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Önkormányzat

Polgármester naplója
Őszvégi témák
Adórendelet
felülvizsgálat
Tart az érvényben lévő
adórendeletünk
felülvizsgálati folyamata. Ahhoz, hogy
a jövő évi költségvetést tervezni tudjuk, és az előttünk
álló felettébb bizonytalan
időszakra fel tudjunk készülni,
a helyi adók kérdését novemberi törvényi határidővel el
kell döntenünk.
A tervezést sajnos számtalan
rajtunk kívülálló szempont
határozza meg. Ugyanakkor
fontosnak tartottuk, hogy minél több oldalról világítsuk meg a

kérdést. Ezért kérdőívben kértünk segítséget a lakosságtól. A
kérdőívben olyan kérdések szerepeltek, amelyek a rendelkezésünkre álló adatokon felül hasznos információt jelentenek számunkra.
A kérdőívvel kapcsolatban tömeges érdeklődés nem jelentkezett, de azért az egyes kérdésekre száz körüli értékelhető
válasz érkezett. Ez messze nem reprezentatív, de minden visszajelzést örömmel vettünk és köszönünk.
A kérdésekre kapott összesített válaszokat diagramra vittük és
alább láthatók. A szöveges megjegyzéseket, kiegészítéseket és
javaslatokat szintén köszönjük, ezeket is figyelembe fogja venni
a képviselő-testület a döntéshozatalnál.
Adók kapcsán kérem, olvassák el a képviselőtársaim által
jegyzett informatív cikket, amely a Telki Napló megjelenését
követően, hamarosan a honlapon lesz elérhető!

1. KÉRDÉS: Elégedett Ön az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalával és az Önkormányzat által fenntartott
intézmények működésével? * (105 válasz)

2. KÉRDÉS: Telkiben utoljára 2007-ben volt adóemelés, a kumulált infláció 2007 és 2019 között a KSH adatai alapján 52,4%. Telki
lakossága az országos átlagon felüli vásárlóerővel rendelkezik, mégis, a környék települései között itt a legalacsonyabb az egy főre
jutó befizetett helyi adó. *** Amennyiben Telki Önkormányzata felülvizsgálja a helyi adórendeleteket, Ön milyen mértékű változtatást tartana elfogadhatónak? * (105 válasz)

3. KÉRDÉS: Bár Telkiben a lakosság jelentős része az országos átlaghoz képest jómódúaknak számít, vannak olyan családok, amelyek
rosszabb anyagi körülmények között élnek, pl. egyedülálló kisnyugdíjasok, sokgyermekes közalkalmazottak, munkanélküliek. Az
Önkormányzatnak az adórendeletek és a kapcsolódó szociális rendeletek megalkotásánál feladata megvizsgálni azt, hogy azok
mennyire lehetnek megterhelőek a lakosság különböző rétegei számára. *** Ön szerint mi lenne a legjobb megoldás arra, hogy a
település működtetéséhez az Önkormányzat megteremtse a szükséges forrásokat, első sorban az építményadó-bevételekből, de a
nehezebb anyagi körülmények között élő lakosok helyzetére is tekintettel legyen? * (105 válasz)
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4. KÉRDÉS: A koronavírus válság miatti kormányzati elvonások Telki esetében 36 millió Ft nagyságrendűek. A bevételeket növelni
az adó mértékének növelésével és/vagy az adózók körének bővítésével lehet. Az adók túlnyomó részét az építményadó és az
iparűzési adó adja. 2007 óta az építményadó alapja 430 Ft/nm, mely jelentősen elmarad mind a környékbeli településekétől, mind
a törvényileg előírt maximumtól (2020-ban 1.951,65 Ft/nm). *** Elfogadhatónak tartja az építményadó bizonyos mértékű
emelését, a kedvezmények és a szociális háló megfelelő kiterjesztésével? (Az építményadó jelenlegi mértéke 2007 óta 430 Ft/m2,
üdülőövezetnél 1.100 Ft/m2) * (105 válasz)

5. KÉRDÉS: Telki település képviselő-testülete, azt tervezi, hogy 2021-től, Magyarországon elsők között bevezeti a közösségi költségvetés intézményét. Hazánkban eddig mindössze három önkormányzat élt ezzel a lehetőséggel. A közösségi/részvételi költségvetés azt jelenti, hogy az önkormányzat kikéri a helyi lakosok véleményét a beszedett adók - első lépésben általában 1%-ának felhasználásáról. A telki polgárok egy egyeztetési folyamat során dönthetnek a megadott összeg konkrét felhasználásáról, ami
ennek megfelelően kerül be Telki költségvetésébe. Meglátásunk szerint ez egy fontos közösségformáló lépés lenne, ami segítené
telki polgárainak felelősségvállalását, elkötelezettségét. Ön támogatná a közösségi finanszírozás bevezetésének kidolgozását? *
(105 válasz)

6. (nem kötelező) KÉRDÉS: A koronavírus-járványnak és az ehhez kapcsolódó gazdasági válságnak köszönhetően az ország
lakosságának egy része elvesztette állását, csökkent a fizetése, vagy csökkentek vállalkozásának bevételi forrásai. Önt és családját
hogyan érintette a jelenlegi gazdasági válság? (85 válasz)
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7. (nem kötelező) KÉRDÉS: 2020. március 1. óta történt változás a munkaviszonyában? (82 válasz)

8. (nem kötelező) KÉRDÉS: Ön 2020. március 1. óta, a járványhelyzet miatt, kénytelen volt megszüntetni vagy felfüggeszteni
családja alapvető anyagi biztonságát jelentő vállalkozását / vállalkozásait?? (57 válasz)

9. (nem kötelező) KÉRDÉS: Családomban az egy főre eső nettó havi bevétel jelenleg átlagosan: (63 válasz)

Járvány

Pályázatok

Sajnos egyre rosszabb a helyzet járványügyben. A nyárral
kezdődött második hullám kapcsán az első hullámtól eltérően
az önkormányzatnak és a polgármesternek korlátozott
hatásköre van. Felülvizsgáltuk lehetőségeinket, és néhány
kisebb horderejű lépéstől eltekintve nem változtatunk a helyi
szabályozáson. Részben azért, mert nincs rá jogkörünk, részben
pedig azért, mert amit megtehetnénk, annak nem látjuk érdemi
hasznát. Ismételten szeretném felhívni mindenki figyelmét a
járványügyi előírások türelmes és alapos betartására. Kérem,
legyenek körültekintőek!

Számos beadott pályázatunk kapcsán még nem történt
elbírálás, máshol várólistán vagyunk, de néhány esetben már
megtörtént az eredményhirdetés. A rendkívüli időjárási viszonyok kárainak orvoslásához vis maior pályázat keretében
6.703.000 forint támogatást kaptunk. Ez kevesebb, mint az
igényelt, de elegendő ahhoz, hogy a legfontosabb javításokat
elvégezzük.
Nyert a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár is. Közösségi
házunk 216.000 forint értékben nyert működéséhez szükséges
eszközöket.
Deltai Károly
polgármester
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Miért lenne szükséges módosítani a
helyi adórendeletet?
Jogosan vetődik fel a kérdés bárkiben, hogy ha a tavalyi
választásokon elhangzott, nem szeretnénk adóemelést, akkor
most mégis, egy évvel később miért cikkezünk erről, miért indítunk útjára kérdőívet, miért állunk a kérdések elé a közösségi
médiában.
Több oka is van annak, hogy napirendre tűztük a helyi adórendelet módosítását, ami legtöbbünk számára egyértelműen
adóemeléssel is jár.
Kormányzati elvonások – Elsődleges kiváltó ok a jelentős
mértékű kormányzati elvonás, ami cash-flow bizonytalanságot
okozott, így jelenleg ez volt az „utolsó csepp a pohárban”. A
járvány további, nem tervezett többletkiadást eredményezett.
Ha ez nem lett volna, akkor még a kisebb-nagyobb problémák
kezelésével a település működése biztosítható lenne. Igaz, csak
azon az áron, hogy érdemi mértékű saját beruházást nem valósítunk meg, legfeljebb minimális önrésszel futó pályázat
keretében, amelyek így elég kiszámíthatatlanok.
Fejlesztési források – Jó lenne, ha tudnánk fejlesztési forrásokat
teremteni, akár olyan tartalékot képezni, amivel nagyobb
mértékű önerőt követelő pályázatokon is tudunk indulni. Az
útfejlesztés, a közvilágítás bővítése, a szolgálati lakás építése, az
óvodabővítés vagy a tervezett P+R parkoló kialakítása mellett
megannyi mást is fel lehet sorolni. Eddig a fejlesztési pályázatok
önrészét és a nagyobb önerős beruházások pénzügyi fedezetét
takarékos működésünk és telekértékesítéseink adták. Mostanra
kevés értékesíthető terület maradt, melyek értéke messze nem
fedezi a még szükséges beruházásokét és egyelőre nem is
célunk ezek értékesítése.
Adórendelet aktualizálása – Tény, hogy a helyi adórendeletünk
kisebb módosításokkal ugyan, de 13 éves. Tény emellett, hogy
2007 óta 52%-os a kumulált infláció, melyet adóbevételeink
legtöbb tétele nem követett. Tény, hogy adórendeletünk nem
követte a településünk életében felmerült költségek
növekedését sem.
Adórendelet korszerűsítése – Adórendszerünk struktúrája
lehetne korszerűbb, „igazságosabb”, az utóbbi években már
igencsak elmaradt a településünk életében történt változásoktól. Az adórendszerünk struktúráját alapvetően meghatározzák
az itt élők elvárásai és a lehetőségeink. Példaként említve: az
újonnan megjelent társasházakban élők a 40 nm-es első lakosra
jutó kedvezmény miatt szinte egyáltalán nem fizetnek építményadót. Telki igazi értéke a csend, nyugalom, tiszta környezet.
Ráadásul a település fekvése miatt (főbb utak távolsága), ha
akarnánk, akkor se tudnánk ipari parkokat létesíteni, és ez nem is
célunk, így pl. az iparűzési adó nagyságrendi növekedése
esetünkben nem opció. Sajnos be kell látnunk, hogy a „nagy hozzáadott értékű, nem szennyező” cégek ide csábítása egyelőre
csak álom, erre nem lehet Telki biztonságos finanszírozását
alapozni. Mindezek miatt a fő saját forrást csak a lakossági adók
biztosíthatják. Ez pedig a helyi adók „racionalizálását” indokolja.

