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Elmaradnak az áremelések
Szakítva a korábbi évek gyakorlatával, a képviselô-testület elutasította a
vízszolgáltató és szemétszállító vállalatok által kért áremelési javaslatokat.
4. oldal

Faludisznaja
Idén január 31-én a Pajtában lesz a rendezvény
5. oldal

Eseménynaptár 2009
6-7. oldal

Adjék Isten minden jót,
öt-hat tyúkot, jó tojót!
Hízott disznót, sok hurkát,
tele pincét, kamarát,
sonkát, kolbászt, szalonnát,
gond ne bántsa a gazdát!
Adjék Isten szép vetést,
rengô-ringó jó termést,
békesség és szeretet
töltse meg a szívetek
ebben az új évben!
Népköltés

Köszöntünk, Mária néni!
90 éves a köztiszteletnek örvendô telki pedagógus
Falunk régi lakója és elismert személyisége, Regôs Mária néni nemrég, 2008.
december 20-án ünnepelte 90. születésnapját. Sok éven át Budajenôn, egy évig
pedig a régi, osztatlan telki iskolában dolgozott férjével, az intézmény
tanítójával. Szerették és tisztelték ôket.
9. oldal

Különleges részecskefizika-óra
Telkiben
Nagy sikernek örvendett a „Mindennapi tudomány” névre keresztelt
elôadássorozat elsô állomása
2. oldal

PROGRAMOK

Különleges részecskefizika-óra Telkiben
Nagy sikernek örvendett a „Mindennapi tudomány” névre keresztelt elôadássorozat elsô állomása
Mi is az a részecskegyorsítás? Mi az az LHC?
Létrehozhatnak-e feketelyuka(ka)t a bolygónk
legnagyobb részecskegyorsítójában végzett kísérletek?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatott
választ, aki január 8-án 19 órakor az 1995 óta
Telkiben élô, Dr. Horváth Dezsô fizikus
elôadásának szentelte a csütörtök estéjét.
A már-már megszokott kinti hidegben szívet
melengetô és elmét serkentô izgalmas elôadáson vehetett részt a közel száz érdeklôdô a Telki Általános Iskola egyik termében.
A különleges fizikaóra keretében a svájci-francia határon, Genfben megépített földalatti részecskegyorsító (amelynek 4 gyorsítója közül
a legnagyobbat nevezik LHC-nek, azaz Large
Hadron Collidernek) magyar kutatócsoportjának vezetôje mesélt tapasztalatairól, a részecskefizika alapjairól, a CERN névre keresztelt
szervezet beruházásáról és a kutatások várható
tudományos hasznáról.
A tömött sorokban ülô, közel száz fôt számláló
közönség érdeklôdve hallgatta a tudós szavait.
Mint megtudhattuk, az 1984 óta tervezett,
nemrég megépült gyorsító 27 kilométer hosszú
és 6, 3 milliárd svájci frankba került. A protonütköztetésbôl és az ebbôl származó adatáradatból (a tervek szerint az LHC-ben kb. 40 millió
ütközést generálnak majd másodpercenként)
talán megfigyelhetô lesz majd néhány, a tudósok által is csak sejtett folyamat. Ilyen a Higgsbozon is, amely az atomi világ standard modelljének egyetlen hiányzó alkatrésze.
A CERN-nek - amely fenntartja a gyorsítót - 20
tagországa van, és a 2500 alkalmazott mellett
nagyjából 10000 kutatót foglalkoztat.
A föld alatti építkezés körülményeirôl rengeteg
érdekességet mesélt a Debreceni Egyetem oktatójaként és a KFKI munkatársaként is dolgozó fizikus.
Csak néhány kiemelkedô adat a sok közül: a
Genf városa alatt 100 méterre mûködô berendezés 1232 szupramágnesbôl áll és függôvasút
viszi körbe a dolgozókat a 27 kilométeres alagútban. Az eseményeket az észlelô renszer
12.500 digitális kamerával 100 millió pixeles
felbontásban rögzíti, majd másodpercenként
kb. 1000 gigabyte-nyi adatot továbbítanak fel-
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dolgozásra számos ország kutatóállomásaira.
Budapesten is van egy „kisebb” állomás,
amelynek tárolókapacitása eléri a 70.000 gigabyte-ot (csak összehasonlításképpen: a modern személyi számítógépek átlagosan 100 gigabyte-nyi merevlemezzel rendelkeznek).
A CMS (az egyik detektor) magyar kutatócsoportjának vezetôje azt is elárulta, hogy a mágneseket a világûrnél is hidegebb, 1,9 Kelvin (271,25°C) hômérsékletre kell lehûteni, amihez
zárt rendszerben keringetett folyékony héliumot használnak.
Ezután az CMS mûködését is megismerhették
a jelenlévôk. A hozzá tartozó munkafolyamat
több fázisból áll. A detektor részeinek összehangolását és a kalibrációt követôen kezdôdik
a szimuláció és a megfigyelés. A kapott értékeket ezután feldolgozzák, majd a kutatók következtetéseket végeznek.
„Hatalmas a felfedezési potenciál.” – mondja
lelkesen a fizikus, majd egy humoros példával
illusztrálja a protonütköztetést: „Ha két túrógombócot csapunk egymásnak, az érdekesebb
eredménnyel jár, mintha két vasgolyóval tennénk ugyanezt.” (Valóban, el lehet képzelni, hogy
vajon hány darabkára és összetevôre - prézli, túró, stb. - potyognának szét a gombócok.)
Bár az elsô protoncsomagot tavaly szeptemberben indították útnak a rendszerben, pár nappal késôbb egy mikro méretû hegesztési hiba
miatt kísérlet közben az egyik szakaszon robbanás történt, amely szétroncsolt egy óriás
mágnest és a hûtésre használt héliumból is kiömlött 6 tonnányi. A helyreállítási munkálatok
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tartanak, a tudósok reményei szerint idén július végén újraindulhat a berendezés.
És hogy mi a gyakorlati célja a szerkezet
mûködtetésének?
Egyet már mindenki ismer, hiszen a világháló
is a CERN-hez kapcsolódó projekt miatt jött
létre, majd terjedt el. A számtalan tudományos
haszon mellett kiemelkednek a technológiai
fejlesztések is, amelyeket egy ilyen kutatás indukál.
Az elôadás végén természetesen a mindenkit
izgató kérdésre is választ kaphattak az érdeklôdôk. „Elvileg nem nulla - de nagyon kicsi
- az esélye annak, hogy létrejöhetnek pillanatszerû, kicsi fekete lyukak, azonban ezek azonnal elpárolognának.”- nyugtat meg mindenkit,
majd a kételyeket teljesen eloszlatva elmondja,
hogy 3 Napnyi (!) tömeg kellene egy, a földünket elnyelô feketelyuk létrehozásához.
A „nem nulla valószínûség” szókapcsolatot
egyébként sokan használják a tudományban, és
a legenda szerint a félelemkeltô hír elterjedése
is egy fizikus ilyen jellegû kijelentésének és az
ezt „felturbózó” újságírónak volt köszönhetô…
Örömteli volt, hogy a közönség soraiból számos kérdés fogalmazódott meg az elôadást követôen. Ez is mutatta, hogy milyen nagy érdeklôdés van falunkban az ilyen rendezvények
iránt. A sorozat nem titkolt szándéka, hogy keretein belül megszólaltassa a Telkiben „rejtett
kincsként” köztünk élô érdekes embereket,
hogy a településünkön élôk megismerhessék
nem hétköznapi hivatásukat, munkájukat.
Szilágyi Balázs

