség- és környezetvédelmi programok
kitalálásában és lebonyolításában vállal oroszlánrészt. Ide tartozik többek között a falutakarítás és -szépítés (pl. padfestés,
óvodai faültetés, magaságyás-készítés, fűszerkert kialakítása), a
mosópelus program elindítása mellett a Telki Egészségnap
egyes programjainak kialakítása, szervezése.

Gratulálunk a díjazottaknak!
(Heni fotójának készítője: Szabó Kata)

Korábbi érdemérmesek
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.
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Madárgyűrűzés - madarak nélkül
Tíz kokukkos madárgyűrűzésen is túl fel sem merült bennünk,
hogy ez lehetséges. Hiába a rendszeres, odaszoktató etetés,
hiába a korán felállított hálók és a csalogató madárhangfelvételek, március 7-én délelőtt egy fia madár sem repült a
hálónkba.
Kocsis Zsuzsa madarász mesélt a madárgyűrűzés céljáról és
módjáról, megmutogatta a gyűrűket, a fogót, a füzetet a
gyűrűzött madarak adataival, a vonulási térképeket, közben
időnként elvonultunk megnézni a fogást – semmi. Sajnos erős
volt a szél, az új helyszín a Globall háta mögött pedig kevésbé
szélvédett, márpedig a mozgó hálót a madarak könnyen
észreveszik és elkerülik.
Így a citromsármányok kuksoltak a bokrokban és nevettek rajtunk, a gyerekek vidáman szaladgáltak a napsütésben, majd a
szél viharosra fordultával hazamentünk.
(A mellékelt fotó archív felvétel.)
Bellon Erika
KoKuKK Egyesület

Koronavírus tájékoztatók
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Telkiben járt a NEK-kereszt
2020. február 18-án a telki templomban járt az a „vándorkereszt”,
amely a szeptemberi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus (NEK) szimbóluma, és amely egy csodaszép ötvös
műalkotás.
A NEK a kontinens legnagyobb keresztény megmozdulása lesz
idén, a Missziós kereszt pedig a szeptemberi Kongresszusra való
készület jegyében járja az ország katolikus templomait,
közösségeit.
A telki templomban ezen az estén a szentmisét követően Fábry
Kornél atya, a NEK szervező-főtitkára tartott előadást a NEK
céljáról és lényegéről, a készület lelkiségéről, a különböző
korosztályoknak tervezett programokról.
Fotók: Messzi ke

A Missziós keresztről
A Missziós kereszt Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009)
alkotása, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. A tölgyfa kereszt 2007-ben készült, három
méter húsz centi magas, bronzborításokkal díszített. A
keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az esztergomi bazilika északi
kereszthajójában nyert végleges elhelyezést.
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Vetés és palántanevelés a
bio-kiskertben
A KoKuKK Egyesület biokiskert-műveléssel foglalkozó sorozatának negyedik előadását Dóra Melinda Tünde tartotta február 25én, kedden este a művelődési házban. Az előadót többen ismerhetik a „Kertkaland” című könyv szerzőjeként. Az előadás elsősorban a vetés, palántanevelés fogásaival foglalkozott, de –
ahogy az eddigiekben is – számos más témát is érintettünk.
Az előadás tehát a negyedik volt a sorban, és mivel mindet más
tartotta, nagyon érdekes volt, hogy mindenki egy kicsit másképpen „bio”. A nézők között előfordult ezzel kapcsolatban értetlenség is, de számomra inkább ösztönző, hogy – néhány fontos
szempontot szem előtt tartva – mindannyian megkereshetjük a
nekünk leginkább megfelelő kombinációt.

dorpoloska elleni küzdelemre. (Nincs előadás vándorpoloska
nélkül!) Az előadó néhány hasznos jegyzetet is kiosztott, amelyek felkerültek a „Telki veteményes” és a „Telki-Budajenő helyben zöldítők” Facebook-csoportokba.
Az előadássorozat folytatódik, a konkrét részletekkel jelentkezünk majd a község honlapján és a helyi Facebook-csoportokban.
Bellon Erika
KoKuKK Egyesület