Mindezek mellett természetesen igyekszünk mindent megtenni
településünk kiadásainak átvizsgálására, ésszerűsítésére,
csökkentésére is. Ezzel külön cikkben fogunk foglalkozni.

Az idei év állami elvonásai
2020. évre összesen 23.578.440 Ft összeg elvonásáról év közben
döntöttek, amely összeggel az év eleji tervezésnél még számoltunk. Ez két tételből áll, a gépjárműadóból és az idegenforgalmi adó után járó támogatásból.
2021-ben, az előző évekhez képest 36.855.813 forinttal kisebb
büdzsével kell gondolkoznunk. A gépjárműadó és az idegenforgalmi adó utáni támogatás végleg elkerül tőlünk. A korábbi évek
IPA „adóerő-képesség” miatti elvonását idén átnevezték szolidaritási adóra, módosítottak az elvonás mértékén, ami alapján
ez további 9.477.063 Ft többletelvonást jelent nekünk.
Mindkét évben valamennyire kompenzálja ezt az IPA után
kapott összeg, de messze nem ekkora mértékben. Az IPA
növekedésében kétségtelenül van potenciál, azonban ez is rejt
magában csapdákat. Ezzel külön cikkben fogunk foglalkozni
Költségvetési elvonás megnevezése

2020. évi
elvonás
mértéke

2021. évi
elvonás
mértéke

Gépjárműadó 40%-a (a fennmaradó
60%-ot már a korábbi években is
elvonták

-16.500.000

-16.500.000

Idegenforgalmi adó utáni támogatás
(2020-ban áprilisig még megkaptuk,
2021-től a várható teljes évi összeg ki
fog esni)

-7.078.440

-10.878.750

Adóerő-képesség miatti elvonás
növekménye 2021-től Szolidaritási
adó címen
(2020: 22.127.316 Ft,
2021: 31.604.379 Ft)

-9.477.063

Hamarosan a www.telki.hu honlapon lesz olvasható egy bővebb
összefoglaló anyag.

Koltai Piroska, Földvári-Nagy László, Vida Rolland

Értékesíthető telkek – A település tulajdonában már igen kevés
értékesíthető telek van, és nem kívánunk újabb területeket belterületbe vonni, így ezekből jelentős egyszeri bevételek sem
származhatnak. Jelenleg az önkormányzat tulajdonában 24 db
(47.075 nm) értékesíthető telek van.
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2020. szeptember 14.

A helyi adókról szóló rendeletek
felülvizsgálata

Eszközbeszerzési pályázatok értékelése

A testület tagjai egyetértettek abban, hogy a helyi adórendelet
felülvizsgálatával összefüggő munkafolyamat a lakosság által
kitöltendő kérdőívvel kezdődjön meg.

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a „Közterület karbantartását szolgáló
eszközbeszerzés” tárgyú pályázat keretében a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó Hosagép Kft-t (2040 Budaörs, Szabadság út
77.), míg az „Eszközbeszerzés az egészségügyi alapellátás
fejlesztése” tárgyú pályázat keretében a legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó Re-Guard Kft-t (2089 Telki, Tücsök utca 16.) jelöli ki
nyertesnek.

Beszámoló a temető üzemeltetéséről
A képviselő-testület elfogadta az üzemeltető Gyertyaláng Kft.
által készített beszámolót a temető és ravatalozó 2019. évi
üzemeltetéséről.

Alapító okirat módosítása

Temető rendelet felülvizsgálata

A képviselő-testület elfogadta a Kodolányi János Közösségi Ház
és Könyvtár Alapító Okiratának formai okokból történő
módosítását.

A testület a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2011.(09.07.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata keretében úgy döntött,
hogy nem kívánja módosítani a temetési helyek megváltásának,
illetve újraváltásának díjait.

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
A testület döntött a 2021. évi Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról.

Beszámoló az egészségügyi alapellátás
helyzetéről

Járványügyi korlátozás a sportcsarnokban

A képviselő-testület jóváhagyta az egészségügyi alapellátás
helyzetéről szóló felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és
védőnői beszámolókat.

A képviselő-testület az aktuális járványügyi helyzet kapcsán úgy
határozott, hogy a sportcsarnok legfeljebb két osztásban
használható, osztásonként legfeljebb 30 fővel, az aktuális
járványügyi szabályok betartásával. A testület amellett foglalt
állást, hogy a használók lehetőleg kerüljék az öltöző használatát.
A képviselő-testület döntése alapján a Pajta épületében legfeljebb 30, a Kodolányi Közösségi Ház kistermében legfeljebb 10,
míg a ház nagytermében legfeljebb 20 fő tartózkodhat egy-egy
rendezvény alkalmával. (A már meglévő szerződéseket a létszámkorlátozás nem érinti.) A testület döntött továbbá arról is,
hogy a Telki Príma üzletben 50 főnél több vásárló egyidejűleg
nem tartózkodhat.
Az önkormányzat a járványhelyzetre való tekintettel a köztéri
kutak lezárásáról is döntött, és a fentiek mellett a lakosság
részére hamarosan egy járványügyi tájékoztató kiküldésére is
sor fog kerülni.

Október 5.
Óvoda munkatervének elfogadása
A képviselő-testület jóváhagyta a Telki Zöldmanó Óvoda
2020/2021-es nevelési évre összeállított munkatervét, azzal a
kiegészítéssel, hogy a 2021. évi koncepció összeállításához az
intézmény a fejlesztésekre, felújításokra vonatkozó igényeknél
készítsen egy fontossági sorrendet.
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Beszámoló a polgármesteri hivatal
tevékenységéről
A testület elfogadta a Telki Község Polgármesteri Hivatalának
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Bölcsődei ellátásra vonatkozó szerződés
módosítása
A képviselő-testület úgy határozott, hogy – a 70/2018. (V.28.)
önkormányzati határozattal – a Csibe Bölcsi Közhasznú
Nonprofit Kft-vel (2089 Telki, Napsugár u. 5.) kötött ellátási
szerződést módosítja. Ennek keretében 3 fő mini bölcsődei,
illetve 7 fő normál bölcsődei férőhelyre vonatkozóan kerül a
szerződés megkötésre.

Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezése
A testület a Gyimesbükkel kötött testvértelepülési megállapodás 10 éves évfordulója alkalmából a település közigazgatási területén „Megmaradásunk Oszlopai” emlékmű felállításáról határozott, egyidejűleg a megvalósításhoz 1 millió
forint támogatást biztosít a 2021. évi költségvetés terhére, azzal
a kiegészítéssel, hogy lehetőség szerint utófinanszírozással forrásokat kíván szerezni a testvértelepülési pályázaton.

Önkormányzat
Védőnői álláspályázat kiírása

Bérleti díjak meghatározása

A képviselő-testület a betöltetlen védőnői álláshely betöltésére
ismételt pályázat kiírásáról döntött.

A testület döntött a sportlétesítmények helyiséghasználati
díjtételeiről.

Támogatási kérelmek kérdése

Hirdetőfelület hasznosítása

A testület úgy döntött, hogy a helyi civil szervezeteket,
egyesületeket, alapítványokat, társadalmi szervezeteket nyilatkozattételre kéri fel a 2020. évi támogatásra benyújtott
pályázati programok megvalósításáról.

A képviselő-testület döntött az önkormányzati tulajdonú
utasvárók citylight hirdetőfelületeinek bérleti díjairól és az
esetleges kedvezmények mértékéről.
szb

Helyiségbérleti díjtáblázat javítása
A képviselő-testület döntött a Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtár helyiségbérleti díjtáblázatának javításáról.

Ügyfélfogadási korlátozás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Telki Polgármesteri
Hivatalban a koronavírus járvánnyal összefüggésben, járványügyi megfontolások miatt, megelőző intézkedésként 2020.
szeptember 7-től korlátoztuk az ügyfélfogadást.
Személyes ügyintézés ettől a naptól kezdődően csak előre
egyeztetett formában történhet. Kérjük az Ügyfeleket, törekedjenek arra, hogy ügyeiket telefonon, postai úton vagy elektronikus formában intézzék el, csak a legszükségesebb esetben,
kizárólag az ügyintézővel történt előzetes egyeztetést követően
történjen személyes ügyintézés.
Adóügyben felvilágosítás telefonon a 06-26-920-807-es vagy a
06-26-920-817-es telefonszámon, vagy az ado@telki.hu,
ado2@telki.hu és ado3@telki.hu email címen kérhető.

muszak@telki.hu email címre elküldött kérelem és engedély
alapján lehetséges.
Anyakönyvi és szociális ügyintézés a 06-26-920-818-as
(anyakönyv), a 06-26-920-808-as (igazgatás) telefonszámon,
illetve az anyakonyv@telki.hu és az igazgatas@telki.hu email
címen lehetséges.
Étkezési ügyintézés telefonon a 06-26-920-806-os, a 06-70-4297258-as számon vagy a munkaugy@telki.hu email címen lehetséges.
Iratleadás postai úton, vagy csak és kizárólagosan a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehetséges.
Megértésüket ezúton is köszönjük!