2009. január

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl
Telki Község Önkormányzat Képviselôtestülete az alábbi döntéseket
hozta. A beszámoló nem terjed ki minden napirendi pontra, a legfontosabb közlendôket tartalmazza. A teljes jegyzôkönyv megtalálható a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy érdeklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási idôben.

továbbiakban is teljes adókedvezményben részesül.)
Az építmény-, telek-, és iparûzési adó összege 2009-ben nem változik, bevezették viszont az idegenforgalmi adót, melynek összege
1 fôre 350 forint vendégéjszakánként. A kérdés aktualitását az
edzôcentrum mellett hamarosan átadásra kerülô szálloda adja.

2008. december 15.

Hulladékkezelési rendelet módosítása, 2009. évi ivóvízés csatornadíj hatósági árának megállapítása, 2009. évi
ivóvíz- és csatornadíj támogatás pályázat benyújtása

A Helyi Védelemrôl szóló helyi rendelet megtárgyalása,
a Tervtanácsi rendelet módosítása
A Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság (TTKKB) korábban megkérte a
jegyzôt, hogy dolgozza át a „több sebbôl vérzô” Helyi Védelemrôl
szóló helyi rendeletet. A képviselôk ezért úgy határoztak, hogy elnapolják a kérdést, ahogyan hasonló okok miatt a Tervtanácsi rendelettel kapcsolatos döntést is.

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása (törvényességi észrevétel és egységes szerkezet)
A HÉSZ-szel kapcsolatban felmerülô – az elôzô számunkban részletesen is olvasható - törvényességi észrevételnek megfelelôen továbbra sem változtatták meg a rendeletet, azonban azt megszavazták, hogy Pintér Ferenc (településtervezô) véleményét is kikérik az
ügyben, mielôtt egységes koncepciót alakítanának ki.

Díjak alapítása
Hosszas vita alakult ki a Telkiben ezentúl kiadható díjakkal kapcsolatban, melynek során végül arra az elhatározásra jutottak a
képviselôk, hogy ezentúl évente maximum 3 háznak (amelybôl
legfeljebb egy lehet 3 évnél korábbi építésû) osztják ki a „Telki
legszebb háza”, valamint 3 ingatlannak a „Telki legszebb utcakertje” címet.
Az utóbbi kiosztásának oka, hogy a kerítés és az utca közötti terület rendbetételével kapcsolatos kötelezettséget jutalmazással ösztönözzék. A szándék pedig mindkét esetben az, hogy ezek a házak és
utcakertek példát jelentsenek egyrészt az új beköltözôk, másrészt
minden telki polgár számára.
Szó volt arról, hogy pénzjutalom, esetleg (ingatlan)adó kedvezmény is járjon a díjazottaknak, azonban a testület ehelyett egy
kisplasztika vagy emlékplakett és egy oklevél adományozása mellett tette le a voksát.
A pályázás a Tervtanács ajánlásával és az érintett tulajdonosok beleegyezésével lehetséges, ezt követôen a TTKKB és az OKSB
(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság) dönti el, kié a „legszebb
ház és utcakert” falunkban.
Emellett létrehozták a „Telki díszpolgára” címet is, amelyet olyan
személy kaphat meg, aki több éven át a település fejlesztése érdekében közéleti, gazdasági tevékenységével kiemelkedô eredményt
ért el, továbbá a település társadalmi életében, mûvészeti, kulturális, egészségügyi és sportéletében, természeti értékei valamint haladó hagyományai ápolásában és gazdagításában kimagasló szakmai és hivatásbeli érdemeket szerzett. A díjat maximum kétévente
oszthatják ki egy polgártársunknak, amennyiben a testület legalább
háromnegyede egyetért a jelölés jogosságával. (A pályázatról részletesen olvashatnak e havi számunkban.)

2009. évi adórendeletek megtárgyalása
Telkiben a Helyi Védelem alatt álló épületek eddig 100 százalékos
építményadó-kedvezményben részesültek, azonban ez a jövôben
50 százalékos lesz. (Az egyetlen mûemléki jellegû épület viszont a
2009. január

Nem változnak a víz-, szennyvíz- és hulladékszállítási díjak, mivel
a képviselôk hosszas mérlegelés után elutasították a szolgáltatók
áremelési javaslatait. Emellett a falunk tulajdonában lévô szennyvízkezelés esetében is a tavalyi ár szinten tartása mellett döntöttek.
(Errôl külön cikkben is tájékozódhatnak lapunk hasábjain.) Az ok,
hogy jövôre alacsony infláció várható és a szolgáltatók a fogyasztói kör bôvülésével is számolhatnak.
A lakossági vízdíj esetében azért várható mégis változás, mert kicsi az esélye, hogy 2008-hoz hasonlóan idén is kapunk állami támogatást. Az alapár 625 forint köbméterenként, a pályázatot
késôbb bírálják el.