Dóra Melinda Tünde amolyan fiatal városi kertész – szívesen
használja a modern technika vívmányait, igyekszik takarékoskodni a szükséges munkaidővel, és nagy figyelmet fordít a
kis termőterület maximális kihasználására. Ebben az is szerepet
játszhat, hogy egy időben vállalkozásszerűen művelt egy kertet,
ahol friss biozöldségeket termelt igényes fővárosi éttermek
számára.
Mivel szinte mindent palántáz, rengeteg szempontot, eszközt,
gyakorlati fogást ismerhettünk meg ezzel kapcsolatban, az
ideális termesztőközeg összetételétől kezdve a víz- és fényellátás biztosításán, a betegségek kockázatának csökkentésén
keresztül egészen a kiültetés utáni takarásig. Emellett kitértünk
még az öntözőrendszerekkel kapcsolatos kérdésekre, a vetésforgó, az elő- és utóvetemények témájára, a félárnyékban,
árnyékban is termeszthető növényekre, és természetesen a ván-

Magbörze Telkiben
A Magház, a KOKUKK Egyesület és a Kodolányi Közösségi Ház
szervezésében került megrendezésre február 29-én az Első Telki
magbörze, ahol alkalom nyílt a különleges és tájfajta zöldség-,
virág- és fűszermagok cseréjére. A Magház „Közösségi Hálózat a
Mezőgazdasági Sokféleségért” civil kezdeményezés az ország
számos pontján kertészkedő tagjainak maggyűjteményéből
hozott Telkibe többek között különleges paradicsom-, hagyományos „Nagydobosi” sütőtök-, földicseresznye-, színes padlizsán- és cukkinimagokat is.

A magfogással kapcsolatos ismeretek elérhetők a Magház honlapján és kiadványaiban.
Réthy Kati

A magok csereberéjén túl a látogatók a kertészkedéshez kapcsolódó előadásokat hallgathattak meg: Szalczinger Judit
Tatáról különleges paradicsomfajtáit mutatta be, míg Kiss Elek –
a Telki Veteményes csoport alapítója – a magaságyások
kialakításáról szerzett tapasztalatait osztotta meg. A Magház
képviseletében e cikk szerzője a kiskerti vetőmagmegőrzés
jelentőségéről, a magfogás alapjairól tartott előadást.
A háztáji kertészeknek érdemes elkezdeniük a magfogással
foglalkozni, így megőrizhetjük a helyben alkalmazkodott vagy
különleges növények magjait; a felesleget pedig elcserélhetjük
egy magbörzén.
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Farsang Budajenőn
Az idén is húshagyó kedd előtt, február 22-én temettük el a telet
Budajenőn. Legyőztük a sötétséget, hogy megújuljon a természet.
Délután 3 órakor kezdődött a vidám, maszkurás felvonulás, ami
a Magtár elől indult, ahol a megjelenteket csörögefánkkal,
pogácsával, forralt borral és teával kínáltuk. Nagy örömünkre
nagyon sokan eljöttek, és velünk együtt ünnepeltek.
Illyés, a telet, az elmúlást ábrázoló kiszebábu az idén kis kocsin
szendergett vidám zeneszó mellett. A menet a Fő utcán végig
ostorcsattogtatás, kolompolás és ének kíséretében vonult végig,
majd a székelykapunál visszafordulva a Hagyományőrzők
Házánál állt meg. Itt „Terülj, terülj asztalkám!” fogadott kicsiket és
nagyokat. A nagyböjt előtt még jóllakhatott Konc király és
Cibere vajdának sem kellett koplalnia. Illyésnek is hagytunk egy
kis időt, mielőtt végleg elbúcsúztattuk volna.
Visszatérve a Magtár elé véget ért a viadal Konc király és Cibere
vajda között, legyőztük a telet. A sirató asszonyok elsiratták a jó
öreg Illyést és máglyára került a kiszebáb. A végén a gyermekcsoport tagjai és a közönség vidám tánccal zárta a „Téltemetést”.
„Akik ott vótak, ejsze jól tették
Akik nem, azok egyet se búsuljanak, jövőre szorítunk nekik es
helyet”
Budajenő-Telki Székely Társulat