Műszaki ügyintézés telefonon a 06-26-920-802-es vagy a 06-70429-7267-es telefonszámon, behajtási engedély ügyintézés a

Telki Polgármesteri Hivatal

Fontos elérhetőségek a
koronavírus-járvány kapcsán
Hivatalos információk a koronavírus kapcsán, aktualitások: koronavirus.gov.hu
Helyi hírek, aktualitások: telki.hu
Telki vészhelyzeti telefonszám: 06 70 674 3656
Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható járványügyi zöldszámai: 06 80 277 455
vagy 06 80 277 456
Nemzeti Népegészségügyi Központ email: koronavirus@bm.gov.hu
www.telki.hu
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Már Telkiben is babazászló köszönti
az újszülötteket
Ahogyan azt sokan tudják, és az előző Naplóban is megírtuk,
Telki az utóbbi évtizedek során – örvendetes módon – bekerült
az ország legfiatalabb korfájú települései közé, és a
születésszámok alapján jól látható, az itt elő családokban
töretlen a gyermekvállalási kedv. Településünkre újonnan
érkezők rendre akkor döntenek a költözésről, amikor családjukban gyermek születik. Telkit ezért is nevezzük „fészektelepülésnek”. A megszülető gyermekeket a Telki Napló Gólyahír
rovatában rendszeresen üdvözöljük.
Az ötpárti támogatással működő Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom néhány éve országos szintű és hagyományteremtő kezdeményezést indított útjára, amelynek
keretében a csatlakozó önkormányzatok, közintézmények,
otthonok és magánházak egyaránt babazászlót tűznek ki
épületeikre, ha újszülött érkezik közéjük. A babazászlók hirdetése idén augusztusban új lendületet kapott, és egyre-másra
teszik ki hivatalok, önkormányzatok, intézmények is homlokzatukra – a főváros mellett, közvetlen környezetünkben
Biatorbágy, Budakeszi, Budajenő, Páty, Tök és Zsámbék is kitűzte
már a lobogót.
Mivel Telki az ország egyik legfiatalabb, legtöbb lakosságarányos gyermekszületéssel büszkélkedő települése, ezért a
község vezetése úgy látja, a legtermészetesebb dolog, hogy a
Telki Polgármesteri Hivatal homlokzatán is ott lobogjanak a
babazászlók, így kifejezve a megszületett és megszületendő
gyermekek felett érzett örömünket. Büszkék vagyunk ugyanis
rá, hogy az itt élőknek rendkívül fontosak a gyermekek, és a
települést a családközpontú gondolkodás jellemzi.
szb

Új orvosi eszközökkel gazdagodott a
rendelő
A Magyar Falu Program keretében, az Orvosi eszköz című
alprogram pályázatán Telki 1.019.205 Ft-ot nyert. A támogatási összegből beszerzésre került egy félautomata
Saver one Pad típusú defibrillátor, egy Doppler
Multidoppy (ultrahang-diagnosztikai készülék) és egy 12
csatornás EKG Heartscreen készülék.
A gépek a felnőtt orvosi rendelő eszközállományának
bővítését szolgálják. A defibrillátor készülék rendelési
időben minden orvos (felnőtt, gyermek, fogász) és
védőnő számára elérhető helyen lesz.
szb
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Megmaradásunk Oszlopai Telkiben
Gyimesbükkel történt testvértelepülési megállapodásunk 10
éves évfordulója kapcsán fogalmazódott meg a gondolat egy
összetartozásunkat szimbolizáló, méltó emlékmű létesítéséről
Telkiben.
A gyimesbükki ezeréves határon megépített ,,Megmaradásunk
Oszlopainak” másolatait tervezzük elhelyezni Telkiben (részletes
információ
itt:
https://falinaptar2020gyimesbukk.webnode.hu/a-hit-kapuja-es-megmaradasunk-oszlopai/ ), oly
módon, hogy az egyes kopjafák külön-külön helyekre, az ún.
„életre vezető kulcsszavakhoz” kapcsolódó helyszínekre kerüljenek településünkön. Az eredeti, 2013-ban Gyimesbükkön
készült kopjafasor gyönyörűen fogalmazza meg és mutatja be,
magyarázza el minden magyar számára a magyarság megmaradásához szükséges kulcsfogalmakat, ráirányítva a figyelmet
közös feladatainkra és a Kárpát-medence hosszú távú tennivalóira is.
Ezzel szeretnénk méltó emléket állítani immár 10 éves
testvértelepülési kapcsolatunknak és közösségeink összetartozásának, egyben számba venni tennivalóinkat, egy olyan telki
látnivaló létrehozásával, amely végre igazi, egyedi, csak ránk
jellemző és csak itt megtekinthető különlegesség. Egy olyan
alkotás-együttes, amely sokfelé repítheti igazi, pozitív üzenettel
Telkit, és az itt lakókat is méltán büszkévé teheti.
Az eddigi előkészítő munka eredményeként, gyimesi barátaink
segítségével, erdélyi forrásokból megszereztük a nemes tölgyfa
és fenyő alapanyagot, és leszállíttattuk a Kézdivásárhely melletti
Gelencére, vitéz Kelemen Dénes tanító és fafaragó mesterhez,
aki az eredeti, 2013-as gyimesbükki oszlopokat is készítette.
Összegyűjtöttük Telki történetének jelentős évszámait,
meghatároztuk az egyes kopjafák helyszíneit, és összekapcsoltuk az oszlopokhoz tartozó fogalmakat, évszámokat és
helyszíneket.
Az emlékmű megvalósításának költségeit – a nemrég meghozott testületi döntés alapján – csak részben fedezi majd az
Önkormányzat, ugyanis a költségvetés nagyobbik részét
közadakozásból szeretnénk összegyűjteni. Az oszlopok a tervek
szerint 2021 tavaszán kerülnek majd a helyükre, és bízunk
benne, hogy – amennyiben a járványhelyzet engedi majd – a
2021. május közepére tervezett Telki Fesztivál keretében,
ünnepélyesen fel is avathatjuk őket, gyimesi barátaink jelenléte
mellett.

Előre is kérjük és köszönjük Telki lakóközösségének támogató
segítségét! További részletekkel és a közadakozással kapcsolatban több alkalommal is jelentkezünk még jövő tavaszig a Telki
Napló és a telki.hu felületein.

Deltai Károly polgármester, Móczár Gábor alpolgármester és
Szigeti Antal helytörténeti referens

Vis maior támogatás
A 2020. június 17-i villámárvíz komoly károkat okozott a
település csapadékvíz-elvezetési rendszerében, így Telki Község
Képviselő-testülete még a nyár folyamán vis maior támogatás
címen pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. Ennek

keretében a község 6.703.000 forint vissza nem térítendő támogatást kapott az Árnyas és a Völgy utca árokhelyreállítási
munkálatainak költségeire.

www.telki.hu

9

10

Közérdekű
Önkormányzat

Tájékoztató a csatornabekötések
kapcsán
A kivitelező Mészáros és Mészáros Kft., valamint a szennyvízelvezetési feladatokat ellátó Északdunántúli Vízmű Zrt.
közlése alapján Telki település újonnan csatornázott
területein a lakosság megkezdheti a házi bekötővezetékek
kiépítését az ingatlanokon belül. A házi bekötővezeték
közcsatornához történő csatlakoztatása (élőre kötése)
ugyanakkor a Telki Önkormányzat írásos értesítéséig
tilos!
A megépült közcsatorna-hálózat műszaki átadás-átvételének – november második felében várható – sikeres lezárása
után a Telki Önkormányzat írásos értesítést küld az érintett
ingatlantulajdonosoknak, és ezt követően lehet majd a házi
bekötővezetékeket rákötni a közcsatorna-hálózatra.
A rákötés tényét a házi bekötővezeték üzembe helyezését
követő 10 munkanapon belül a tulajdonosnak az ÉDV Zrt.
ügyfélszolgálatán (Zsámbék, Magyar u 1.) személyesen kell
bejelentenie. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a
szolgáltatási szerződés módosítása és a regisztrációs díj
(10.668 Ft) megfizetése.

Az ÉDV Zrt. a zsámbéki ügyfélkapcsolati ponton a rákötés
bejelentéséhez és a szerződéskötéshez a szokásos nyitvatartási napokon kívül a műszaki átadást követő négy hétben keddi és csütörtöki napokon 8 és 12 óra között biztosít
időpontot az új terület kapcsán érintett felhasználóknak.
Időpontfoglalásra a https://vizcenter.hu/edv/idopontfoglalas internetes felületen van lehetőség.
Az ÉDV Zrt. helyszíni ellenőrzésének időpontját az ügyfélszolgálati ügyintéző egyezteti az ingatlantulajdonossal. A
helyszíni ellenőrzésig a házi bekötővezeték két végpontját
(a tisztítóaknánál, illetve a házi vezetéknél) szabadon kell
hagyni. A szemlét követően kerül a csatornabekötés
rögzítésre az ÉDV Zrt nyilvántartásában.
Telki település újonnan csatornázott területein a közcsatorna-hálózatra az Önkormányzat értesítésétől számítva egy
éven belül kell rákötni, amennyiben az ingatlantulajdonos
mentesülni kíván a talajterhelési díj megfizetése alól.
szb

Épülhet a nagy kapacitású szennyvíztisztító
Sikerrel zárult az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. koordinálásában zajló tender, így a nyertes ajánlattevő Mészáros és Mészáros Kft. teljes körű tervezésében és
kivitelezésében megkezdődhet a Zsámbék-medencei szennyvíztisztítás fejlesztése, az ÉMO 17 elnevezésű KEHOP-2.2.2-152019-00150 azonosítószámú projekt keretében – derült ki az
uniós közbeszerzési értesítőből.

meg-, illetve kiépítését. Az öt település – Telki mellett Budajenő,
Perbál, Tök és Zsámbék – szennyvízének kezelését, tisztítását
ellátó zsámbéki telep napi 2500 köbméteres hidraulikai kapacitással fog üzemelni.
A fejlesztés a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program (KEHOP) finanszírozásában, nettó 5.941.600.000 forintból valósulhat meg.