A 2009. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló
rendelet megalkotása
A Pénzügyi Bizottság által támogatott, átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletet egyhangúlag megszavazták a képviselôk, melynek alapjául a tavalyi büdzsé számadatai szolgálnak.

Telki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának elfogadása
A Polgármesteri Hivatal hatékony mûködésének érdekében 2009.
január 1-tôl 4 pillérre osztják fel a feladatokat (titkárság, igazgatás,
építésügy, pénzügy), ezzel egyértelmû, rendezett viszonyokat teremtve. Emellett hamarosan bevezetik, hogy a telefonos és a
személyes ügyfélfogadás - nem zavarva egymást - különbözô
idôpontban legyen. Ezen kívül a jövôben elôzetes idôpont regisztráció is várható.

A ZSÁMERT jövôjével kapcsolatos állásfoglalás, telekalakítások kérdéseinek megtárgyalása
A három kistérségen átívelô társulásnak már régóta nem volt különösebb „hozzáadott értéke”, így a testület a ZSÁMERT-bôl való
kilépés mellett határozott.
Ezután a képviselôk technikai jellegû telekalakítási módosításokról is döntöttek.

Füredi Róbert kérelme
Falunk egyik ôslakosa kérelmezte, hogy a 2003-ban kapott, 5 évre
szóló ideiglenes építési engedélyét kettô, vagy újabb öt évvel
hosszabbítsák meg. A döntés nem önkormányzati, hanem építéshatósági ügy, így a testület mindössze elvi támogatásáról tudta biztosítani az érintettet.

Lakossági megkeresés
Végül egy lakossági megkeresésre reagálva elhangzott, hogy a
Petôfi utca egyirányúsítását szakemberek véleménye alapján végezték, így a közeljövôben nem várható változtatás ez ügyben.
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KÖZÉRDEKÛ

Elmaradnak az áremelések

Javaslat Telki Díszpolgára cím adományozására

Szakítva a korábbi évek gyakorlatával, a képviselô-testület elutasította a vízszolgáltató és szemétszállító vállalatok által kért áremelési javaslatokat.
A tavalyi utolsó ülésen, december 15-én tárgyalt
kérdésekben a képviselôk álláspontja az volt, hogy
az Érd és térsége Vízmû Kft. 8,4 és az AVE Zrt.
6,95 százalékos lakossági áremelési kérelmét az
elôre tervezett, várhatóan az eddiginél jóval alacsonyabb infláció miatt nem támogatják. Sôt, nem
csupán néhány százalékkal alacsonyabb emelést,
hanem a tavalyi árak szinten tartását szavazták
meg.
Ezzel falunk vezetése felvállalta azt a kockázatot,
hogy ha a szolgáltatók bíróság elôtt bizonyítani
tudják az emelés jogosságát, az önkormányzatnak
vállalnia kell az így keletkezô többletfizetési kötelezettséget. A cégek által küldött pénzügyi elemzések azonban számos nehezen indokolható tételt is
tartalmaztak. Ezek közül kiemelkedik az egyik
vállalat menedzsmentjének közel 10 százalékosra
tervezett(!) bérfejlesztése, amely a mai gazdasági
viszonyokat ismerve nem tûnik szokványosnak.
Az önkormányzat már korábban határozott arról,
hogy a szennyvíz díj sem változik, így Magyarországon szinte egyedülálló módon a telkieknek
2009-ben nem kell a tavalyinál többet fizetniük amennyiben a 2008-as támogatást megkapjuk- a
víz- és csatornaszolgáltatásért, valamint a szemétszállításért.
szb

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Telki Község Önkormányzat Képviselô-testülete
megalkotta 27/2008. (XII. 16.) Ö. rendeletét a díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról.
A rendelet értelmében:
A "Telki díszpolgára" cím magyar vagy külföldi állampolgárságú, élô vagy holt
személyeknek adományozható, akik:
a) Telki lakosként a település fejlôdésében gazdasági, politikai, tudományos, mûvészeti vagy
egyéb tevékenységükkel kiemelkedô szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;
b) Telkirôl elszármazva, elköltözve értek el a saját mûködési területükön kiemelkedô
eredményeket;
c) Telki Községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedôen eredményes tevékenységük során;
d) Telki fejlôdéséhez bármely módon jelentôs mértékben hozzájárultak.
A díszpolgári cím adományozására a polgármester és az önkormányzati képviselôk, a
Képviselôtestület állandó bizottságai, a település civil szervezetei, továbbá a polgárok
egyéb közösségei tehetnek javaslatot, kizárólag részletes indokolással ellátott írásos formában. A javaslattételi határidô minden páratlan év január 31-e, amelyre a Polgármesteri
Hivatal az önkormányzat internetes oldalán és a hivatalos újságjában felhívást tesz közzé.
Fentiek értelmében Tisztelettel kérem a Lakosságot (civil szervezeteket, a polgárok közösségeit) hogy tegyék meg írásos javaslataikat, és juttassák el a polgármesteri hivatalhoz 2009. január 31-ig. A zárt borítékra szíveskedjenek ráírni: Javaslat Telki Díszpolgára cím adományozására.
Együttmûködô közremûködésüket tisztelettel köszönöm!
Kókai Rita
jegyzô

