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Fontos, hogy legyenek gyökereink és ragaszkodjunk is hozzájuk

Több mint száz érdeklődő érkezett az író születésének 110. és halálának
40. évfordulója kapcsán megtartott Kodolányi szimpozionra október 10én szombaton délelőtt.
6. oldal

Kistérségi Fesztivál helyszíne
volt Telki
A KOKUKK Egyesület irodalmi
pályázatának díjazott verse felnőtt
kategóriában:

Papucsek György:

Ébredés

Az éj mint puha bársony,
Suhant ki kezem közül,
S csendben hullt alá,
S mögülle a fény, mint az Élet
Festette meg színével az eget,
S az éjkísérő, az Álom,
Iszkolt legott, mert ébredeztem,
Bárha kicsit tétovázott ugyan,
De én már nem adtam magam,
S szemem az új napra nézett,
Öröm lobbant szívemben,
Hiszen minden nap egy új kezdet.

Idén IV. alkalommal került lebonyolításra a Budaörsi Kistérségi
Fesztivál, de Telki életében „csak” harmadik éve van jelen ez az
esemény (azon egyszerű oknál fogva, hogy településünk 3 éve tagja
ennek a kistérségnek).
5. oldal

I. Telki Sörfesztivál
8 hordó, tehát 240 liter, azaz 480 korsó elfogyasztott sör, 160 darab bajor
recept szerint készült perec, több mint kétszáz látogató, több tucat gyerek
– a számok nyelvén ennyit jelentett az október 3-i sörfesztivál a Völgy
utcában. Azonban hibát követnénk el, ha csak ezt vennénk figyelembe,
amikor a telki „minioktoberfest”-ről beszélünk.

November 14-én, szombaton

12. oldal

MADÁRGYŰRŰZÉS MINDENKINEK!

A KOKUKK Egyesület és a telki „madárbarát óvoda” szervezésében 2009.
november 14-én, szombaton bárki kipróbálhatja, milyen egy madárgyűrűzés. A programot a Magyar Madártani Egyesület munkatársa vezeti.
8. oldal

Célegyenesben a Pajta
rekonstrukció

H I VATA L I H Í R E K

A Falukáposztájára érkezők személyesen is láthatták, ahogy a Pajta
környéke kezd rendeződni, és előttünk formálódik egy európai
színvonalú Fő tér, amely mind formavilágában, mind anyaghasználatában igazodik a Telki ófalu hangulatához. Sokan kihasználták az
alkalmat és bepillantottak az épületbe is.
A Pajta előtti tér burkolata szinte teljesen elkészült, már csak a terelő
oszlopok, az utcabútorok és a növények hiányoznak. Az épületen belül
elkészült a padlóburkolat, és mire ezek a sorok megjelennek, készen
lesznek a vizes helyiségek is, így teljesen a festőké lesz a terep.
Október második felében és november elején a Jung ház kertje,
valamint a kőkereszt környéke kerül rendezésre. A munkák továbbra
is fennakadás nélkül, az előzetes menetrendnek megfelelően haladnak.
A „Telki Ófalu Főtér és Pajta Közösségi Ház revitalizációja
(rekonstrukciója)” névre hallgató projekt megvalósítására az
önkormányzat 89.180.424 forintot nyert Európai Uniós forrásból. A
kivitelezés határideje 2009. december 4., így a Pajtát és megújult
környezetét még idén birtokba veheti majd a falu lakossága.

Beszámoló a Képviselő testület üléséről

Telki Község Önkormányzat Képviselő testülete az alábbi döntéseket hozta.
A beszámoló nem terjed ki minden napirendi pontra, a legfontosabb közlendőket tartalmazza. A teljes jegyzőkönyv megtalálható a község honlapján
a www.telki.hu címen, vagy érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatalnál
ügyfélfogadási időben.

Közösségi tér kialakítására benyújtandó pályázat

A Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében lehetőség
nyílt közterületi játszóterek, közcélú szabadtéri sportterek építéséhez
támogatásért pályázni, amelyen falunk 4 ilyen köztér felújításának, vagy
építésének terveivel indul: az Öreghegyi út Őszapó köz sarkán, a Mandula
közben (fenti Becco), a Tulipán utcánál lévő körforgalom mellett, és a 056on a „magas fás” zöldterületnél lévő, vagy létrehozandó közösségi terekkel.
Ezek közül az öreghegyi beruházás az ott élő kisgyermekes családok miatt
kerülne kialakításra, a fenti Becconál lévőt elsősorban az óvodás és
kisiskolás korúak számára újítanák fel, az Üdülőnél (Hosszúháton) a teljes
körforgalom melletti területet rendeznék úgy, hogy egy közparkot, és egy
játszóteret építenének az iskolások számára, az utolsó esetében pedig egy
olyan sportpark szerepel a tervben, ahol minden korosztály számára hasznos
pályák (futó-, gördeszka-, görkorcsolya- és egy erdei tornapálya)
létesülnének.

Bölcsődefejlesztésre benyújtandó pályázat

A Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program bölcsődefejlesztésre
is hirdetett pályázatot, mellyel kapcsolatban a falunkban működő Csibe
Bölcsi Nonprofit Kft. azzal a kéréssel kereste meg Telki vezetését, hogy egy
telek biztosításával támogassa a projektet. Így a jelenlegi 16 helyett 40 gyermek férne el a majdani intézményben. A testület elvetette azt a lehetőséget,
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hogy az önkormányzat egyedül induljon a pályázaton (a 10 ezer fő alatti
településeken nem kötelező a bölcsődei ellátás), és azt is, hogy ingyen bocsásson telket a pályázó rendelkezésére, azonban egy esetleges
„teleklízing”-hez hasonló szerződés kidolgozásával bízta meg az érintett
bizottságokat.