Sziptner-képek Solymáron
Generációk, perspektívák – ez volt a címe annak a kiállításnak,
amelynek keretében nemrég két festőművész, Sziptner Gergő
és édesapja, István mutatták be alkotásaikat Solymáron, a Dr.
Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermében.
Gergő hosszú éveken keresztül élt Telkiben (barátai révén jelenleg is kötődik településünkhöz), ahol néhány évvel ezelőtt, a
Báder-Magyar Házban már megcsodálhattuk a képeit.
Solymáron kétféle ízlés, művészi szemlélet találkozott. Sziptner
István realista stílusban fogalmazza meg a hagyományos, konzervatív ízlésnek megfelelő akvarelljeit, míg Gergő merészen
kilép ebből a festői világból. Helyenként a formabontó szürrealizmus eszközeivel él, míg másutt megelégszik a természet
impresszionista hatású, ám szokatlanul újszerű ábrázolásával.
Sziptner Gergő kísérletező alkat. Korábbi alkotásait is figyelembe véve úgy tűnik, hogy két fő irányban halad. Az egyik a természeti környezet részleteit ábrázoló, meglepően üde, színekben, folthatásokban gazdag látványt nyújtó irány, amely az
örökzöld, ám ma is rendkívül népszerű impresszionizmusnak
egyfajta továbbélése, a másik inkább a nonfiguratív, a tudat alól
feltörő különös formák szürrealista világával rokon törekvés.
Utóbbi, meghökkentő formákat bontogató művei a fantasztikum világát idézik, s ennek megfelelően megmozgatják a
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néző fantáziáját. Ezekből itt csak pár darabot láthattunk, de a
korábbi kiállításokon szereplő ilyen munkái alapján mondhatjuk, hogy Sziptner Gergő ezt az utat is szépen kitaposta.
Karakteres, egyéni látásmódot tükröző képeiről nem csak azért
kell hangsúlyosan beszélni, mert azok nagy mesterségbeli
tudásról árulkodnak, hanem azért is, mert előrevetítenek egy
ígéretes művészi pályát. Ott van bennük a fejlődés ígérete,
érezni a művész képességét a megújulásra. Ez nagyon fontos
képesség. Sok művész esetében csak azt látjuk, hogy az illető jó
dolgokat tesz le az asztalra, hasonló teljesítményekre ezután is
képes, ám az adott szintet nem fogja túllépni. Gergő képei nem
ezt sugallják.
Erdei tematikájú képei olyanok, mintha a fák között, friss levegőn vitte volna vászonra a varázslatos hangulatot árasztó
színeket és fényeket. (A kiállításon ezek a képek voltak többségben.) Ezeken nem látunk nagy ívű kompozíciókat. A természeti
környezetnek itt csupán kicsi, kiragadott részletei jelennek meg,
mint megannyi mozaikkocka, amelyeknek valahol, a
képzeletünkben persze lehet folytatása, kiegészítése. Ahogyan
egyszerre csak egy korty italt, egy falat ételt vehetünk
magunkhoz, úgy e látványelemeket is könnyű befogadni. Nem
csak méretük miatt, hanem azért is, mert jó érzésekkel töltenek
el bennünket. Ezek a színek, fények és formák úgy, ahogyan e
képeken megjelennek, a valóságban ritkán találkoznak, de a
látvány éppen ettől lesz élvezetes, hiszen magas színvonalú
alkotói folyamaton keresztül konvertálódnak olyanná, amilyennek érzékeljük őket.
Sziptner István képeivel kapcsolatban más a helyzet. Képei
mögött azt a művészt érezzük, aki önmagát adja, ami persze
Gergőre is igaz. István őszintén, nagy megjelenítő erővel ábrázol
tájakat, régi falusi utcákat, házakat, templomokat. Egyértelmű,
hogy nem kíván ezektől elvonatkoztatni. Mintha azt mondaná:
ennyi elég, ne akarjunk mást, ne akarjunk többet, elégedjünk
meg azzal a szépséggel és harmóniával, amit a természet és a
békességre vágyó ember megalkotott. Ezt sugallják a képei, és
valahol igaza van. Sokan vannak, akik nem vágynak ennél többre. Se művészként, se művészetkedvelőként. És ez a szemlélet is
tiszteletet érdemel.