Alternatív megoldás a fôvárosba utazóknak
December 1-e óta közlekedik az Etele tér felé közlekedô buszjárat
Tömött buszok, zsúfolt utak – a reggeli elôvárosi
közlekedés általános jellemzôi.
Vagy talán mégsem?
Tavaly december elseje óta ugyanis létezik egy alternatív megoldás, amellyel kényelmesen és viszonylag kiszámítható idôn belül juthatunk el a
fôvárosba. A Budajenô, Telki és Budapest, Etele tér
között reggel és délután közlekedô járat természetesen nem felelhet meg minden utazó igényeinek, ám
akinek a kétmillió lakosú város déli részében van
teendôje, javasolt igénybe vennie a járatot.
Nem elég ugyanis, hogy a reggel 30-40 percenként,
délután óránként közlekedô buszokon az eddigi tapasztalatok szerint mindig van üres hely, és a járat
útvonalán dugók sem, illetve alig lassítják jelentôsen a bejutást. Az egyik jármûvezetôtôl lapunk
azt is megtudta, hogy a megközelítôleg háromnegyed órás menetidô a reggeli csúcsidôszakban is
tartható, de a legrosszabb esetben is csak egy órát
tesz ki. És ami még ennél is lényegesebb, mindezt
nem állva, hanem kényelmesen, ülve teheti meg az
utas.
Ráadásul a 4-es metró elkészültével a belváros is
könnyen elérhetôvé válhat majd az Etele irányából. A járatot azonban, ha továbbra is a jelenlegi
„kihasználtsággal” mûködik, elôbb-utóbb törölhetik a menetrendbôl. Így pedig újra csak két választásunk maradhat: az autó és a dugók, vagy a tömeg(!)közlekedés.
szb
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Faludisznaja
2009. január 31. - Pajta,
8 óra körül

a két disznó megérkezik a Pajtához, megkezdôdik a
feldolgozás!

kb. 10 órakor

fogyasztható állapotba kerül a forralt bor, amelyet a
töki Nyakas Pincészet felajánlásából töltünk a feneketlen üstbe! Közben meleg teával várjuk a gyermekeket a Jung-házban!

kb. 10 órától

a malacok egyik korábban elhunyt sorstársától kölcsönvett és elôzetesen bepácolt tarja (mintegy 50 kg )
már fogyasztható! Kíséretként friss kenyér és savanyúság (a Falukáposztáján készített savanyú káposzta
is jöhet)!

kb. 12 órakor

megkezdôdik a toros káposzta kiporciózása, amely
már az aznapi áldozat húsából (is) készül!

kb. 14 órától

a kolbászt, a véres és a májas hurkát kezdjük sütni -,
kimerülésig (illetve amíg a készlet tart)!

ÚJDONSÁG!

Mindeközben 9 órától a füstölt disznóságok mellett
idéntôl kecskesajtok és házi savanyúságok bemutatója is lesz, kóstolási és vásárlási lehetôséggel együtt!

12 órától

a népzenei aláfestést ismerôs népzenészek szolgáltatják!

kb. 14 óra után a Telki Rockbábszínház elôadásában Rémusz bácsi
egy következô története látható és hallható a Jungházban (két elôadás is lesz!)
GYERMEKEK! 10-16 óráig a Jung-házban kézmûves foglalkozások
FIGYELEM!!!
Idén is csak a telkieket látja vendégül térítésmentesen az Önkormányzat,
igazolásként kéretik a postaládákba dobott szórólapot (hátoldalon
pecséttel) felmutatni! Nem telkiek számára 500 Ft/adag áron mérjük a
finomságokat, a bevételt jótékony célra fordítjuk!

Kapcsolatok
Gazdasági válság van - kötelezô tehát boldogtalannak lenni?
Felmérések igazolják, hogy a jólét nem feltétlenül jár együtt a boldogság érzésével, és a fordítottja is igaz.
Ôsi tudás, hogy a boldogság forrása bennünk rejlik, és nem
elsôsorban a külsô körülményekben. Új oldalait tárja fel ennek a
tapasztalatnak a pszichológia a maga eszközeivel. Martos Tamás, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Tanszékének
munkatársa errôl osztja meg velünk gondolatait a „Kapcsolatok”
elôadássorozat februári összejövetelén.
Várunk mindenkit, aki szeretne többet tudni arról, mit tehet saját
életérzésének javításáért. Az elôadás idôpontja: február 19, csütörtök este nyolc óra. A helyszín: a Telki Általános Iskola könyvtára.
A szervezôk nevében: Bakács Bernadett és Halász Terézia
2009. január
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A 2009-ben induló, új telki elôadássorozat, a
"Mindennapi tudomány" második és harmadik állomása február 5-én a közgazdaságtudomány,
február 26-án a biológia aktuális kérdéseivel foglalkozik

Merre megy a világ?
Milyen okok eredményezték a jelenlegi világgazdasági válságot, és ennek milyen világpolitikai,
világgazdasági következményei lesznek a hatalmi
struktúrában? Hogyan alakulnak át az erôviszonyok a világpolitikában és a világgazdaságban?
Milyen szempontokat kell érvényesíteni egy új
tartalékvaluta kialakításakor?
Kovács Gábor, a Bankár Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója szeretettel vár minden érdeklôdôt
2009. február 5-én este 19 órakor a Telki Általános Iskola könyvtárában.

A bölcsek köve korunkban:
az ôssejtek
Tudományos és etikai kérdések
Korunkban a biológia tudománya olyan forradalmi
változásokon megy keresztül, mint a XX. század
elején a fizika. Nem véletlen, hogy az utóbbi évtizedek kémiai és orvosi Nobel-díjait gyakran alapvetô fontosságú biológiai felfedezésekért ítélték
oda. Az egyik ilyen nagy jelentôséggel bíró felismerés az ôssejtek felfedezése, és azok gyakorlatban való felhasználása volt. Hatalmas társadalmi és
médiaérdeklôdés mutatkozott a téma iránt az elmúlt években, ami nemcsak elônyökkel járt, hanem
számos fogalomzavart és félreértést is eredményezett. Sôt, nagyon hamar megjelentek a könnyen eladható „ôssejt”-cimkét felhasználó kóklerek is.
Számos barátom fordult hozzám olyan kérdésekkel, hogy mire jó az ôssejt-mobilizáló kapszula, érdemes-e a köldökvért eltárolni, és mi a véleményem a Kínában és Ukrajnában végzett ôssejtbeültetésekrôl. Ugyanakkor számos fontos etikai kérdés is felmerül a témával kapcsolatban. Embriókat
használnak fel kutatási célra, különbözô állatokat
klónoznak, kiméra állatokat, sôt, „humanizált” állatokat hoznak létre. Szabad-e mindent megtennünk, amire képesek vagyunk? És ha az élet védelmében vagy az emberiség érdekében cselekszünk?
Fontosnak tartom, hogy a kutató lépjen ki a laboratórium falai közül, és nyílt fórumokon foglaljon állást a társadalmat érintô kiemelkedô kérdésekben.
Ezért szeretettel várok minden érdeklôdôt egy fogalomtisztázó beszélgetésre és közös gondolkodásra 2009. február 26-án este 19 órakor a Telki Általános Iskola könyvtárában.
Homolya László
kutatóbiológus
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Kulturális és közösségi e
Dátum