A beruházás egyebek mellett magába foglalja egy regionális
szennyvíztisztító telep, valamint 14 és fél kilométernyi vezeték

NEAK-finanszírozott szakellátások
Budakeszin
A Budakeszi Egészségügyi Központ tájékoztatása alapján – a
Nemzeti Népegészségügyi Központ korábbi döntése
értelmében – Budakeszin új NEAK-finanszírozott szakellátások
indultak, amelyek a telki lakosok számára is elérhetőek.
Nem beutaló-köteles szakrendelések: bőrgyógyászat, fül-orrgégészet, nőgyógyászat, urológia, sebészet, szemészet. Beutalóköteles szakrendelések: reumatológia, ortopédia, audiológia,
neurológia és UH-diagnosztika.
A betegek minden esetben telefonos előjegyzés alapján tudnak
bekerülni az egyes szakrendelésekre. Előjegyzési telefonszám:
06-20-362-7065. A Budakeszi Egészségügyi Központ címe: 2092
Budakeszi, Fő út 179.
Kép forrása: ek.budakeszi.hu

2020 október
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Az erdőben is tartsuk pórázon a kutyánkat!
A Zsámbéki Medence Vadásztársaság közlése alapján a
tavalyi évhez hasonlóan a vadászterületükön – így a Telki
feletti erdőkben is – a róka és aranyasakál állomány
gyérítése érdekében az Európai Unió által engedélyezett
védelmi berendezések 2020. október 1-től folyamatosan
kerülnek kihelyezésre és üzemelnek, várhatóan 2021.
április 15-ig.
A kihelyezett berendezésekkel érintett területeket jól
látható figyelmeztető táblákkal látják el. A védelmi
eszközök szelektív működésűek, amennyiben nem nyúlnak hozzájuk, emberre nem jelentenek veszélyt.
Véletlenül a kutyákra sem veszélyesek, mivel ha belelépnek egy ilyenbe, az nem aktiválódik!
A kóborló, elcsatangolt ebek esetében ugyanakkor súlyos
sérüléseket okozhatnak, amennyiben a kutya kiássa a
csalit. Az aktiváláshoz “komoly munka” szükséges, még a
róka és aranysakál részéről is.
A vadásztársaság ezért kéri a környékbeli lakosokat, hogy
a kijelölt kutyafuttatókon kívül az ebeket a jogszabálynak
megfelelően pórázon tartsák!

A tavalyi évhez hasonlóan a lakosok együttműködését és
megértését előre is köszöni a Zsámbéki Medence
Vadásztársaság.

A biztonságért a fűtési szezonban is
tenni kell!
Otthona biztonságáért mindenki sokat tehet. A fűtési szezon
kezdete előtt fontos elvégeztetni a tüzelő-fűtő berendezések,
így a kályhák, kandallók, gázkazánok és konvektorok, valamint a
kémények karbantartását, ellenőrzését. Ezzel, és megfelelő, jó
minőségű tüzelőanyag használatával megelőzhető, hogy a
kémény miatt kigyulladjon az otthonunk, minimalizálható a
szén-monoxid-mérgezés veszélye, és mindemellett kevesebbet
is kell fizetni a fűtésért. A szakemberek minden évben több ezer,
veszélyt jelentő hibát tárnak fel a tüzelőberendezések és
füstelvezető-rendszerek átvizsgálásakor vagy tisztításakor. A
kémények rendszeres vizsgálata azért elengedhetetlen, mert
ezek olyan épületgépészeti berendezések, amelyek hibái a
használók előtt rejtve maradnak, vagyis csak az időszakos
kéményellenőrzés adhat valós képet az égéstermék-elvezető
állapotáról.

kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat,
ami lakástűzhöz vezethet.
A társasházak esetében hirdetmény közzétételét követően, a
családi házakba pedig igénybejelentést követően érkezik a
kéményseprő, hogy ingyenesen ellenőrizze és tisztítsa a
kéményt.
A katasztrófavédelem kéményseprői tizenhét megye 2672
településén látják el a kéményellenőrzési és tisztítási
tevékenységet a lakosság körében.
Forrás: Belügyminisztérium,
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Ma már a hazai háztartások jelentős részében van szén-monoxid-érzékelő, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a
helyeken kevesebben és kisebb fokban sérülnek meg a szénmonoxid miatt. A lakástüzek esetében is csökkenteni lehet a
sérülés kockázatát, egyebek mellett füstérzékelő elhelyezésével.
Egy időben jelző berendezés emberéleteket és anyagi javakat
menthet meg.
Vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal,
lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett,
hogy mérgező gázokat bocsátanak ki és ezzel a környezetet
károsítják, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és

www.telki.hu
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Elhunyt Callmeyer Ferenc
A család felé kifejezett őszinte együttérzéssel tudatjuk
településünk lakóival, hogy Dr. Callmeyer Ferenc, közösségünk
tisztelt és nagyra becsült tagja, korábbi önkormányzati képviselő
és a Telkiért Érdemérem kitüntetettje a család által közzétett
értesítés szerint 92 éves korában, 2020. október 3-án visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Callmeyer Ferenc olyan ember volt, aki nem tudott nem hatással
lenni a saját környezetére, így sokféle módon gazdagította utolsó
földi lakóhelye, Telki építészeti, településrendezési arculatát,
kultúráját.
Szerteágazó munkásságát dicséri, hogy megszállottan kutatta
Telki történetét, megtervezte a település címerét, megírta a „Telki
ezer éve” című monográfiát, és a katolikus közösség aktív tagjaként elkészítette a telki Szent István király templom számára
Szent István, Boldog Gizella és Szent László triptichonját. Nevéhez
fűződik a Telki Ófalu értékmentő rendezése, egy terv a telki Fő
utca rendezéséhez, és javaslatot készített a középkori apátsági

templom helyén, annak köveiből épült pajtaépület felújítására is,
amelynek alapjain végül fia, László készítette el a 2008 felújított
Pajta, majd a tavaly megépült és a Pajtával egységbe kapcsolt
Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár terveit.
Önkormányzati bérlakásokat tervezett és elkészítette a telki
temető rendezési tervét. A 2002 és 2010 között aktívan működő
Telki Polgári Egylet egyik alapítójaként terveket készített az 50
éves évfordulón, 2006-ban felavatott 1956-os emlékműhöz, amelyek nagyban hozzájárultak az eredetileg 45-ös felszabadulási
emlékműként szolgáló sziklatömbből létrejött, végleges arculat
kialakításához. Iránymutatása alapján rekonstruáltak és állítottak
fel a Fő utcában egy régi, német feliratú emlékkeresztet.
Ám nem csak a saját szakmai területe foglalkoztatta: 2006 és 2010
között, négy éven keresztül önkormányzati képviselő is volt, és
mandátumának lejárta után még sokáig, aktívan vett részt a helyi
építészeti tervtanács munkájában.
Lokálpatrióta volt, a szó legigazabb értelmében – fontosak voltak
neki felnőttek és gyermekek egyaránt. A Telki Fesztiválon és más
helyi rendezvényeken sokszor kiállításaival és előadásaival
gazdagította a programot, aktív részese volt a Telki történelméről
készült kiállításnak az iskola könyvtárában, és helytörténeti
kérdésekben számos javaslattal, információval segítette a fiatalabb generáció kutatóit. Hogy mennyire együtt élt napjaink technikai fejlődésével, jól jellemzi, hogy ő tette fel az internetre a
Geocatching Telki elnevezésű kirándulás anyagait is.
Telkiért, az itt lakókért, és mindenekelőtt a közösségeinkért
végzett áldozatos, értékmentő és értékteremtő munkájáért
néhány évvel ezelőtt az Önkormányzat Telkiért Érdeméremmel
tüntette ki őt, és a település igyekszik a példáját megőrizni és
átadni a következő generációk számára.
Nyugodjék békében, Feri bácsi!