Végner László kérelme

Egy Telkiben élő idős lakos azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy az
önkormányzat méltányosságból járuljon hozzá a telke melletti nagy és
meredek területen a fűnyíráshoz, mivel az igen balesetveszélyes feladatot
(amelyet korábban önszorgalomból elvégzett, vagy végeztetett) már nem
tudja egyedül ellátni. A jelenlegi szabályozás szerint az ingatlan melletti
részt mindenkinek kötelessége rendben tartani, azonban a települési
rendtartási rendelet előzetes tárgyalásakor már szóba került, hogy fel kell
mérni, melyek azok a területek, ahol ez a tulajdonosra aránytalanul nagy
terhet ró, hogy az ilyen részeken esetlegesen az önkormányzat vállalja át a
munkát. A kérelmező végül azt az ígéretet kapta, hogy a következő,
várhatóan tavaszi nyírásig megszületik majd az ehhez kapcsolódó rendelet
és annak kapcsán döntenek az ehhez hasonló kérésekről.

Natúrpark létrehozásának támogatása

A képviselők elvi támogatásukról biztosították Budakeszi kezdeményezését,
amely egységes védelem és közös gazdálkodás alá helyezne több, a Budai
hegységben és a Zsámbéki-medencében található területet azzal a céllal,
hogy megóvja ezeket az utókor számára, és hogy ápolja, bemutassa az itt
lévő értékeket. A környező települések döntésének ismeretében később
határoznak arról, mely önkormányzatok vesznek majd részt alapítóként a
Natúrparkot létrehozó konzorcium kialakításában.
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Beszámoló a helyi adók I. félévi teljesülésének alakulásáról

Az utcanévváltozások I. ütemének elfogadása

Beszámoló az I. félévi gazdálkodásról, a költségvetési
rendelet elfogadása

A szennyvíztisztító üzemeltetési szerződésének jóváhagyása

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az elmúlt időszakban a Pénzügyi Bizottság (PÜB) sokat foglakozott az
adóhátralékok kérdésével, melynek során megállapították, hogy az önkormányzatnak törvényes jogai vannak ahhoz, hogy bekeményítsen a behajtásokat illetően. Ennek érdekében egy új posztot (behajtási ügyintéző) is
létrehoztak, amely álláshely várhatóan hamar megtérül majd. Mindent
egybevetve az adózási morál javuló tendenciát mutatott 2009 első felében.

A PÜB megtárgyalta és elfogadásra javasolta az első féléves gazdálkodásról
szóló beszámolót, mivel a lényegi számok az előzetes terveknek
megfelelően alakultak, és egy igen takarékos büdzsére utalnak. Emellett
elfogadták a költségvetés technikai módosításait, amely elsősorban az idénre tervezett, de csak jövőre megvalósuló beruházások (pl. Fő utca és környékének felújítása) forrásait csoportosítja át értelemszerűen a jövő évre.

BURSA Hungarica pályázat

A korábban már meghirdetett felsőoktatási ösztöndíjpályázatot most fogadta
el hivatalosan is a testület. A Bursa Hungarica részletes szövegét előző
számunkban olvashatták.

Óvoda építésére benyújtandó pályázat

Mivel az óvodai férőhelyek száma továbbra is gondot okoz településünknek, e régóta húzódó probléma megoldása - egy új óvoda építése. Erre
nyújtott most be falunk egy pályázatot, amely siker esetén 100 millió forint
támogatást jelentene önkormányzatunknak.

Tájékoztató az Egészségházról

A régóta tervben lévő Egészségházzal kapcsolatban új helyzet alakult ki,
mivel az orvosok már nem kívánnak tulajdonosként részt venni ennek
megépítésében, ezért más koncepciót kell kidolgoznia az önkormányzatnak
az egészségügyi szolgáltatások ellátására. A jelenlegi rendelő már nem
sokáig kaphat működési engedélyt, ezért most kellett dönteni arról, hol és
hogyan történjen a betegellátás a jövőben. Erre több lehetőség is volt, ám a
képviselők végül azzal bízták meg a PÜB-öt, dolgozza ki annak részleteit,
hogy a Kórház fasoron most épülő üzletházak egyikében egy erre megfelelő
ingatlan 5+5 éves bérlésére legyen lehetőség vásárlási opcióval. Ez még nem
jelentené ugyanis, hogy az Egészségházat később nem építi meg falunk,
azonban ez a megoldás rövid távon biztonságot, és hosszabb távon is
megnyugtató lehetőséget jelent az egészségügyi ellátás biztosítására.

Településőr alkalmazására vonatkozó pályázat

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közterület-felügyelői létszám,
a közrend, valamint a közbiztonság megerősítésére lehetőséget biztosít a
településeknek, hogy felügyelőnként 2 fő településőrt foglalkoztassanak,
akik hatósági jogkörrel ugyan nem rendelkeznek, jelenlétükkel mégis
fokoznák a közterületi jelenlétet, segítenék a felügyelő munkáját. A
képviselők úgy határoztak, hogy falunk az ehhez kapcsolódó egyszeri és
folyamatos támogatást igénybe kívánja venni, és így erre a célra 2 új
álláshelyet hoz létre.