Esemény

Január hónapban

Irodalmi pályázat kiírása

Január hónapban

Fotópályázat kiírása

Január 8. 19.00

Mindennapi tudomány
Iskola, könyvtár SZEIB
Dr. Horváth Dezsô kutatófizikus elôadása az új svájci részecskegyorsítóról

Január 22. 20.00

Kapcsolatok elôadás
Iskola, könyvtár SZEIB/Halász T.
Mire neveljünk? - Gombocz János a Testnev. Egyetem tanszékvezetôjének elôadása

Január 31. egész nap

Faludisznaja

Február 2. 19.00

Filmklub - Koltay Gábor: Adjátok vissza
Iskola, könyvtár Móczár Gábor
hegyeimet! címú Wass Albert életérôl készült filmjének vetítése,
utána beszélgetés a rendezôvel és Rékasi Károly fôszereplôvel

Február 5. 19.00

Mindennapi tudomány
Kovács Gábor közgazdász elôadása Merre tart a világ? címmel

Február 14. 19.00

Alapítványi Bál
Iskola, Alapítvány Iskola, aula
Telkiek mulatsága az "Óvoda-iskola Telkiben" Alapítvány támogatása érdekében

Február 19. 20.00

Kapcsolatok elôadás Martos Tamás,
Iskola, könyvtár SZEIB/Halász Terézia
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Tanszéke munkatársának elôadása
Gazdasági válság van - kötelezô tehát boldogtalannak lenni? címmel

Február 21. 17.00

Komolyzene játékosan Koncert gyerekeknek
Iskola, aula KOKUKK/Maronicsné Dávid A.
és felnôtteknek Domonkos Máté és Antal Éva gitármûvészekkel

Február 26. 19.00

Mindennapi tudomány
Dr. Homolya László kutatóbiológus elôadása az ôssejt-kutatásról

Február hónapban

Kiállítás
Iskola KOKUKK/Simonyi Cecilia, Hámos Áron, Bellon E.
Az illegális hulladéklerakók felszámolása

Március hónapban

Kapcsolatok elôadás

Iskola, Könyvtár SZEIB/Halász Terézia

Március hónapban

Fiatalok Filmklubja

Iskola, könyvtár SZEIB

Március 12. 19.00

Mindennapi tudomány
Dr. Bakanek György elôadása a doppingolás kérdéseirôl

Iskola, Könyvtár SZEIB

Március 13. délután

Kodolányi emléktábla koszorúzás Kodolányi-ház

Március 15. 19.00

Nemzeti ünnep

Március 20.

KOKUKK közgyûlés

Április hónapban

Kirándulás az AVE telephelyére

Április 4. egész nap

Falutakarítás-falucsinosítás

Április 4. 10.00

Tavaszi Játszóház

Április 9. 19.00

Mindennapi tudomány
Iskola, könyvtár SZEIB
Zimonyi Ferenc elôadása a madárinfluenzáról és ellenszereinek kutatásáról

Április 17. délután

Költôi est, Költészet-napi játék
Vendég: Kiss Judit Ágnes

Április 18. este

Ismétszínház Telkiben

Április 23. este

Kapcsolatok elôadás
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Leírás, Helyszín, Szervezô
KOKUKK/Keserûné Molnár Krisztina
KOKUKK

Pajta OKSB (Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság)/Móczár Gábor

Iskola, könyvtár SZEIB

Iskola, Könyvtár SZEIB

KOKUKK/Keserûné Molnár Krisztina
Pajta, Iskola OKSB/Móczár Gábor

Iskola, könyvtár KOKUKK/Bellon Erika, Huszár Gábor
Tatabánya KOKUKK/Fóris Ferenc, Iskola
Faluszerte KOKUKK/Bellon Erika, Hámos Áron
Óvoda, aula Óvoda

Óvoda, aula KOKUKK/Keserûné Molnár Krisztina
Iskola, aula Zimonyi Adrienne
Iskola, könyvtár SZEIB/Halász Terézia
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események – Telki 2009
Május hónapban

Geocaching verseny fiataloknak

Telki erdei SZEIB

Május 9. egész nap

Mûvészeti Gála
Az iskola tanulóinak mûvészeti seregszemléje

Iskola, aula Iskola

Május 9. 19.00

Egyházközségi bál
Budajenôi Iskola, tornaterem Római Katolikus Egyházközség
Telkiek és budajenôiek, hívôk és érdeklôdôk közös mulatsága templomaink felújításáért

Május 15-16.

Telki Fesztivál
Iskola környéke OKSB/Móczár Gábor, Zimonyi Adrienne
Rendhagyó helyszínen a Pajta és környéke felújítása miatt

Május 20. egész nap

Kihívás Napja

Május 21. este

Kapcsolatok elôadás

Május 29.

Mûvészeti gála
Az iskola tanulóinak mûvészeti seregszemléje

Június hónapban

Fiatalok Filmklubja

Június 13.

Utolsó tanítási nap, ballagás

Iskola Iskola

Június 18. 18.00

Tanévzáró ünnepély

Iskola Iskola

Augusztus 20. 9.00

Templombúcsú

Szeptember hónapban

Kistérségi Fesztivál

Szeptember hónapban

Fiatalok Filmklubja

Szeptember hónapban

Bemutatóverseny

Szeptember 5.