Idősek köszöntése
2020. október 1-jén délután a Pajta-Faluházban az Idősek
Világnapja alkalmából köszöntötték a Telkiben élő, nyugdíjaskorú lakosságot.
Deltai Károly polgármester ünnepi beszédében kiemelte, a
település számít az idősek tapasztalataira, és azt kérte, mindenki
nagyon vigyázzon magára, hogy jövőre is egészségben köszönthessék egymást.
Berényi Ildikó, a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár
vezetője elmondta, a tervek szerint a jövőben a világnap alkalmából külön fogják majd köszönteni a kerek évszámot ünneplő
időseket, és azokat is, akik jubileumi házassági évfordulójukat
tartják. Az intézményvezető által felolvasott, ismeretlen
szerzőtől idézett, megható írás (a következő oldalon olvasható)
nagy sikert aratott a megjelentek körében.
A délután folyamán a Kiss Zenede tanára, Nesztinger Kornél
gitárzenéjét hallgathatták meg a jelenlévők, majd a Pojják
László-Neszmélyi Imre gitárduó zenés-énekes produkciója
szórakoztatta a szépszámú közönséget.
szb
Fotók: Jakab Mária Ilona, szb
2020 október
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„Ha eljön majd a nap, amikor már öregnek látsz, pedig még nem is
leszek az,
kérlek, légy hozzám türelmes és próbálj megérteni!
Ha leeszem a ruhámat, ha nem tudok rendesen felöltözni, légy
türelmes. Jussanak eszedbe azok az idők, amikor én tanítottalak
erre!
Ha beszélek Hozzád, és ezerszer elismétlem ugyanazt a dolgot, ne
szakíts félbe, hallgass végig.
Amikor kicsi voltál, ezerszer kellett elolvasnom ugyanazt a mesét,
míg el nem aludtál!
Ha nem akarok megmosakodni, sem ne szégyeníts meg, sem ne
feddj meg érte.
Jusson eszedbe az a millió ötlet, amit kitaláltam, hogy rá tudjalak
venni a mosdásra!
Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a technikai újdonságokkal
kapcsolatban, adj elég időt, és ne nézz rám gúnyos mosollyal.
Megtanítottalak sok mindenre, hogy egyél jókat, öltözködj szépen,
hogy hogyan nézz szembe az élettel!
Ha néha nem emlékszem dolgokra vagy elvesztem beszélgetésünk
fonalát, adj gondolkodási időt, hogy eszembe jusson, és ha mégsem sikerül megtennem, ne légy ideges, és ami a legfontosabb, az
nem a mondanivalóm, hanem az, hogy veled legyek, és figyelj rám.
Ha valaha nem akarok enni, ne erőltesd! Jól tudom, hogy mikor kell
ennem és mikor nem.
Ha gyenge lábaim nem engednek sétálni, nyújtsd a kezed, ugyanúgy, ahogy azt én tettem, amikor te tanultál járni.
És amikor egy napon azt mondom neked, hogy nem akarok tovább
élni, hogy meg akarok halni, ne légy dühös, egyszer ezt is meg fogod
érteni.
Próbáld meg megérteni, hogy a koromat nem megéltem, hanem
túléltem.
Egy nap majd megérted, hogy minden hibám ellenére, mindig a
legjobbat akartam neked, és hogy az utat szerettem volna
előkészíteni neked.
Nem érezhetsz sem szomorúságot, sem dühöt vagy tehetetlenséget, ha a közeledben vagyok.
Mellettem kell lenned, próbálj meg megérteni, és segíts nekem,
ahogy azt én tettem, amikor megszülettél.
Segíts járnom, segíts befejezni az utam szeretettel és türelemmel.
Megfizetlek majd egy mosollyal, és azzal a mérhetetlen nagy
szeretettel, amellyel mindig is szerettelek.”
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Ne adjon lehetőséget!
Telkiben és Budajenőn jelenleg is számos építkezés zajlik. A
rendőrség ezért fontosnak tartja felhívni a figyelmet az építési
területeken felhalmozott építőanyagok, szerszámok biztonságos tárolására.
Nyomatékkal kérjük az építkezőket, tulajdonosokat és vállalkozókat, gondoskodjanak a milliós értékek őrzéséről! Ne
hagyják gazdátlanul, felügyelet nélkül sem napközben, sem

2020 október

éjszaka! A kívülről nem észrevehető, zárt helyen tárolt
építőanyag nem kelti fel a bűnös szándékú tolvaj érdeklődését.
Amennyiben ismeretlen, gyanús ember(eke)t látnak, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112 segélyhívó telefonszámon!
Telki település körzeti megbízottja, Kürtösi Pál rendőr zászlós
közvetlenül a +36-70-603-7594 mobiltelefonszámon érhető el.

Közösség

Rejtő-nap, remek hangulatban
Szólt a közönség vastapsa. A PSSZT! Pilisi Színjátszók
Társulatának előadása tette fel ugyanis a koronát arra a napra,
amely elhozta Telkibe Rejtő Jenő szellemiségét. A humoros,
jelenetek önfeledt pillanatokkal ajándékozták meg a
nagyérdeműt, így kellemesen telt az október eleji (harmadikai)
időponthoz képest enyhe időt hozó este.
Előtte, a napsütéses délutánon elsősorban szabadtéri –
kvízekkel, ügyességi és kézműves feladatokkal teli – gyermekfoglalkozások, valamint érdekes előadások, pódiumbeszélgetések fogadták a Kodolányi János Közösségi Ház és
Könyvtárhoz látogatókat. Bár voltak, akik inkább a Balatonnál
töltötték ezt a hétvégét, a Telkiben maradókat is remek programok várták: Thuróczy Gergely Rejtő-kutató, a Petőfi Irodalmi
Múzeum munkatársa jóvoltából elmerülhettek Rejtő Jenő
életének, munkásságának ismert és kevésbé ismert részleteiben;
Varsányi Ferenc Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, producer előadásából pedig azt is megtudhatták,
hogy Piszkos Fred és Fülig Jimmy hamarosan egy látványos,
izgalmasnak ígérkező, egész estés animációs filmben kerül majd
a vászonra. Mindeközben a közösségi ház folyosóján egy különleges tárlatot lehetett megtekinteni, karikatúrákkal, színházi
plakátokkal, portréval.
A ház fedett teraszán kora délutántól nagy munkák zajlottak – a
Pilisi Színjátszók Társulata ugyanis nem csak a színészekkel,
hanem a háttérrel és minden színpadi kellékkel együtt érkezett
hozzánk, és szinte egy valódi színházat épített fel az esti, rendkívül szórakoztató előadásra.
Köszönet illeti az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósuló rendezvény szervezőit, előadóit és fellépőit, akiknek köszönhetően ezen a napon Telkibe költözhetett
a XX. század egyik leghíresebb magyar írójának szellemisége.
szb
Fotó: Jakab Mária Ilona, szb
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Pasztircsák-kiállítás a közösségi
házban
Október 17-én szombaton délután Deltai Károly polgármester
nyitotta meg a Telkiben élő iparművész, Pasztircsák János kiállítását a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtárban.
A Telkiért Érdemérem idei kitüntetettje sajnos időskori egészségi állapota miatt nem tudott részt venni a megnyitón, így egyik
lánya, Larisza képviselte őt. Az október 30-ig látogatható tárlaton az alkotó számos humoros karikatúráját csodálhatta meg a
közönség, de további érdekességek is várták a nagyérdeműt.
Pasztircsák János szabadúszó formatervezőként, kézműves szakemberként dolgozta végig pályáját. Többek között a Keleti
pályaudvar, a Szépművészeti Múzeum és a Thália Színház
felújításában is közreműködött. Nevéhez fűződnek köztéri
dísztáblák és szobrok (56-os telki emlékmű), illetve szökőkutak
(a Mammut 2 épületében korábban látható szökőkút) tervei,
kivitelezései.

1996-ban költözött családjával Telkibe, egy 250 éves parasztházba, amelynek általa készített felújítási tervei a kiállításon is
megtekinthetőek voltak. A rendszerváltási időszak és az új vidéki élet egyfajta elszakadást jelentett számára a világtól, és lassan
az aktív szakmai tevékenységétől is. Életében összegyűjtött társadalom- és embermegfigyeléseit, gyermeki lelkének kreativitását kiadandó ekkor kezdett karikatúrákat rajzolni. A humor
mindig is személyiségének egyik központi eleme volt.
Szomorú szívvel tudatjuk Telki lakóközösségével, hogy
településünk tisztelt és szeretett, a Telkiért Érdeméremmel idén
tavasszal kitüntetett polgára, Pasztircsák János 2020. október 27én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Őszinte együttérzéssel fejezzük ki részvétünket családjának!
Isten nyugosztalja!
szb
Fotó: Jakab Mária Ilona
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Különleges tárlat és felajánlás
A Pipacs Galéria őszi kiállításán szereplő képek jelentős
része ezentúl a közintézményekben lesz látható
Sajnos ezúttal nem tudtunk megnyitót tartani, és az bizony
hiányzott mindenkinek. Főképpen a nyüzsgés, a nevetgélő
emberek, a beszélgetések zsivaja, valamint az aranyos gyerekek
zenei előadása. A nyitás napján, október 9-én még ragyogó idő
volt, de aztán átvette az uralmat a szürke ősz – ám szerencsére
ennek ellenére sokan voltak kíváncsiak a Pipacs Galéria kiállítására.
Kicsit csendesebben, de annál tartalmasabban telt el ez a pár
nap. Az érkezőkkel jókat beszélgettünk. Nagy örömömre új
beköltözők is meglátogattak, bíztatva engem arra, hogy
érdemes tovább folytatni, és működtetni a galériát.
A mostani tárlat a tekintetben is különleges, hogy a kiállított
képek közül azokat, amelyeket a művészeink korábban itt hagytak nekem, valamint saját festményeket is felajánlottam a köz
javára, a Telki Önkormányzatnak – tehát itt voltak így együtt
először és utoljára láthatók. Felkértem telki művészeket is, hogy
ha van kedvük, csatlakozzanak az ajándékozáshoz. Többen
azonnal és szívesen tették ezt, nagy köszönet érte Abiwu
Beatrixnak, Csatorday Dórának, Déri Gábornak, Jakab Mária
Ilonának, Gellért Rozáliának, Pelles Róbertnek, Tari Gabriellának
és Scheer Gizellának!
Nagyon szép anyag gyűlt össze, összesen 36 festmény kerül
majd a telki közintézményekbe – remélem, az alkotások elnyerik
majd mindenki tetszését! A festmények különböző helyekre fognak kerülni, én nagyon szeretnék az orvosi rendelőben látni jó
néhányat, hogy mikor az ember izgul, kicsit elterelje a figyelmet
a betegségről. A gyermekek számára is van pár kedves alkotás,
hogy ők se féljenek, a színes, állatos képek felvidítják majd őket.
Talán jut majd a közösségi házunkba is – remélhetőleg mielőbb
láthatjuk őket ott is!
Színes és érdekes volt az őszi tárlat. Minden kép más és más
technikával készült, változatos témákban és stílusokban. Sokak
szerint az egyik legjobb kiállításunk volt. Gondolatban már
készülődöm a tavaszi tárlatra, tele reményekkel, bizakodással,
hogy ez a cudar mizéria egyszer végét ér, és tarthatunk majd
megnyitót is! Addig is mindenki vigyázzon magára!
Szeretettel: Márton Ildikó
Fotók: Jakab Mária Ilona, MI, szb
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Első verseny az új sportcsarnokban
Az esztétikus és a művészi gimnasztika ünnepe Telkiben
2020. október 3-án rendeztük az új telki sportcsarnok első hivatalos versenyét: a Pannon Esztétikus Csapatgimnasztika
Sportszövetség Magyar Kupáját és a Magyar Művészi
Gimnasztika Szabadidősport Szövetség Évadnyitó Művészi
Gimnasztika Fesztiválját. A sportcsarnokunk és csapatunk is jól
vizsgázott, csodás helyszínen büszke házigazdaként a Telki SE
rangos versenyt és gálát rendezett. Több mint 250 versenyző 3
esztétikus és 6 művészi gimnasztika egyesület színeiben lépett
fel.
A Telki SE Rg szakosztálya először láthatott vendégül Telkiben
ilyen népes mezőnyt magas szintű versenyen. Sportolóinknak
régóta nem volt alkalmuk a versenyzésre, az edzések is sajátos,
változó körülmények között zajlanak nálunk, és a többi
egyesület berkeiben is, rendkívüli rugalmasságot várva el
szülőktől, versenyzőktől és különösen a sportvezetőktől, szakemberektől.
A zártkapus rendezvényen a gyerekek és felnőttek több kisebb
csoportra bontva versenyeztek, szigorúan betartottuk a
szőnyegbeosztást, az öltözők használatának szabályait, a ki- és
beléptetésben is az előzetes menetrend szerint dolgoztunk,
mindenki maszkot hordott, fertőtlenítettünk és hőmérsékletet
mértünk.