A kiállítás egymástól eltérő felfogású műveket hozott egy fedél
alá. Apa és fia munkáinak együttes megjelenítése ugyanakkor
arról is szólt, hogy a művészetekben az eltérő felfogások,
irányzatok megférhetnek egymás mellett. Más-más igényeket
elégítenek ki, ezért helyük van a Nap alatt.
Bánó Attila
Fotók: Messzi Ke

A Telki Zöldmanó Óvoda hírei
„Februárban, farsang felé elkergetjük a telet, bár szép volt a
nagykarácsony, fáztunk éppen eleget, kérünk egy kis meleget!”
Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő

Farsang
A néphagyományőrzés az óvodai nevelési programunk egyik
kiemelt célja, amely áthatja a nevelésünk egészét és a gyermekek tevékenységeit. A farsang óvodánk egyik olyan ünnepe,
amelyet a néphagyomány ápolásának szellemében rendezünk,
szervezünk. Minden évben nagy lelkesedéssel készülnek a gyermekek, a szülők és az óvodai dolgozók együtt a közelgő télbúcsúztató farsangra.

alkalmazott változatos technikák felkínálásával. Ilyenkor valamennyi nevelési területünk, tevékenységünk ehhez a témához
kapcsolódik.
Jelmezeket terveztünk, énekeltünk, táncoltunk, verseltünk,
bolondos meséket hallgattunk, csúfolódókat, népi gyermekjátékokat játszottunk. A frissen sütött farsangi fánk és muffin elkészítése nagy lelkesedéssel töltötte el a gyerekeket. A
saját sütésű finomságokat nem csak a gyerekek fogyasztották,
hanem a szülők is kóstolót kaptak a kiskukták édességeiből.

A Farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám,
télbúcsúztató időszak. Az óvodánkban igen mozgalmasak ezek
a hetek. Folyamatosan készültek a farsang fő kellékei, a különböző technikákkal megalkotott, színes, ötletes álarcok, mókás
dekorációk, amik emelték az ünnepi hangulatot. A gyerekek
szívesen segítettek az óvoda dekorálásában, az intézményben
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A játékok változatos tárháza elevenedett meg ezen a vidám
napon. Játszottunk karneválost, cirkuszost, seprűs táncot jártunk, zenére mozgásos versenyjátékokra, vicces próbatételekre
jelentkezhettek a gyerekek apró nyereményekért. Reméljük, a
tél elhagy minket és a tavasz gyorsan itt lesz!

Zsuzsanna a Sasoló Ovi Suli keretében. Hitvallása: „Nem feledhetjük el, hogy mi, emberek is a Föld részei vagyunk, s nem
szabad, nem is lehet legyőznünk a természetet.” Az óvodás gyermekek életkori sajátosságaira épülve képekben, zenében,
versekben, mozgásban, színvonalas szemléltető anyaggal,
hanganyaggal, élő kis állatokkal megjelenítve találkoznak azzal
a felismeréssel a gyerekek, hogy milyen gazdag az élővilágunk.

Ovis kerámia

Iskolalátogatás
Idén is megrendezésre került a Pipacsvirág Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola szervezésében a leendő első
osztályos gyerekek iskolára hangoló nyílt napja. A látogatás célja
az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítése, találkozás a
leendő tanítókkal, gyerekekkel, az iskola helyiségeinek megismerése, játékos, pozitív élmény nyújtása.
Az iskolába készülő gyerekek játékos feladatokat kaptak, amelyek a komplexitásra épültek, a környezetünk megismerése, a
verselés és a mozgás összekapcsolásával. A zöld óvoda-iskola
kiemelt programjára épült a környezetünk tevékeny megismerése, a játékos virághagyma ültetés, amelyhez kedves
mondókát tanulhattunk az iskolásoktól, tanítónéniktől.
A tanítók kis segédjei az alsó osztályos tanulók voltak, akik kedvességükkel, szeretetükkel oldották a kezdetleges izgalmakat. A
mozgásos játékok a tornateremben az alsós tanulókkal
együttműködve vidám, sikerélményekben bővelkedő volt. A
tanítónénik nagy szeretetének, vidám játékainak köszönhetően
pozitív élményekkel feltöltődve távoztak a leendő elsősök az
iskolából.