Egészségnap és Kornell Kupa

Challange Day

Iskola és sportpályák Iskola, Telki SE, OKSB
Iskola, könyvtár SZEIB/Halász Terézia
Iskola Aula Iskola
Iskola, könyvtár SZEIB

Templom, Jung-ház Római Katolikus Egyházközség
Ófalu Településközpont OKSB/Zimonyi Adrienne
Iskola, könyvtár SZEIB
Extrém Sportpark SZEIB
Iskola és sportpályák SZEIB, Telki SE, Telki Focisuli

Szeptember 19. egész nap Falutakarítás-falucsinosítás

Faluszerte KOKUKK/Bellon Erika, Hámos Áron

Szeptember 26. egész nap Kodolányi évforduló megünneplése
Iskola KOKUKK/Keserûné Molnár Krisztina
Nagyszabású rendezvény vendégelôadókkal és várhatóan az iskola névadó ünnepségével
Október hónapban

Tulipánültetés

Faluszerte KOKUKK

Október hónapban

Komolyzene játékosan
Koncert gyerekeknek és felnôtteknek

Október 15. este

Kapcsolatok elôadás

Október 17. 16.00

Falukáposztája

Október 19-22.

Festészet napja
Kiállítás telki mûvészek alkotásaiból

Október 22. 18.00

Nemzeti ünnep

56-os Emlékmû OKSB/Móczár Gábor

November hónapban

Madárgyûrûzés

Telki erdei KOKUKK

November hónapban

Fiatalok Filmklubja

November 11

Márton napi felvonulás

November 21. este

Ismétszínház Telkiben

November 26.

Kapcsolatok elôadás

Iskola, könyvtár SZEIB/Halász Terézia
ÚJ Pajta OKSB/Móczár Gábor, Zimonyi Adrienne
Pipacs Galéria OKSB/Zimonyi Adrienne

Iskola, könyvtár SZEIB
Iskola környéke iskola
Iskola, aula Zimonyi Adrienne
Iskola, könyvtár SZEIB/Halász Terézia

December 5. egész nap Advent Telkiben

Iskola és környéke OKSB/Zimonyi Adrienne

December 5. 10.00

Adventi Játszóház

December 12. délután

Idôsek adventi ünnepsége

December 24. 15.00

Falukarácsony és székely betlehemes

2009. január

Iskola KOKUKK/Maronicsné Dávid Anna

Óvoda, aula Óvoda
Iskola, könyvtár SZEIB/Halász Terézia
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ÚJ Pajta Maronicsné Dávid Anna, Móczár Gábor
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Adjátok vissza hegyeimet!
Újra filmvetítés és közönségtalálkozó a
Könyvtárban!
2009. február 2-án, hétfôn este 19 órakor az érdeklôdôk
Koltay Gábor Wass Albert életérôl szóló filmjét tekinthetik meg az Általános Iskola könyvtárában.
Koltay Gábor filmje Wass Albert, a XX. századi erdélyi magyar irodalom kimagasló személyiségének
életútját mutatja be, amely jellegzetesen trianoni sors.
Az alkotás, mûfaját tekintve, átmenet a dokumentumés a játékfilm között. A rendezô az író môveibôl, gondolataiból építkezik, végigköveti írói-közéleti pályafutásának legfontosabb állomásait, nem megkerülve a
személyével kapcsolatban felmerülô szenvedélyes kérdéseket sem. A film fôszereplôje Erdélybe utazik, felkeresi az író életében, mûveiben fontos szerepet játszó
helyszíneket, érdeklôdik, tûnôdik, gondolkodik, egymás mellé rakja a szellemi mozaikkockákat, s így próbálja megfogalmazni saját maga -következésképp a nézô számára-, hogy voltaképpen ki is Wass Albert. Kutakodása közben történészekhez, irodalmárokhoz, különféle foglalkozású emberekhez is eljut, akik egy-egy
gondolati útbaigazítással segítenek neki.
A vetítés elôtt és után közönségtalálkozó és kötetlen
beszélgetés Koltay Gábor filmrendezôvel és a film Telkiben élô fôszereplôjével, Rékasi Károly színmûvésszel.
A filmet forgalmazó Korona Film számára 100.000 Ft
vetítési jogdíjat kell fizetni, amelyet a szervezôk (magányszemélyek, nem az Önkormányzat) megelôlegeztek. Kérjük a közönséget, hogy nézônként 500 Ft adománnyal segítsék a rendezvényt!

Koltay Gábor

Wass Albert

A Zsámbéki Nyári Színház programjai
Február 7. 19 óra

Farsangi bál a Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület szervezésében

Február 8. 10 óra

Sakk verseny (Magyar Sakkszövetség, Breyer csoport )

Február 8. 15 óra

Szeredi Ambrus Noémi "Bársonyos faliképek" címû kiállításának és a Mizsei Krug
Ferenc festményeibôl nyíló tárlat ünnepélyes megnyitója

Február 10. 13-18 óra

VÉRADÁS

Február 13. 10 és 15 óra

Mesélô kert - az Alela Bábszínház elôadása

Információ:
www.zsambekinyariszinhaz.hu
A programokról felvilágosítás kérhetô a Zsámbéki Mûvelôdési Házban.
Tel.: 23-342-318 és zsambek@tourinform.hu és a szinhaz@zsambekiszinhazibazis.hu e-mail címeken
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Köszöntünk, Mária néni!
90 éves a köztiszteletnek örvendô telki pedagógus