A KOKUKK támogatási kérelme

A testület támogatta, hogy a KOKUKK Egyesület a költségvetés zöld
alapjának terhére 130 ezer forint támogatást kapjon, amelyet a tavaszi és őszi
falutakarításokra, valamint használt sütőzsiradék gyűjtésére szánt hordók
(amelyeket az iskolánál helyeznének el) vásárlására kíván fordítani.

Alapító Okiratok módosításai

A testület elfogadta az intézmények alapító okiratainak technikai jellegű
módosítását. Erre azért volt szükség, mert a Pénzügyminisztérium új
szakfeladati rendet vezetett be, amely ezek átvezetését tette szükségessé.

Döntés az illegális hulladéklerakó helyek megszüntetéséről

Az illegális hulladéklerakók megszüntetéséről szóló pályázat a tervezés
stádiumába érkezett. A rekultiváció 3 területet érintene: a 045/1, 045/2,
065/34 helyrajzi számú ingatlanokat. Ezeket kellett most jogilag rendezni és
kivonni a művelésből. A testület az egyik ingatlan esetében szükséges
szemételszállításról is döntött.

2009. október

A testület elfogadta a korábban a TTKKB (Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság) által jóváhagyott utcanévváltozások első ütemét. A korábbi (előző számunkban is
olvasható) elnevezésekhez képest egyetlen módosítás történt: az ott lakók
kérelmére az Orgona utca alsó szakaszát nem Nyírfa, hanem Alsó Orgona
utcának hívják majd. Az új nevekről, a házszámokról és az ezzel kapcsolatos teendőkről az önkormányzat határozatban tájékoztatja az érintetteket.
Az előző ülésen már tárgyalták a szennyvíztisztító üzemeltetésével
kapcsolatos kérdést, mostanra pedig a koncepciót is kidolgozták és
elfogadták. Eszerint a vízjogi engedély és az üzemeltetés az önkormányzat
100 százalékos tulajdonában álló Telki Víz Kft.-nél lesz a jövőben (amelyet
a költségeken felül plusz 10 százalék illet meg), minden más (számlázás,
díjbeszedés, stb.) pedig az önkormányzatnál.

A nyelvhasználati határozat

A testület már korábban is foglakozott a településen a háromnyelvű (magyar,
angol, német) feliratok, útbaigazítást segítő táblák gondolatával, azonban
most már konkrétumokat is elfogadtak a képviselők. Az angolt mint
világnyelvet, a németet pedig a falu sváb hagyományaira való tekintettel
tartják fontosnak a döntéshozók. Eszerint a jövőben az önkormányzati
tulajdonú intézményeken, valamint az emléktáblákon, térképeken háromnyelvű feliratok lesznek, lefordítják Telki honlapjának bázisfelületét és a
különös érdeklődést kiváltó témák (pl. éves közösségi programterv) lehetőség szerint az említett nyelveken is kihirdetésre kerülnek. A háromnyelvűség értelemszerűen nem érinti az utcák, közterületek neveit, emellett a
később kihelyezendő iránymutató táblákat sem, mivel az azokon található
piktogramok nemzetköziek.

A Telki Érdemérem - kitüntetés alapításáról és
adományozásáról szóló javaslat megtárgyalása

A Telki Díszpolgári cím rangja és feltételrendszere miatt szükségessé vált,
hogy legyen egy „kisebb súlyú”, ám erkölcsileg ugyancsak fontos elismerés
is falunkban. Ezt olyan Telkiben élő lakosok kaphatnák meg a jövőben, akik
a településünkért önzetlenül nyújtottak átlag felettit. A (szervezet, vagy
hivatalos személy által javasolt) jelölt a testület 51 százalékos többségének
támogatása esetén lehetne az újonnan alapított „Telki Érdemérem”
birtokosa. A képviselők erről minden év március 31-ig döntenek, és évente
csak ketten kaphatják meg a címet.

Önkormányzati traffipax

Hamarosan az ország első önkormányzati kezelésben lévő traffipaxa
működhet településünkön és Perbálon, elősegítve a gyorshajtások és a
balesetek hatékonyabb megelőzését, ugyanis a testület elfogadta az erről
szóló határozatot. Így a jövőben - a közlekedésbiztonság javítása érdekében
- az előre engedélyeztetett helyeken mérhetik a járművek sebességét,
szabálytalanság esetén pedig szankcionálhatják az autósokat. A megállapodás értelmében az önkormányzatot kiadás nem terheli, viszont a bevételek 25 százaléka Telkit illeti meg. Aki szabályosan vezet, annak természetesen a jövőben sem kell tartania az esetleges büntetésektől.

A 056-os terület alsó részét érintő ingatlanrendezés

A 056-os terület patak menti részén már régóta folyt a rendezés, amely
részben feltétele volt a közösségi terek kialakítására irányuló NFÜ-s
pályázatnak is. Mivel a folyamat most lezárult, ez az akadály elhárult a
pályázat beadása elől, és az egész területen kialakultak a végleges
telekviszonyok.