2020 október

Mindezek ellenére és talán mindezek miatt is óriási élményt
jelentett mindannyiunk számára a sportcsarnok birtokba vétele,
és hogy a mi csapataink, gyerekeink itthon versenyezhettek.
A járványhelyzet a korlátozások mellett új lehetőségeket is nyitott előttünk, különleges verseny volt ez szakmai szempontból
is. Ezen a szombaton minden a sportról, a versenyről, a koncentrációról, a feladat megvalósításáról szólt, azt segítette. Nagyobb
hangsúlyt kapott a sportközösség, a versenyzők és edzők saját
társaik mellett a többieknek is szívből, lelkesen tapsoltak, a
gyakorlatokat a szerény nézőszám ellenére is vastaps zárta.
Sikeresen megvalósítottuk az élő közvetítést, hogy minden
érdeklődő, szülő láthassa a gyakorlatokat, követhesse a
történéseket.
Nehéz azt megfogalmazni, mennyire felemelő volt megélni azt a
feltétlen örömöt, amit a sport, a mozgás és a versenyzés okozott.
Látni, hogy bár sok csapat alig tudott méltón felkészülni, kevés
volt az idő vagy az alkalom, a közvetlen találkozás, mégis rendkívül magas szintű produkciókat láttunk. Annyira szerettünk
versenyzők, edzők, szervezők újra együtt versenyezni. Ünnep
volt ez számunkra, bízunk benne, hogy a következő megmérettetés hamarosan megrendezésre kerül.
Oprics Judit, Fotó: Messzi Ke

Közösség
TELKI SE CSAPATAI
Esztétikus csapatgimnasztika
Gyermek 10-12 - Polka
Fecsó Flóra, Major Panni, Pataki Nóri, Papp Viola,
Schiroky Nadin, Szondy Barbara
Koreográfia: Méhesné Kispál Anita
Junior - Madarak
Bárány Réka, Kincses Dorina, Kosztricz Kinga, Major
Szonja, Ráduly Kata, Skapér Zsóka
Koreográfia: Méhesné Kispál Anita

Művész gimnasztika
Vágyak - Heitler Tünde, Osztie Dóri, Szabó Noémi
Koreográfia: Méhesné Kispál Anita
A szivárványon túl - Brezina Anna, Nagy Lilla, Kókai
Anna, Németh Kitti, Farkas Emma, Benczúr Anna Luca,
Papp Saci, Gerván Luca, Götz Olívia, Márkli Abigél
Koreográfia: Méhesné Kispál Anita
Kincseink - Császi Réka, Hamar Léda, Sebestyén Adél,
Sturdivant Alana, Vida Lilla, Szmatovich Dorka, Pallos
Kata
Koreográfia: Hollanday Andrea
Sóhajok - Bencze Dorottya, Kókai Mária, Osztie Kata,
Vajda Georgina, Ozsváth Szonja, Drahos Anna
Koreográfia: Hollanday Andrea

PANNON AGG
A Pannon Esztétikus Csapatgimnasztika Sportszövetség fő célja, hogy a sportág népszerűsége növekedjen. Telkiben dolgozó
és élő szakembereink aktív szerepet vállalnak működtetésében.

ESZTÉTIKUS CSAPATGIMNASZTIKA
Az esztétikus csapatgimnasztika (Aesthetic Group Gymnastics, röviden AGG) egy nők és férfiak által egyaránt művelt sportág,
amely a stilizált és természetes mozdulatsorokra épül. Az AGG elsősorban a harmónián, ritmikán és dinamikán alapszik és a test
természetes erejét használja az egymásba kapcsolódó mozdulatsorok során. A zenére előadott csapatgyakorlatok alatt minden
mozdulatsort gördülékenyen kell bemutatni, így a mozdulatok szinte egymásba folynak. Ez adja a sportág könnyed, természetes jellegét.
Az AGG 1996 óta nemzetközileg elismert versenysport. A versenyek során a program idejétől függően (rövid vagy hosszú) 410 fős csapatok, 13X13 méteres szőnyegen mutatják mutatják be koreográfiáikat, amelyek nélkülözhetetlen része a csapatmunka és az egységben való mozgás. A zene expresszív értelmezését, a különböző testtechnikai elemcsoportokat bemutató (pl.:
testhullám, ugrás, egyensúly, stb.) koreográfia adja, amely így egy kerek történetet teremt.
Az AGG a művészet és a sport ötvözete, amit az érzelmek és azok kifejezése inspirál.

MŰVÉSZI GIMNASZTIKA SZÖVETSÉG
A 2018 novemberében alakult szövetséget az az igény hozta létre, hogy az önmaguk örömére és művelésére csapatban gimnasztikázó gyerekeknek és fiataloknak művészi sporttevékenységet, érdekképviseletet és közösséget szervezzen.
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Házimuzsika a közösségi ház udvarán
Hagyományteremtő szándékkal tartott koncertet a FELIX Trió
2020. szeptember 16-án délután, a Kodolányi János Közösségi
Ház és Könyvtár udvarán. Az orvos-gyógyszerész-jogász
összetételű hármas – dr. Karlócai Kristóf - cselló dr. Kolbe Ilona zongora, dr. Kollár Edit - hegedű – szabadtéri muzsikálása során
népszerű klasszikus zenével örvendeztette meg az érdeklődőket.
A FELIX Trió amatőr együttes, és amint az az amatőr szóból is
következik, nagyon szeretik azt, amit csinálnak. Elkötelezettek az
értékes klasszikus zene iránt, olyan műveket játszanak szívesen,
amelyek előadása az együttesnek és a hallgatóságnak egyaránt
örömet okoz, kikapcsolódást jelent.
Az együttes tagjai a Budapesten megrendezett Fesztiválakadémiákon mélyítették el kamarazenei tudásukat, ahol neves professzorok segítették őket a felkészülésben. Néhány évvel ezelőtt
felléptek már Telkiben, akkor a Hold Otthon hallgatóságának
muzsikáltak. Nemrégiben, hogy a trió zongoristája férjével a
településre költözött, itt folytatódtak a megszokott próbák. A
karantén időszakban a házimuzsikálás kiszorult a szabadtérre, és
örömmel tapasztalták, hogy zenéjük a Völgy utcai
lakókörnyezetben is osztatlan sikert aratott. Innen már egyenes
út vezetett a közösségi házba, a nyilvános bemutatkozásig.
A trió Telkiben élő tagjától, dr. Kolbe Ilonától megtudtuk, ez az
alkalom minden bizonnyal egy sorozat első állomása volt, és –
mivel a kezdeményezést a közösségi ház vezetője, Berényi Ildikó
is a támogatásáról biztosította – a jövőben rendszeressé válhatnak településünkön a házimuzsika jellegű koncertek. A nyugdíjas gyógyszerésznő, aki ma már főként hobbijának, a zenének, és