Falunk régi lakója és elismert személyisége, Regôs Mária néni nemrég, 2008.
december 20-án ünnepelte 90. születésnapját. Sok éven át Budajenôn, egy évig
pedig a régi, osztatlan telki iskolában
dolgozott férjével, az intézmény tanítójával. Szerették és tisztelték ôket.
A dorogi születésû pedagógus 1942ben, az egyik akkori jenôi tanító betegségének „köszönhetôen” került Budajenôre, majd egy rövid budapesti kitérô
után, 1948-tól nyugdíjazásáig az akkor
még szorosan összenôtt két falu közös
iskolájában tanított.
Mária néni szerencsére jó egészségnek
örvend, lapunk felkeresésekor lánya és
a legnagyobb dédunokája társaságában,
kedvesen fogadott takaros otthonukban.
„Öten voltunk testvérek”- meséli, majd
hozzáteszi, hogy legidôsebb nôvére
idén lesz 94 éves. A család egyébként is
igen kiterjedt, hisz az idôs pedagógusnak nem kevesebb mint 3 lánya, 7 unokája és 6 dédunokája van, akik közül
többen falunkban élnek.
A Budajenôn majd késôbb falunkban is
dolgozó pedagógus szívesen gondol
vissza a régi, akkor még alig több mint
300 lelket számláló településre. „Akkoriban mindenki mindenkit ismert és
2009. január

mindenki barátságos volt” –
emlékszik vissza, majd érdekességként megemlíti: „A faluban egyetlen egy kis bolt
volt, de húsért Budajenôre
kellett átmenni és ott általában még sorba is álltunk érte.
Budajenôn volt az orvos és a
posta is.”- mondja. Ahogy
errôl mesél, abból kiderül,
hogy milyen családias és kicsi
is volt akkoriban Telki, illetve
a két, szorosan összetartozó
község.
Mivel akkoriban a tanítói álláshoz szolgálati lakás is járt,
1955-tôl férjével együtt a telki iskola melletti házban éltek. Mária néni életének egyik
legszebb idôszakaként emlékszik vissza arra, amikor egy
évig együtt tanítottak falunk
iskolájában. „Mivel megszaporodott a létszám, áthelyeztek Telkibe”- meséli. Ráadásul otthonukból kilépve egybôl az iskolában találták magukat, így nem kellett reggelente utaznia. „Pünkösdi királyság – így
neveztük ezt akkoriban”- teszi hozzá
boldogan.
Rákóczi utcai házukban egyik lánya él
családjával, Mária néni pedig szeretett
férje halála után egy évtizeddel, 1993ban költözött hozzájuk. Érdekes részlet,
hogy a korábbi szolgálati lakásukat

késôbb átalakították, és az épület azóta
Polgármesteri Hivatalként mûködik.
Amikor lapunk arról kérdezi, hogy tetszik neki az új Telki, elmeséli, hogy régebben sokszor sétáltak el az újonnan
beépített területek felé: „Mindig megcsodáltuk az építkezéseket és a házak
formáit.” Lánya ehhez hozzáteszi, hogy
az elsô új betelepülôk a rendszerváltás
környékén a Rákóczi utca és a mai Újfalu közötti részen építették házaikat.
Természetesen felvetôdik a kérdés, az
idôs pedagógus miben látja a mai és a
tanítása idején felnövô gyerekek közti
különbséget. „Sokkal fegyelmezettebbek voltak”- mondja tömören, dédunokájára pillantva, majd mosolyogva hozzáteszi: „Ma már azért nem tanítanék.”
Jól tudja, hogy milyenek a mai gyerekek, hiszen bár visszavonultan él, 7 dédunokája közül a legnagyobbak már
több-kevesebb ideje iskolába járnak.
Mária nénit nemrégiben megválasztották „Zászlóanyává” is („Zászlóanya”
egy, az adott településen köztiszteletben
álló hölgy, aki pl.: neves helyi közéleti
személyiség, a településért – önzetlenül
– sokat tett személy, a helyi oktatásban
fontos szerepet tölt be, stb. lehet.), elismerve ezzel hosszú és szép pályafutását,
valamint azt, hogy már több mint 60 éve
közösségünk ismert és elismert tagja.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk, Mária néni!
szb

Köszönetnyilvánítás
Egy budapesti székhelyû, Telki lakos tulajdonában lévô gazdasági társaság
karácsonyi adományként nagyobb összegû pénzbeli támogatást nyújtott önkormányzatunk részére, a községben élô, rászoruló családok támogatása
céljából.
Ezt az összeget a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján szétosztották.
Az egyik érintett, Sólyom Lászlóné megkereste a Telki Naplót, hogy lapunk
hasábjain mondjon köszönetet saját és a többi megajándékozott nevében a kilétét fel nem fedô adományozónak.
Önzetlen segítségével sokaknak szerzett nagy meglepetést és örömet.
Köszönjük!
TELKI napló
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A KOKUKK EGYESÜLET 2009. ÉVI IRODALMI
PÁLYÁZATÁNAK FELHÍVÁSA
Kedves titkos és nem titkos
költôk, írók!
A Kokukk Egyesület hagyományaihoz híven ebben az évben is meghirdeti irodalmi
pályázatát.
A pályázat jeligés.
A pályázaton minden telki lakos (természetesen a Telki Általános Iskola minden tanulója is, bárhol lakjon!) részt vehet, korra,
nemre, rangra való tekintet nélkül.
Pályázni eddig még meg nem jelent pályamûvekkel lehet.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályamûvet 5 példányban, valamint egy kisebb, lezárt borítékban a jelige feloldását, vagyis a
pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát,
életkorát. A jeligét a pályamû minden
egyes példányán fel kell tüntetni.
A pályázat beadási határideje: 2009. április 20.
A pályázatokat tartalmazó lezárt borítékot
kérjük eljuttatni a Telki Óvoda titkárságára
vagy Keserûné Molnár Krisztina címére
(Telki, Berkenye u.9.).
Az idén is három korcsoportban lehet nevezni:
- alsó tagozatos
- felsô tagozatos és gimnazista
- felnôtt.
VERS:
A pályázat ebben az évben is két pályamûvet vár az alkotóktól vers kategóriában. Az
egyik pályamû kötetlen tartalmú és formájú mû.
A másik mû hagyományainkhoz híven szabott mûfajú, ami egyben kötött formát is
jelent.
Idén ez a forma a HAIKU.
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Segítségképpen az alábbiakban olvasható a
forma története és sajátosságai, illetve néhány haiku-t is közreadunk az alkotói kedv
élesztgetésére.
A haiku a japán költészet egyik jellegzetes
versformája, mely a XX. század elejétôl
egyre több nyelv irodalmában megjelent.
Három sorból áll, melyek rendre 5, 7 és 5
szótagosak. Egyebekben formailag kötetlen, a sorvégek – mintegy mellékesen –rímelhetnek, de ez nem elôírás. (Az összecsengô sorvégek sokszor csak a fordítók leleményei. Jól ismertek Kosztolányi Dezsô a
mûfajban szokatlan rímes haikui.)
A haikut ugyanakkor nagyon erôs zeneiség
jellemzi, részben a szimmetrikus forma ritmusa, részben a magán- és mássalhangzók
hangulati értéke miatt, melyekre a vers rövidsége miatt a befogadó is nagyobb figyelemmel van.
Az elsô sor általában valamely látvány,
vagy az általa elôidézett benyomás leírása,
megfogalmazása, a 2. 3. pedig az erre
adott reflexió. Fontos még megemlíteni,
hogy a látvány a haikuban szinte mindig
rendelkezik másodlagos, harmadlagos jelentéssel, tehát az olvasót mindig elmélkedésre készteti. Vagyis a versben megjelenô
tájak, természeti jelenségek önmagukon
túlmutató mélységeket hordoznak. Következésképp a haiku több mint versforma:
önálló mûfaj. Szülôhazájában csak azokat
az 5-7-5-ös sorképletû verseket nevezik így,
amelyek a természet ábrázolásán keresztül
mély filozófiai, lélektani tartalmat sugallnak.
A mûfaj máig legnagyobbnak tartott mestere Macuo Basó (1644-1694). Érett haikuköltészete azután bontakozott ki, hogy az
1682-es edói tûzvészben elveszítette minden földi vagyonát, és élete végéig tartó
vándorútra kelt. Az alábbi négy haiku az ô
mûve.