Testvértelepülés kérdése

Ugyancsak régóta téma, hogy ki legyen Telki testvértelepülése. A korábbi
felvetés, miszerint Kissolymossal fonódtak volna össze a kapcsolatok, elhalt,
ezért most új javaslattal állt elő az egyik képviselő. A nagyjából 8 ezer
lakosú, Marosvásárhelytől nem messze lévő erdélyi Marosszentgyörgy
polgármestere ugyanis élénken érdeklődik az együttműködés iránt. A kérdést
később napirendre tűzik, addig pedig Móczár Gábor alpolgármester felveszi
a kapcsolatot a magyar többségű település vezetőivel.
szb
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Változás a háziorvosi rendelésben

KÖZÉRDEKÛ, KÖZÖSSÉGI ÉLET

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy október 5-től Zsámbék térségében a felmérések és az utasészrevételek figyelembevételével,
valamint a jobb kiszolgálás érdekében az alábbi változások lépnek
életbe a Telkit is érintő járatoknál:

778 Budapest, Kelenföldi pu. – Biatorbágy – Páty - Budajenő
autóbuszvonalon
– a 6 sz. járat 10 perccel később közlekedik: Zsámbék, Szent István tér
i.: 5:50, Budapest, Kelenföldi pu. é.: 7:05 -kor.

779 Budaörs - Budakeszi autóbuszvonalon
– az 5 sz. járat útvonala rövidül, Budakeszi, Táncsics M. u.-ig
közlekedik: Budaörs, lakótelep i.: 7:00, Budakeszi, Táncsics M. u.
é.: 7:20 -kor,
– a 6 sz. járat útvonala rövidül, Budakeszi, Táncsics M. u.-tól
közlekedik: Budakeszi, Táncsics M. u. i.: 7:30, Budaörs, lakótelep
7:50 -kor,
é.:
– a 2 sz. járat naponta közlekedik: Budakeszi, Honfoglalás sétány
i.:5:25, Budaörs, lakótelep é.: 5:50 -kor,
– a 33 sz. járat naponta közlekedik: Budaörs, lakótelep i.: 21:00,
Budakeszi, Honfoglalás sétány é.: 21:25 -kor.
795 Budapest – Perbál – Zsámbék autóbuszvonalon
– a 121 sz. járat 10 perccel később közlekedik: Budapest, Széna tér i.:
22:35, Zsámbék, Szent István tér é.: 23:25.
( - munkanapokon)
Volánbusz Zrt.
www.volanbusz.hu

JÁTSZÓHÁZ A PLÉBÁNIÁN

Közös játékra, mondókázásra hívunk minden otthon lévő
mamát és babát a budajenői plébániára.
Időpont: keddenként 9-11.30 között
Belépő: 1 szem gyümölcs.
Érdeklődni Fodor Dorottyánál lehet, a 30-9361772 számon.

Napsütéses, októberi délutánon érkezett
meg Bock József Villányból. Miközben
megnéztük a Globall sportpályáit, büszkén
mesélte, hogy a 2003-ban alakult magyar
borászválogatott megnyerte első nemzetközi focimeccsét Szlovénia ellen.
Hamarosan kiderült, hogy „nemcsak focizni tud.”
Egy könnyed Olaszrizlinggel kezdtünk,
majd mesélni kezdett dűlőkről, szőlőfajtákról, talajról, hőmérsékletről, csapadékról, Villányról és saját pincészetük felépítéséről,
A villányi borvidék, kiváló környezeti
adottságainak köszönhetően kifejezetten
kedvez a nagy extrakt-tartalmú, harmonikus vörösbort adó szőlőfajták termesztésének. A régió sikerének másik titka, a
minőség iránt elkötelezett, szőlő- és bortermelők hozzáállásában, példaértékű
összefogásában rejlik.
A Bock Pince 55 hektár területen gazdálkodik, többek között a Bocor- a
Jammertál-, Csillagvölgy- Ördögárok
dűlőkben. A birtokon 90%-ban kékszőlő
terem.
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Kedves Betegeim!
Értesítem Önöket, hogy 2009. október 5-től telefonos
bejelentkezés alapján történik a betegellátás.
Jelentkezni a (06 26) 372 017-es telefonszámon lehet, a
délelőtti rendelésekre reggel háromnegyed 8-tól 9-ig,
a délutáni rendelésekre fél 2-től fél 3-ig.
Együttműködésüket köszönöm!
Dr. Kiss-Leizer Márta háziorvos
06-20-592-3825
Rendelési idő:
Hétfő:
14.00-17.00
Kedd:
8.00-11.00
Szerda:
14.00-17.00
Csütörtök:
8.00-11.00
Péntek:
11.30-14.30

HAJRÁ TELKI FC!

A májusi alakuló közgyűlés után szeptemberben
bejegyzésre került az amatőr labdarúgókat egyesületbe
szervező Telki Football Club Szabadidő Sportegyesület, amelynek elnöke Módos Balázs, alelnöke
Schmaus Vilmos. A labdarúgást szerető hölgyek és
urak az egyesület honlapján (www.telkifc.gportal.hu)
tájékozódhatnak a belépés feltételeiről valamint a
futballozási lehetőségekről.