Madarász-ovi
A Telki Zöldmanó óvoda programjában rendszeressé vált
Madarász-ovi foglalkozások célja, hogy a gyerekekben felkeltsék
az érdeklődést a természeti környezetünk iránt. Izgalmas, kalandos játékokkal, bemutató anyagokkal készül mindig Kocsis
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A művészethez sosem lehetsz elég fiatal vagy túl öreg! Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a legkisebb csoport, akik
Tóth Krisztina keramikussal a Telki Zöldmanó Óvodában
kerámiáznak, még csak óvodások. Az a szép ebben a művészeti
ágban, hogy pont úgy jó és pont úgy szép, ahogy a gyerekeknek
sikerül. Nincs olyan, hogy nem jó, vagy nem szép! A kerámiamesterség szakszavait játékosan használva gyorsan tanulnak a
gyerekek erről a művészeti ágról. Megismerik az anyagokat, az
agyagot, a mázat, festéket, az eszközöket, amik az alkotásokhoz
kellenek. Sokszínű díszítési technikákat tanulhatnak, és bíztatást
kapnak arra, hogy legyenek bátrak, alkossanak egyedit.
Megtapasztalhatják a kis művészek, hogy mit rejtenek a formák,
hogyan kapcsolják össze egy színnel, hogy a tárgy harmonikus
legyen. Tóth Krisztina keramikusmester szívügye a szobrászat is,
így ebbe is bepillanthatnak az ovisok. „Gyakorlással, kis segítséggel bárki alkothat valami szépet az otthonába és ez örök
emlék marad!”
Telki Zöldmanó Óvoda

Oktatás

Iskolai hírek
Alsós farsang
Látványos és vidám előadásokkal készültek az alsó évfolyamok
tanulói az idei farsangra. A 2020. február 14-én, pénteken tartott
eseményen fantasztikus koreográfiákat, ötleteket és díszleteket
láthattunk.

Külön öröm volt, hogy sok diákunk részt vett a farsangon, és a
gyerekek visszajelzése szerint nagyon jól érezték magukat. Ez
volt a célunk, és reméljük, jövőre is ilyen jó hangulatú mulatságot sikerül szervezni!
Végül, de nem utolsó sorban ismertetjük támogatóink hosszú
sorát, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni támogatásukat, amivel farsangunk színvonalát emelték és nagy örömet
szereztek a gyerekeknek!
Kuffler Andrásné
A diákönkormányzat patronáló tanára
Támogatóink: Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány; Milesz Sándor
FLP; Telki Kovászda / Kirschner Anita; Andrásik Attila / Hotel
President Budapest, Mozart Hotel Group; Telki Pékség (Muskátli u.);
Csehülünk Kisvendéglő; Papírbolt (Muskátli u.); Kalifa / Bodnár
Dóra; Spulni Ruhajavító, Muskátli u. /Antal Zsuzsanna, Szabó
Márton grafikus, Real Pro Kft. / Real-Security; Az iskola 6.a osztálya;
Tichy Máté 6.c

Felsős farsang
2020. február 14-én, pénteken tartotta hagyományos farsangját
a felső tagozat. Újdonsága volt a rendezvénynek, hogy az iskola
diákönkormányzata szervezte. A gyerekek nagy lelkesedéssel és
felelősséggel végezték a feladatukat. Támogatókat kerestek a
tombolához és szervezték az osztályok programját.
Az 5. és 6. évfolyam feladata volt, hogy az osztályok egyik fele
különböző korok divatját és zenéjét bemutassa, illetve az osztály
másik fele játékos vetélkedőn vegyen részt. A 7. évfolyam a büfét
szervezte, a 8. évfolyam az 5-6. évfolyamot segítette a
felkészülésben.

Csapatsiker a megyei
fordulóban
A 2020. február 1-jén, Aszódon megrendezett Sakk Diákolimpia
Pest megyei fordulójából a III-IV. korcsoportos fiú csapat az első
helyen jutott az országos fordulóba.
A csapat tagjai: Persányi Bálint (6.a), Siba Gergő (6.c), Győrffy
Ákos (6.a), Győrffy Barnabás (6.a) és Horváth Zoltán (6.a).
Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
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Egy kis matematika
– avagy felvételi eredmények, II. rész
Előző számunkban már beszámoltunk róla, hogy 2020. január
18-án írták meg a központi középfokú felvételi vizsgát a
kilencedik évfolyamra jelentkező diákok. Akkor helyhiány miatt
nem tudtuk az elért eredmények elemzését is közreadni, ezért
ezt most tesszük meg.