persze családjának, köztük négy unokájának él, elmondta, több
olyan amatőr zenészt ismer falunkban, akik jó színvonalon játszanak, és az ő színpadra csábításuk a célkitűzések között szerepel. Így fogalmazott: „Szeretném a helyi ismertségű zenészeket,
akadémistákat mind felkutatni. Ha pedig ezeknek a koncerteknek elegendő nagyságú közönsége lesz, már más léptékben is lehet majd gondolkodni, és az amatőrök mellett
nevesebb fellépőket is meg lehet hívni. Meggyőződésem, hogy
a zene kiszakít bennünket a mindennapos rohanásból, testre és
lélekre egyaránt jótékony hatással van.”
A szeptemberi fellépés kapcsán kiemelte, nagyon örült annak,
hogy pici gyermekek is hallhatták zenéjüket, és úgy érzi, jól sikerült a trió koncertje. „Nagyon kedvező a Kodolányi János
Közösségi Ház fedett teraszának akusztikája. Egy kicsit féltem,
hogy az utcazaj túlzottan behallatszik az udvarra, azonban
egyáltalán nem volt vészes” – árulta el a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Kamarazenekarának zongoristája.
A folytatás – a járványhelyzet alakulásának függvényében –
november egyik vasárnapján következhet, ám a konkrét
időpont még egyeztetés alatt áll. Ezúttal a hegedűsök kerülnek
a fókuszba, egy fiatal orvosnő és biológus ikertestvére J. S. Bach:
d-moll kettősversenyét játssza majd, a műsor többi része
egyelőre meglepetés!
Azok, akik nem szeretnének lemaradni, és előzetes értesítést
kérnek a műsorról, valamint a pontos időpontról, kérjük, küldjenek egy emailt a közösségi háznak (kultura@telki.hu) a
következő szöveggel: „Házimuzsika, értesítést kérek!”.
Szilágyi Balázs

A bal oldali képen a FELIX Trió tagjai, a jobb oldali fotón a következő fellépők, Ouanphanivanh-Kiss Noémi és
Dr. Ouanphanivanh Edina láthatók.

Rendhagyó Falukáposztája
Idén ősszel a járványhelyzet miatt nem tartott településünk
nagy közös káposztasavanyítást, így rendhagyó módon zajlott a
2020-as Falukáposztája. Aki előzetesen jelezte igényét, ezúttal
sem maradt csömöszölnivaló nélkül, ám a vitamindús finomságot ezúttal nem a falubeliekkel közösen a Pajtában, hanem
otthonában készíthette el mindenki.

A „rendezvény” keretében összesen 103 adag (egyenként kb. 8
kilogrammnyi) megfelelően előkészített vecsési káposztát osztottak ki néhány hozzávaló alapfűszerrel együtt a Faluháznál
október 17-én, szombaton délután 4 órától, így látható, sokan
éltek a lehetőséggel, hogy idén is saját készítésű savanyú
káposztával tölthessék fel éléskamrájukat.
szb
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Szép eredmények a Kenguru
matekversenyen

Pályaorientációs előadás az
iskolában

A 2019/2020-as tanév Nemzetközi Kenguru Matematikaversenye szeptemberben került megrendezésre. Négy tanulónk
is nagyon szép helyezést ért el, benne voltak az első tízben 649
induló közül. Köszönjük a részvételt minden diákunknak, és ezúton gratulálunk az alábbi kiemelkedő eredményekhez:

Pályaválasztást elősegítő céllal rendszeresen hívunk iskolánkba
vendégelőadókat, akik egy-egy osztályfőnöki óra keretében
mesélnek pályájukról a gyerekeknek. Az elmúlt hetekben két
előadásra is sor került, ahol szülők vállalkoztak arra, hogy meséljenek nyolcadikosainknak munkájukról, hivatásukról.

Nádasi Vivien (5. évfolyam) megyei 3. helyezés

Mindkét előadás révén a gyerekek betekintést nyerhettek egyegy izgalmas, ugyanakkor nem túl egyszerű pálya létrejöttébe
és mindennapjaiba.

Varga Marcell (3. évfolyam) megyei 6. helyezés
Brickner Marcell (3. évfolyam) megyei 7. helyezés
Stefán András (3. évfolyam) megyei 10. helyezés

Süni az iskolában
Októberben a 4. évfolyamhoz vendégek érkeztek. Tejbegríz az
afrikai sün, és Frodó, a tengeri malac örvendeztetett meg bennünket. Köszönjük a szervezést Illyés Andi néninek!

Stefán András

Varga Marcell, Brickner Marcell

www.telki.hu
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munkáját, amellyel a kisudvar rendbetételét, szépítését segítették.

Köszönet a tudás almájáért
A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
ezúton is köszöni Laky Józsefnek és Lakyné Füredi Erikának, a
telki zöldség-gyümölcs bolt tulajdonosainak az alma adományt,

Október 1-jétől kötelező a
lázmérés
Az EMMI Intézkedési terv október 1-jei módosítása alapján a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési
intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése
érkezéskor.
A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló
csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos
által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve
gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján
is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől,
illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a
törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

amellyel támogatták a 2020-as tanévnyitó ünnepséget, amelyen
minden elsős kisdiák megkapta a „tudás almáját”.

Egy mesés nap története

Köszönet a szülőknek

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren innen és azon túl,
ott, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy vadvirágról elnevezett
iskola, ahol csupa-csupa kiskirálylány és kiskirályfi tanult.

A gyerekek, a tantestület és az iskolaközösség nevében is
köszönjük az 1. b osztályos tanulók szüleinek áldozatos

Ebben az iskolában nagyon szerették a hagyományokat a
gyerekek, ezért ha lehetőségük nyílt rá, ápolták is azokat. Így
történt, hogy október másodikán összegyűlt az iskola apraja és
nagyja Benedek Elek születésnapját ünnepelni, valamint teljesíteni az idei év mesepróbáit. Volt is belőlük hét. A mókás
feladatok között szerepelt: papucsszaggatás, képkirakás, képkeresés, meséstárgyak felismerése. Betekinthettek a diákok a
meserendőrség munkájába, és megtapasztalhatták, milyen
érzés volt a kis kakasnak felszívni azt a sok darazsat.
Nem voltunk híján a mókának és a kacagásnak. A pontot az „i” re az osztályfeladat tette fel, amely szintén hagyomány már a
Magyar Népmese Napján. Idén a boszorkányoké lett a főszerep.
Cirokseprű-díszítő versenyt hirdettünk az osztályok között.
Jelige: Boszorkány
„Így volt, mese volt, igaz volt. Aki nem hiszi, járjon a végére!”
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Ki van a kalap alatt? – IV. rész
Új, hónapról hónapra jelentkező sorozatunk Telkiben élő,
érdekes és értékes hölgyeket mutat be olvasóinknak. (Nem)
mindennapi nők mesélnek életükről, családjukról, az elmúlt
karanténos időszakról. Néhány gondolatukról biztosan
magunkra ismerünk. Teszik a dolgukat, helytállnak, „szolgálnak és védenek”. Okosak, kedvesek, viccesek. Van köztük
csendesebb, harsányabb, visszahúzódóbb, vagányabb, de
mindannyian egyediek és szilárd bástyái családjuknak. A
szerző, Gónusz Gabriella által bemutatott – nem celeb – hölgyek mind-mind telkiek, találkozhatunk velük a szomszédunkban, a boltban, a postán vagy éppen az utcán. Vajon
felismerik őket?

Enikő
Segítség a kerítés túloldaláról
Nyugalmat áraszt, folyamatosan mosolyog, egyszerűen jó a
közelében lenni. Csinos, ápolt, kedves. Utánzásra méltó, ahogyan
felépítette az új életét, beindította saját vállalkozásait. Egyszerre
erős és nőies nő.
- Mivel foglalkozol?
- Logopédus vagyok, gyerekeket tanítok, időseknek tartok
fejlesztő foglalkozásokat. valamint edzőként csoportos órákat,
és személyi edzések keretében segítek a sportolni vágyó helybelieknek. Tavasszal egy hét alatt veszítettem el az összes
munkámat. Az idősotthonba értelemszerűen nem mehettem, a
gyerekeket is otthon tartották a szülők és természetesen a csoportos órákat sem lehetett megtartani.
- Pedig mindent megpróbáltál, hogy minél tovább tudjunk
együtt edzeni. Többször tartottál órát a szabad levegőn, a
megfelelő távolságot megtartva csináltuk a „vidám tengerészt”,
meg a hasizomgyakorlatokat.
- Igen, de sajnos kijött a rendelet, hogy ötnél többen nem
tartózkodhatnak egy helyen, még szabadtéren sem, úgyhogy
ezek is elmaradtak. Én is megpróbáltam adni magamból, sok
más emberhez hasonlóan. Készítettem edzésterveket a csoportnak, de azért ez tudjuk, hogy nem ugyanaz, mint amikor személyesen tudom motiválni őket. Hiányoztak a visszajelzések.
- Hogyan változtak az érzéseid, ahogy telt az idő, vissza tudsz
emlékezni rá?