Bock borvacsora Telkiben
Ezután a 2008-as évjáratú gyümölcsös
Portugiesert ízlelhettük meg. A korábban
Kékoportónak nevezett, illatos szőlőfajta
Portugáliából (egyes szakemberek szerint
Ausztriából) származik, Villány fő fajtája.
Legendák sora meséli el a fajta származását, abban többnyire egyeznek, hogy a
XVIII. század közepe felé a dunai
németekkel érkezett Villányba.
További mesterien elkészített fogások után
a Cabernet Franc következett, amely a
villányi borvidéken lelt otthonra, és kilépett
a „másik cabernet” szerepből. Az elmúlt
évek tapasztalata azt igazolja, hogy az
igényes borfogyasztók a különleges, helyi
fajtákat kedvelik és keresik. Ezt a tendenciát figyelembe véve, a villányi borászok
jelenlegi célja, hogy külföldön is eladható
márkát teremtsenek a Cabernet Francból.
Bock úr valamennyi bor kapcsán hangsúlyozta a terroir, a hozamkorlátozás, a
kiválóságra-hitelességre való törekvést, a
következetességet, valamint a folyamatos
fejlesztés és fejlődés szükségességét.
Őszintén beszélt a borkészítési „titkokról”,
TELKI napló

kellemes, jó humorú kötetlen hangulatot
teremtett.
Bock József sokat tett és tesz a Villányi
borvidék népszerűsítésért. Hazai és nemzetközi rendezvényeken vesz részt, kiállít,
fáradhatatlanul kóstoltat, kóstol és figyel.
Egyik ilyen „kutatásának” eredményét
öntötték ezután a poharunkba, a Bock
Syrah-t. Megemlékezett kollégáiról,
Debreczeni Pálról és Gál Tiborról, akikkel
együtt vágott neki a szőlőfajta hazai
telepítésének.
Meglepetéssel is készült: bemutatta az Il
Magnifico Lorenzo Medici-ről elnevezett
Merlot új évjáratának hordómintáját.
11 körül hazaindult, hiszen másnap
kezdődött a „Villányi Oktoberfest” azaz a
Villányi Vörösbor Fesztivál, ahol szintén
„komoly” kötelezettségeknek kellett eleget
tennie: ünnepi öltözetben vonulni fel
unokájával a Custodes Vinorum Borrend
pohárnokaként.
Gónusz Gabriella
TELKIBORKLUB
2009. október

Kistérségi Fesztivál helyszíne volt Telki
KÖZÖSSÉGI ÉLET

Idén IV. alkalommal került lebonyolításra a
Budaörsi Kistérségi Fesztivál, de Telki
életében „csak” harmadik éve van jelen ez az
esemény (azon egyszerű oknál fogva, hogy
településünk 3 éve tagja ennek a kistérségnek).
A fesztivál megrendelője és támogatója a
Budaörsi Kistérségi Iroda, főszervezője a
Budaörsi Játékszín, az egyes helyszíneken
pedig helyi szervezők látják el a szervezési
feladatokat. A fesztivál célja, hogy erősítse a
kistérség településeinek kohézióját, megismertesse a településeken élő embereket a
többi társtelepülés kulturális és művészeti
értékeivel.
Idén Telkiben két helyszínen zajlottak az
események. Az elmaradhatatlan kiállításnak a
Magyar házaspár jóvoltából ismét a BáderMagyar-ház adott helyet. Három művész
munkáit ismerhettük meg, akik három
települést képviseltek, de szinte az egész
világot megmutatták az érdeklődőknek. Anna
Zavileskaia orosz származású építész már
több éve Budajenőn él, de csak kevesen tudták
róla, hogy nem csak építészként kiváló, hanem fotósként is. Telkibe párizsi fotósorozatát
hozta el, valamint a szemfüles látogatók
ismerős helyszíneket is felfedezhettek a
képeken, kicsit másként, mint ahogy eddig
ismertük. Anna megörökítette a Pajtánk
építését, láthattuk a budajenői kápolnát, és a
posta épületét is, amit bizony csak hosszas
nézelődés után lehetett felismerni. Hát igen,
ezt teszi, ha valaki egy egyszerűnek tűnő
épületben is meglátja a csodát, amelyet a
fények játéka még misztikusabbá tesz...
Kisteleki Margit textilfestő Budakesziről

érkezett hozzánk, az ő képein kertjeinek
gyönyörű virágai köszöntek a látogatókra.
Gyönyörű színek és harmonikus színvilág
jellemző a művésznő képeire. A hernyóselyem
nagyszerű alap a képeinek, amely még érdekesebb és varázslatosabb színek megjelenését
teszi lehetővé.
A harmadik kiállító hölgy Telkiben lakik. Ő
nem más, mint Brauer Ildikó textil- és iparművész, aki ezúttal festményeit mutatta be a közönségnek. A képek egyediek, különleges
hangulatúak és messze földre, Afrikába repítették a nézelődőket.
A kiállítás megtekintése után a komolyzenéé
volt a főszerep.
Az iskolába sajnos kevesen látogattak el, szinte családias volt a légkör, sok szék maradt üresen, de ez nem vette el a fellépők kedvét, sőt!
Elsőként a Budajenőről érkezett Borka testvérpár hárfa- és csellójátéka varázsolta el a
közönséget, műsoruk befejeztével a közönség
többször vissza is tapsolta Esztert és Hannát.
A Lányok produkciója után a VIVART
vonósnégyes műsora következett. A Budaörsi
Szinfonietta négy szólamvezető művésze
alkotta formáció Mozart, Rózsavölgyi és
Weiner zenéjével szórakoztatta a hallgatóságot. A zenekar tagjait nem zavarta, hogy
ezúttal nem koncertteremben léptek fel. A
rendhagyó helyszín ellenére is magas szintű,
kiváló muzsikusi teljesítményt élvezhettünk
ezen az ősz végi koncerten.
Aki nem volt jelen a koncerten, sajnálhatja,
hiszen egy élvezetes kulturális eseményről
maradt le!
Zimonyi Adrienne