Az intézmény minden évben elemzést készít az elért eredményekről, amely értékelés az alábbi grafikonok alapján
történik. Az idei felvételik során az országos eredményekhez
képest szép átlagpontszámokon túl számos diák kimagasló teljesítményt nyújtott – ez szintén jól látható a következő
grafikonokon.
Fülöp Ottilia
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Gyógyszertári ügyeleti
beosztás Budakeszin
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy Budakeszi
város gyógyszertári ügyeleti
beosztása 2020 áprilisában a
következőképpen alakul:
Április 4. szombat
17.00-20.00
Április 5. vasárnap
13.00-20.00

Póczi Patika
Póczi Patika

Április 10. (Nagypéntek, munkaszüneti nap)
08.00-20.00
Április 11. szombat
17.00-20.00

Dió Patika
Angyal Patika

Április 12. vasárnap

Angyal Patika

13.00-20.00

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
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.

Könyvelést,
adóbevallások készítését
vállalom

2089 Telki,
Kökörcsin u. 11.
Telefon:
06-70-773-7935

Ádámné Tarjányi Márta
Telki, Gyöngyvirág u. 30.
30/560-59-67
asset.konyveles@gmail.com

IMPRESSZUM
Telki Napló és Portál
hirdetésfelvétel:
06-26-920-806;
munkaugy@telki.hu

Telki Község Önkormányzata
2089 Telki, Petőfi utca 1.
Felelős kiadó:
Telki Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő:
Szilágyi Balázs
telkinaplo@gmail.com
telkinaplo@telki.hu, 70/530-4555
Munkatársak:
Bognár Annamária
Cseresnyés Ágnes
Jakab Mária Ilona
Koltai Piroska
Mészáros Szilvia
Zimonyi Adrienne

GÓLYAHÍR

Nyomdai munkák:
SOLONG Press Kft.

Munkácsy Gyula és Munkácsyné Pataki Jusztina
2. gyermeke: Borbála Nóra

Következő számunk lapzártája:
április 10.
Hirdetési díjak befizetési határideje: április 10.
Hirdetésfelvétel:
06-26/920-806; munkaugy@telki.hu

Varjú Péter és Mikecz Alexandra 2. gyermeke: Blanka

Gratulálunk!
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Ügyfélfogadási korlátozás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Telki Polgármesteri Hivatalban a koronavírus járvánnyal összefüggésben járványügyi megfontolások miatt, megelőző intézkedésként az ügyfélfogadást 2020. március
10-től korlátoztuk.
Kérjük az Ügyfeleket, törekedjenek arra, hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy elektronikus formában intézzék
el, csak a legszükségesebb esetben történjen személyes ügyintézés!
-

adóügyben felvilágosítás telefonon, a 06-26-920-807 vagy 06-26-920-817 telefonszámon vagy az ado3@telki.hu és
ado2@telki.hu e-mail címen,

-

műszaki ügyintézés telefonon, a 06-26-920-802 vagy a 06-70-429-7267 telefonszámon,

-

behajtási engedély ügyintézés a muszak@telki.hu e-mail címre elküldött kérelem és engedély alapján,

-

anyakönyvi és szociális ügyintézés a 06-26-920-818 (anyakönyv), a 06-26-920-808 (igazgatás) telefonszámon, illetve az
anyakonyv@telki.hu és az igazgatas@telki.hu e-mail címen,

-

étkezési ügyintézés telefonon, a 06-26-920-806, a 06-70-429-7258 számon vagy a munkaugy@telki.hu e-mail címen,

-

iratleadás postai úton vagy csak és kizárólagosan a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehetséges.

Megértésüket ezúton is köszönjük!
Telki Polgármesteri Hivatal

Fontos elérhetőségek
Folyamatosan frissülő helyi tájékoztató a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan:
https://www.telki.hu/index.php/koronavirus
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható járványügyi zöldszámai:
06-80-277-455, 06-80-277-456
Bejelentés, érdeklődés emailben: koronavirus@bm.gov.hu
A telki háziorvos telefonszáma: 06-26-920-821, 06-20-372-2800
Orvosi ügyelet telefonszáma (naponta 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig, valamint a hétvégéken 0.00-24.00):
06-23-451-731, 06-23-451-920
A mentők telefonszáma: 104, 112
Az új koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők az alábbi weboldalakon:
https://koronavirus.gov.hu
Facebook: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus
Helyi vészhelyzeti - kifejezetten a Telkiben élők gondjainak megoldása kapcsán működő - 0-24 órás
koronavírus segítségnyújtó telefonszám: +36-70-674-3656. Aki idős, egyedülálló vagy karanténban van
Telkiben és segítséget kérne, kérjük, ezen a telefonszámon jelezze!
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