- Igen, emlékszem. Először én sem gondoltam, hogy ez egy ilyen
méretű járvány lesz. Aztán ahogy jöttek a hírek, viszonylag
hamar világossá vált számomra, hogy nem fogok tudni dolgozni. Sokkoló volt. Mivel elmaradtak a megszokott bevételek, így át
kellett csoportosítani a kiadásainkat. Ez meglehetősen frusztráló
volt. Egy pár nap alatt lehiggadtam, és elkezdtem „túlélési tervet” készíteni, olyat, amiben megtaláljuk a helyünket ebben az új
helyzetben. Szép lassan észrevettem a jó dolgokat. Azt, hogy a
digitális oktatásban tanuló nagylányom rendszeresebben tanul,
én pedig alhatok, ameddig akarok. Ez valami hihetetlen nagy
ajándék volt. Nyilván a tudat volt a fontosabb, mert ugyanúgy
felkeltem reggel, mint korábban, csak valahogy kényelmesebben indult a nap. Kutyasétáltatással, hosszú kávézgatással.
Minden nap edzettünk otthon a kertben. Többet tudtam
foglalkozni a nagylányommal és magammal is.
- A nyár folyamán visszaállt a „majdnem normális” rend.
- Igen, újra elindultak az edzések, nagyon jó volt ismét dolgozni,
mert már nagyon hiányzott az egész napos aktivitás, nyüzsgés.
Óvatosan, de utazgattunk országon belül. Őszintén örültünk a
barátainkkal való együttlétnek, gyűjtöttük az élményeket. El
tudtam utazni szüleim sírjához, időt szántam az emlékezésre.
Töltődtünk napsütéssel, energiával, mert ugyanúgy benne volt a
tudatunkban, hogy nincs még vége a nehéz időszaknak. Én már
tavasszal is azt gondoltam, hogy ha lesz is második hullám, az
másmilyen lesz. Így, hogy egyszer már átéltük, jobban fel lehet
készülni a helyzetre.
Bíztam és bízom benne, hogy tudok dolgozni, bár ebben a
hitemben az utóbbi napok információi alapján egy picit
meginogtam.
- Fel lehet egyáltalán készülni erre szerinted?
- Igen. Lelkileg, fizikailag feltöltődve, kiegyensúlyozottan és nagy
önfegyelemmel várom az őszi-téli időszakot. Mindezt a változó
helyzethez kell majd alakítani. Ezt szerintem tudatosítani kell
magunkban. Tanulni kell, elmélyedni dolgokban, és tudomásul
venni, hogy most ez a helyzet. Ja és tervezni kell a COVID utáni
időszakot. Ahol tudok, segítek majd ismét. A közvetlen szomszédságban főleg idősek laknak. Tudom, hogy a legtöbbjüknek
van családja, de valahogy úgy éreztem, hogy fel kell ajánlanom a
segítségemet. Kell-e bevásárolni, kiváltani a gyógyszert vagy
www.telki.hu
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egyszerűen csak beszélgetni egy kicsit a kerítés két oldalán
állva. Kiderült, hogy az egyik idős házaspár az önkormányzattal
vette fel a kapcsolatot, és ott kért segítséget. Bíztattam őket,
hogy ennek ellenére szóljanak, ha szükségük van valamire. Most
még nem történtek a tavaszihoz hasonló szigorítások, de ha
megtörténnek, akkor már rutinosan tudni fogom, hogy kinek,
hogyan tudok segíteni. Megint sütök majd nekik kalácsot,
veszek újságot, és kérdezem, hogy mire van szükségük.
- Más ember lettél-e? Miben változtál?
- Érdekes módon nekem a jelenlegi helyzet békét, megnyugvást
hozott. Kiegyensúlyozott, harmonikus vagyok. Sokat dolgozom,
de úgy érzem, hogy ott vagyok, ahol lennem kell. Átértékeltem a
fontos és kevésbé fontos dolgokat. Már tudom, hogy a fontos az
nem egyenlő a sürgőssel.
Gónusz Gabriella
(A cikk megjelent itt is: https://kutyavarju.blog.hu/)

Egészségfejlesztési Iroda a járásban
élők egészségéért
A Biatorbágy Város Egészségügyi
Ellátó Nonprofit Kft. 89,92 millió Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült a VEKOP-7.2.2-172017-00002
azonosítószámú,
„Közösségek az egészségtudatos lakosságért a Budakeszi
Járásban” című pályázatával. A projekt keretében jött létre a
Budakeszi járás Egészségfejlesztési Iroda.
Az elmúlt 26 hónapban a lakosság felé mindenki számára hozzáférhető és érzékelhető, standard minőségű népegészségügyi
szolgáltatásokat nyújtottunk. Szoros együttműködésben dolgoztunk a járás egészségügyi ellátórendszerével (alap- és szakellátás), az önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel. Az
általunk kínált programok kínálatát az országos népegészségügyi célkitűzések mentén és a helyi igényeknek megfelelően
alakítottuk ki a járás sajátosságait figyelembe véve.
Nagyon köszönjük az érdeklődést programjaink iránt, igen nagy
számban meg tudtuk szólítani a járás településeinek lakosságát:
ez több mint 11 ezer találkozást jelent a Biatorbágyon,
Budajenőn, Budakeszin, Budaörsön, Herceghalomban, Nagykovácsiban, Pátyon, Perbálon, Remeteszőlősön, Telkiben, Tökön,
Zsámbékon élő emberekkel.
Az iroda működésében a testi jóllétet segítő programok közül
különösen népszerűek voltak a könnyen elérhető testmozgás
programjaink (jóga, zumba, önvédelem), az életmódváltást
támogató tanácsadás, diabétesz klub és a szív-érrendszeri megbetegedések megelőzéséhez kapcsolódó Nordic Walking,
túraterápia
klubok. Elsősegélynyújtással
kapcsolatos
ismereteket oktattunk a gyermekeknek, nyári időszakban életmódtáborokban jártunk, színesítettük a gyermeknapi programokat. A járás településein szűréseket, egészségnapokat
szerveztünk.
A Lelki Egészségközpont az intézményekben (pl. önkormányzatokban, iskolákban, óvodákban, családsegítő központokban)
tartott stresszkezelő tréningeket, továbbá szakembereknek
képzést a depresszió felismeréssel, öngyilkosság-megelőzéssel
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kapcsolatban. A járás településein demenciaszűrést végeztünk
az alapellátással együttműködve. A szülőknek a babavárástól
(baba-mama klub) a kisgyermekes koron át (kapcsolódó nevelés
támogató csoport) az iskoláskorig (tanulást segítő csoportfoglalkozás) szerveztünk programokat.
Együttműködtünk a „Három generációval az egészségért” projektben résztvevő háziorvosokkal.
A járványhelyzet idején különösen használtuk online
lehetőségeinket: izgalmas, egészségtudatos magatartással
kapcsolatos témákban küldtünk hírleveleket az arra feliratkozóknak, online tanácsadással álltunk rendelkezésre és a
közösségi médiában elindítottuk mozgáskihívásunkat.
Köszönjük a sikeres együttműködést a járás települései
vezetésének, az egészségügyben dolgozó kollégáknak, a civil
szervezeteknek, minden partnerünknek, és elsősorban az itt
élőknek, akik igénybe vették ingyenes szolgáltatásainkat. Bízunk
benne, hogy a járásban élők egészségtudatosságának
fejlődéséhez irodánk is hozzájárult.
A munka folytatódik tovább, a 3 éves fenntartási időszakban is
készségesen állunk az intézmények, civil szervezetek és a
lakosság rendelkezésére.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
http://efi.biatorbagy.hu/

Hirdetés
Kultúra
Érje el célközönségét a Telki
Naplón és Portálon keresztül!
2089 Telki,
Kökörcsin u. 11.
Telefon:
06-70-773-7935

Tisztelt hirdetők és hirdetni szándékozók!
Az új típusú koronavírus okozta veszélyhelyzetben, majd –
a pandémia költségvetésre gyakorolt kedvezőtlen hatásai
miatt – az azt követő időszakban (előreláthatóan az idei év
végéig) a Telki Napló csak online jelenik meg, a szokásoknak megfelelően minden hónap utolsó napjaiban. A
telki.hu honlapra felkerülő változat mindig is rendkívül
olvasott volt, és nem csak Telki minden háztartásába, a
település határain túl is eljut azokhoz, akik községünk hírei
iránt érdeklődnek.

Ehavi számunk címlapján Messzi Ke fotója
látható.

Juttassa el célközönségéhez hirdetését továbbra is rajtunk
keresztül! Az online Napló hirdetéseire most a szokásos
alapárból 30% kedvezményt biztosítunk!

A 2020. júniusi számunktól kezdődően a Telki Napló címlapfotója a „Telki és Környéke Képekben” Facebook-csoport legszebb,
leglátványosabb alkotásai közül kerül ki. A kiválasztást szakmai
zsűri segíti, ám a szerkesztőség szubjektív döntésén alapul, hogy
végül melyik kép díszíti az aktuális lapszám borítóját – természetesen a fotós hozzájárulásának függvényében.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a Telki Portál (a
www.telki.hu önkormányzati honlap) folyamatosan frissülő tartalma révén kimagasló látogatottsági statisztikákkal rendelkezik, így e felületen keresztül is számtalan
helyi, valamint környékbeli olvasónkhoz elérhet hirdetése!

Ezúton is köszönjük a telki fotósok gyönyörű alkotásait, és mindenkinek gratulálunk a közösségi oldalon is megosztott remek
képekhez!

A hirdetések árairól és a további részletekről érdeklődjön a
06-26-920-806-os telefonszámon, valamint a munkaugy@telki.hu email címen!
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Közérdekű
Közösség
Újra játszóház a közösségi házban
Október 17-én folytatódott Tarándszarvas játszóház-sorozatunk,
amelynek keretében csutkababát, valamint csuhédíszeket
készítettünk Toma Krisztina és Hegedűsné Kun Zsuzsa
vezetésével.

Programsorozatunk az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Csoóri Sándor Program
Tárgyalkotó
Népművészeti
Közösségek
pályázati támogatásával valósul meg.

A Szénási Veronika mesemondó által felvidéki tájnyelven
előadott történet után Fucskár Erika könyvtáros segítségével
mesés hétpróba kalauzolta el a gyerekeket a népmesék világába.

November 21-én délelőtt ismét várjuk az
érdeklődőket közösségi házunkba, témánk a
tarándszarvas lesz.

2020 október

Fotó: Jakab Mária Ilona