Kapcsolatok

„Kiút az alkohol rabságából” ( H.Harsch) címmel tart előadást a
„Kapcsolatok” sorozat keretében Sineger Eleonóra pszichiáter,
addiktológus, a Levendel László által alapított nagymúltú Budakeszi
Támasz Gondozó szakfőorvosa, november 12-én, csütörtökön este 8
órakor, a Telki Iskola könyvtárában.
Szó lesz az alkoholizmus kialakulásáról, a környezetre való
hatásáról, és a terápiáról.
Magyarországon népbetegség az alkoholizmus, egymillió alkoholbeteg van, és az érintett családtagok számát tekintve még több ember
szenved a következményektől. Súlyos gond, hogy míg a drogprobléma a társadalom érdeklődésének középpontjában van, a jóval
elterjedtebb alkoholfüggőséggel szemben társadalmunk elnézőbb.
2009. október

A betegek többnyire csak a szövődmények miatt keresik fel a rendelőt,
amikor már évtizedes kezelés várható a krónikus betegségek miatt.
Pedig itt is igaz, a függőség kialakulása megakadályozható! Minél
korábban jön a segítség, annál jobb a gyógyulási arány. A környezet
támogatására van szükség, hogy a betegek szembe tudjanak nézni
problémájukkal.
Az előadásban szó esik majd arról is, hogy a Telkiek számára is újra
megnyílt „Támasz” nagy szaktudású szakemberi milyen ingyenes,
és széleskörű egészségpszichológiai szolgáltatással várnak
mindenkit, nemcsak a szenvedélybetegeket.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt:
Bakács Bernadett és Halász Terézia

TELKI napló
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Kodolányi-szimpozion