TELKI napló

(Vigyázat! Bár a haiku rövidségénél fogva
gyors olvasásra csábít, idôzzünk el egyegy háromsorosnál, meglátjuk, milyen érdekes gondolataink támadnak!)
Meghajoltatok
az elsô hó súlyára,
nárciszlevelek.
Vihar közelít.
Már a csigaházon is
átfütyül a szél.
Varjú vert tanyát
elkorhadt, aszott ágon
ôszi éjszakán
Fehér krizantém.
Bimbódhoz a legkisebb
porszem sem érhet.
PRÓZA:
Ebben a kategóriában mese vagy novella
mûfajában írt munkákat várunk, maximum
öt oldal terjedelemben.
Az elbírálásnál figyelembe vesszük az alkotó fantáziáját, a mûfaj szerkesztési sajátságainak való megfelelést, az egyediséget.
A pályázat eredményhirdetését a Telki
Fesztiválon tartjuk, a pontos idôpontról és
helyszínrôl a helyi sajtóban, plakátokon, az
egyesület honlapján és a Telki Fórumon
adunk tájékoztatást.
Szeretettel várjuk a pályamûveket!
Keserûné Molnár Krisztina Rita
- KOKUKK EGYESÜLET

2009. január

H I R D E T É S , G Ó LYA H Í R , L A P Z Á R T A

Nagyszalontai látogatás
A Karácsony elôtti hetekben (immár
ötödik alkalommal) gyûjtést szerveztünk Telkiben, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány nagyszalontai otthonában
élô gyermekek számára. Az adventi
napokban ismét örömöt akartunk szerezni nekik és lehetôség szerint segíteni Böjte Csaba ferences szerzetes és a
nevelôk áldozatos munkáját.
A felhívásra megmozdult az egész falu, az összegyûlt adományokat 5 gépkocsival és 2 kisteherautóval december 19-én, pénteken sikerült eljuttatnunk Nagyszalontára.
Nagyszalontán az elmúlt év az építkezés jegyében telt el. Befejezôdött
mindhárom épület felújítása, amibôl
kettôt a gyermekek már birtokba is

vettek, így 80 fôre emelkedett a bentlakók száma. A harmadik épületben
kisebb belsô munkálatok még hátra
vannak, ezek elkészülte után a befogadottak létszáma kb. 100-120 fô lesz.
Elkészültek a területrendezés és a
kertépítés tervei is, ezek a munkák
2009 tavaszán fognak elkezdôdni, a
kápolna építésével együtt.
A jelentôsen megnövekedett létszám
miatt nagyon nagy segítséget jelent az
a sok-sok adomány (ruha, cipô, ágynemû, tisztálkodó eszköz, papír és írószer, játék, könyv, számítógép, tartós
élelmiszer, készpénz), amit Telki barátainktól és ismerôseinktôl kaptunk.
Ezúton szeretnénk az otthonban élô
gyermekek és Pál Mária otthonvezetô
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FELELÔS KIADÓ:

polgármester

FELELÔS SZERKESZTÔ:
Szilágyi Balázs
Te l . : ( 7 0 ) 5 3 0 - 5 6 4 4
telkinaplo@telki.hu

MUNKATÁRSAK:
Bognár Andrásné
Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Zimonyi Adrienne

Nyomdai munkák:
Solong Print Kft.

2009. január

Baráti üdvözlettel és köszönettel:
Király Gábor, Popovics Géza Balázs

A Telki Napló továbbra is várja
közérdekû cikkeiket,
javaslataikat, ötleteiket!

KIADJA:
Te l k i K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

Danóczy Balázs

nevében mindenkinek megköszönni
az önzetlen segítséget.
Az alábbi két honlapon további információk találhatóak Böjte Csaba és a
Szent Ferenc Alapítvány gyermek- és
nemzetmentô tevékenységérôl.
http://www.devaigyerekek.hu
http://www.magnificat.ro

Januári
lapzártánkig született:
Szabó Sándor és Szabóné Spák Mariann
gyermekei: Szabó Bence, Szabó Máté és
Szabó Kristóf
Csécs Attila és Kudelka Viktória
gyermeke: Csécs Olivér
Ondruss Gábor és Juhász Ágnes
gyermeke: Ondruss Móric
Marton Miklós és Martonné Berta Tímea
gyermeke: Marton Miklós Balázs

Gratulálunk!
TELKI napló

ELÉRHETÔSÉGEINK:
Telefonszámunk: 70/ 530-5644
E-mail címünk:
telkinaplo@telki.hu
A nagy tárhelyet igénylô képek, fotók
fogadására pedig a
telkinaplo@citromail.hu
Következô lapzártánk várható
idôpontja: 2009. február 12.
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