KULTÚRA

Fontos, hogy legyenek gyökereink és ragaszkodjunk is hozzájuk

Több mint száz érdeklődő érkezett szerte az országból az
író születésének 110. és halálának 40. évfordulója kapcsán
megtartott Kodolányi-szimpozionra október 10-én
szombaton délelőtt. Sajnos az író dédunokája, Kodolányi
Borbála nem tudott részt venni az eseményen, amelyet a
főszervező KOKUKK Egyesület nevében Molnár
Krisztina Rita nyitott meg. Ebben kiemelte, a közhasznú
szervezet 2003-2004 telén azért jött létre, hogy a
környezetvédelem és a kultúra, így a névadó
hagyományainak ápolását tűzze zászlajára. Majd
elmondta, hogy Telki történelmi sajátosságai miatt (a hely
a tatárjárás után sokáig lakatlan volt) a Mária Terézia
korában betelepített sváboktól, illetve a második
világháború után szintén idetelepített székelyektől
örökölte hagyományait, így mivel a településnek korábbi
helybeli gyökerei szinte nincsenek, napjainkban kell
„kitalálnia önmagát”. Kiemelte azt is, hogy fontos, hogy
az itt élő gyerekeknek legyen irodalmi élményük Telki
híres szülöttéről, Kodolányi Jánosról, hiszen az író ugyan
felemásan emlékezik meg szülőhelyéről, mégis azzal,
hogy szülőháza itt áll a Fő utcában, személye fontos része
falunk történelmének.
Ezután Móczár Gábor alpolgármester köszöntötte a
jelenlévőket, amelyben kifejtette, nagy segítség falunknak
a KOKUKK Egyesület tagjainak áldozatos munkája.
A szimpozium ezután jeles személyiségek előadásával
folytatódott.
Elsőként Ferenczi Krisztina színművésznő olvasott fel egy
részletet Kodolányi: Én vagyok című regényéből, majd ezt
követően Szvetelszky Zsuzsanna kommunikációkutató
osztotta meg a jelenlévőkkel, hogy mire érdemes
büszkének lennie egy falunkban élőnek. Izgalmas
előadásában kifejtette, fontos, hogy a településen élők
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megbecsüljék értékeiket, ápolják, és legyenek büszkék a
lokális sajátságokra – így Telkiben például a kiemelkedő
kulturális és közösségi rendezvényeinkre.
Őt Dr. Sulyok Bernadett, a Petőfi Irodalmi Múzeum muzeológusa követte, aki a korábban felolvasott Kodolányi mű
elemzését tárta a nagyközönség elé.
Ezután a Sóvidéki verbunk és forgatós zenéjére adott elő
remek táncot Hambuch Flóra, Sótonyi Fanni, Dura Máté
és Keserű Péter (Tímár Mihály és Erdei Gabriella
koreográfiája alapján).
Az ebédszünetben mindenki megkóstolhatta a büfé
finomságait, vásárolhatott a Szent István Társulat által
kiadott könyvekből, valamint megtekinthette a Kodolányi
Jánosról készült képeket, az írásaiból készült kiállítást és
megismerhették az író kedvenc süteményét és annak
receptjét is. Eközben meg lehetett nézegetni a gyerekek
számára meghirdetett Kodolányi illusztrációs rajzpályázat
legszebb műveit is.
A délutáni program is tartogatott egy váratlan meglepetést:
A jelenlévő Dr. Kovács Ágota, Kodolányi János egykori
kezelőorvosa, aki baráti kapcsolatban állt az íróval,
személyes élménybeszámolóval tette színesebbé a
rendezvényt.
A pályázat eredményhirdetését követően Ferenczi
Krisztina A néma város című novellát olvasta fel, majd
Ács Margit előadását hallgathatták meg az érdeklődők
Nyugat és Kelet az ’euráziai’ magyar lélekben címmel. Az
író-szerkesztő izgalmas témával, Kodolányi János
Európa-kritikájával foglalkozott.
Ezután a Kodolányi-kutató Dr. Csűrös Miklós
irodalomtörténész beszélt, majd Horányi Károly, a
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának levéltárosa
Kodolányi levelezéséről árult el kisebb-nagyobb titkokat,
végül pedig a Századfordító magyarok – Portréfilm
Kodolányi Jánosról (Magyar Televízió, 1999.) című
megrázó film vetítése zárta az irodalmi feltöltődést.
A nap végén egy egyedi közönség-számlálógép segítségével – mindenkinek egy szem gesztenyét kellett az
előre odahelyezett üvegekbe tennie – kiderült, hogy milyen sokakat mozgatott meg ez az esemény. S ez nemcsak
a nézőkre, hanem a segítőkre és a támogatókra is igaz,
hiszen rég nem látott összefogás jellemezte az
előkészületeket - talán még soha nem volt ilyen sokrétű
segítsége a szervezőknek! Csak hogy egy példát
említsünk: az író kedvenc süteményét a Nyugdíjas klub
tagjai sütötték meg, a töltelékhez a diót pedig a
cserkészcsapat néhány őrse segített megtörni.
Az egyesület zárásként egy csokor virággal köszönte meg
az előadóknak egész napos tevékenységüket. Érdekesség,
hogy a férfiak is kaptak egy díszkáposzta- és dísztökkölteményt, és ezzel, mint Dr. Csűrös Miklóstól megtudtuk, akaratlanul is egy finn szokást elevenítettek meg.
Ritka alkalom volt ez abból a szempontból is, hogy a falu
ilyen sok rétege fogott össze egy rendezvény érdekében.
Köszönet illet mindenkit, aki segített, hogy ez a nagyszerű
emléknap létrejöhetett!
szb
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Idősebb Kodolányi János,
(Telki, 1899. március 13. –
Budapest, 1969. augusztus 10.)
író-újságíró, az úgynevezett népi
írók kiemelkedő képviselője.
Kodolányi János a 20. századi
magyar irodalom egyik legjelentősebb regényírója (akárcsak
barátja, Németh László), világirodalmi rangú epikus. Könyvei
évek óta több kiadásban és nagy
példányszámban jelennek meg,
szerepe ezzel együtt is vitatott. A
mai irodalmi- és közéletben és
közoktatásban jelentőségéhez
képest méltatlanul kevéssé (el)-ismert; az irodalmi- és közélet
más berkeiben és a szélesebb közönség körében ugyanakkor évtizedek óta töretlenül népszerű, sőt
újabban Várkonyi Nándorral és
Hamvas Bélával együtt – elsősorban Jókai Anna elnevezése
nyomán – „a nagy triász” néven
emlegetve, mint „szellemi iránytű”, meghatározó jelentőséggel
bír.
Munkássága valamennyi irodalmi műnemre kiterjedt (líra, dráma, epika, ezen belül a novella és
regény, továbbá az esszé). Életének inkább késői szakaszában
regényíróként nemcsak a magyar,
hanem a világirodalom nagyjai
sorába is beírta magát, műveit
több nyelvre is lefordították. Elsősorban az ókori mitológiát
(Égő csipkebokor; Vízöntő; Új
ég, új föld), illetve a tatárjárást
(Boldog Margit; Julianus barát;
A vas fiai) feldolgozó regényei
fontosak.
Életművéből kitűnik nemcsak a
globális (világpolitikai, irodalomelméleti), hanem a lokális
(„helyi érdekű”, nemzeti, regionális, szervezési és gyakorlati)
problémák iránti érzékenysége;
ami a puszta szavakon túl (számtalan folyóiratban publikált) tettekben is megnyilvánult (például
a magyar írók önsegélyező szervezete, az Írók Gazdasági Egyesülete, IGE szervezői közé tartozott). Emiatt nehéz is lenne a
mai politikai szakfogalmak közé
beskatulyázni: a magyarság mint
nemzet sorsa iránt érzett aggódás, a világpolitikai helyzet
mérlegelése a (radikális) jobb-, a
szociális problémák iránti érzékenység pedig a (radikális) baloldalra is el-elsodorták. Tehetségét nemcsak barátai, munkatársai, hanem „nehéz”, konfrontatív, hevesen vitázó természete
miatt időlegesen vagy véglegesen
szerzett politikai és irodalmi
ellenfelei többsége, mint például
Babits Mihály, Fábry Zoltán is
elismerte.
Forrás: Wikipédia
2009. október

Kodolányi János kedvenc süteménye:

KULTÚRA, INTERJÚ

Ormánsági kelt tészta

Hozzávalók:
50 dkg liszt
2 tojás sárgája
2 dkg élesztő tejben, 1 evőkanál cukorral futtatva
1 evőkanál zsír
pici só
Töltelék a rétegek közé: 20 dkg cukorból 1,5 dl vízzel szirupot készítünk és
leöntjük vele a 30 dkg darált diót, hozzáteszünk 2 citrom reszelt héját, majd
hagyjuk kihűlni.

A hozzávalókból rétestészta keménységű tésztát gyúrunk. Meleg helyen kb. 1
órát pihentetjük. Ha megkelt, 3 részre osztjuk, mindhármat téglalap alakúra
nyújtjuk. Egymásra fektetjük őket úgy, hogy a rétegeket megkenjük olajjal és
a darált dióból készült töltelékkel. Ha mindhárom réteg egymásra került,
feltekerjük, mint a bejglit. Kerek sütőformába tesszük (tortaforma, vagy kerek
jénai edény is megfelel e célra). Tegyünk bele sütőpapírt, így biztosan nem
ragad le, és szépen kiemelhető lesz a megsült tészta. Megkenjük tojással, és
újból hagyjuk kelni. Közben a sütőt felmelegítjük és közepesen forró tűznél
megsütjük.
Jó étvágyat kívánunk!

A KOKUKK Egyesület és a Telki Önkormányzat
gyűjtést indított egy köztéri Kodolányi-szobor
felállítására. Megköszönjük, ha lehetőségeihez
mérten Ön is hozzájárul!
Számlaszám:

64500010-13400091 (Biatorbágy és Vidéke
Takarékszövetkezet)
KOKUKK Egyesület
A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: „szobor”

Interjú az OKSB elnökével

Falunk életében meghatározó szerepe van az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságnak, melynek elnökével, Földvári-Nagy Lászlóval beszélgetett lapunk.
Földvári-Nagy László 1969-ben született Budapesten. 1993-ban végezte el az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen a biológia-kémia szakot. Az ezt követő öt
évben az egyetemen tevékenykedett, illetve ezzel párhuzamosan biológiát, kémiát és
természetismeretet tanított egy középiskolában a 7-13. évfolyamon. 1998-ban
családi okokból a tudományos pálya elhagyására kényszerült. 2001 óta telki
telektulajdonos és családjával 2004 óta él falunkban, amit azóta is nagyon jó
döntésnek tart.

Telki Napló: Hogyan értékeli a 2006 ősze
óta eltelt időszakot, illetve a OKSB
munkáját?
Földvári-Nagy László: Kezdjük az elején!
Az általános iskolával egy igen zűrös
időszakon vagyunk túl. Négy igazgatónk
volt az elmúlt 3 évben, amelynek egyik oka
az lehet, hogy Telki egy speciális hely.
Sokan úgy gondolták, hogy itt egy
hagyományos, falusi intézmény működik,
azonban a mi iskolánknak „budapesti”
elvárásoknak kell megfelelnie. Mindegyik
igazgató hozott valami újat, amelynek
köszönhetően ma már a stabilizálódás felé
haladunk. A jelenlegi, 1 évre megbízott
vezetőt, Somlai Juditot ismerik és elismerik
a tanárok és a szülők is, ám mivel ő
valószínűleg nem vállalja tovább a munkát,
abban bízunk, hogy találunk egy Telkit jól
ismerő utódot.
T.N.: Melyek a további teendők az iskolával?
F.-N. L.: Az önkormányzat célja, hogy az
itt élő gyerekek ide járjanak 8. osztályos
korukig, hiszen ez nekik és az iskolának is
2009. október

jó. Ehhez természetesen olyan fejlesztésekre van szükség, amelyeknek köszönhetően szívesen maradnak Telkiben. Az
egyik ilyen előrelépés a két tanítási nyelvű
oktatás bevezetése volt, amelyről nagyon
pozitívak a visszajelzéseink. Megteltek
ezek az osztályok, és úgy tűnik, érdemes
volt belevágni a projektbe. Ezenkívül a
felsőbb évfolyamokon is, minden csoportban tanít angol anyanyelvű tanár
hetente egyszer.
Nagyon fontos az is, hogy megépült a
tornaterem, emellett a tanári kar is folyamatosan fejlődött az elmúlt időszakban.
Szerencsére most már rend és nyugalom
van az intézményben. Az egyetlen gond,
hogy teljes teremkihasználtsággal működik az iskola, így előbb-utóbb elengedhetetlenné válik a bővítés.
T.N.: Az óvodáról általában kevesebbet
hallani.
F.-N. L.: Igen, itt az egyetlen gond a
helyhiány, amely az elmúlt éveket jellemezte. Ezen talán segíthet a lassan
elkészülő magánóvoda, és majd az ott
TELKI napló

bérelt két önkormányzati csoportszoba, de
hosszú távon csak egy új intézmény építése
lehet a megoldás. Ebben segíthetnek a
pályázatok, amelyekre amint látunk egy kis
esélyt, rögtön jelentkezünk. Tovább
nehezíti Telki helyzetét az is, hogy 2011
őszétől a törvény kötelezi majd az
önkormányzatokat, hogy minden 3 évnél
idősebb jelentkező gyereket felvegyenek,
így egyre sürgetőbb az új épület létrehozása.
T.N.: A kulturális életet hogyan látja?
F.-N. L.: Bár hivatalosan az OKSB hatáskörébe tartozik a kultúra, a tényleges szervezés Móczár Gábor és Zimonyi Adrienne
munkáját dicséri. Ez egy jól kialakult
rendszer, hiszen ők értenek hozzá és régóta
és odaadóan látják el ezt a feladatot.
Adrienne külső bizottsági tag, Gábor pedig
szinte minden ülésünkön ott van, így
tiszteletbeli tagnak számít.
Úgy látom, hogy egyre színvonalasabbak a
helyi rendezvények, amelyek nagyon
fontos közösségformáló erőt jelentenek. Az
iskolai március 15-i ünnepség kiemelkedően színvonalas volt. A Faludisznaja, a
Falukáposztája és a Telki Fesztivál is
falunk életének szerves részét képezi. Az
előbbi kettőnél megoldandó feladat, hogy a
rendezvényeken jellemzően telki és
budajenői polgárok vegyenek részt,
megtartva közösségépítő funkcióját.
T.N.: És a helyi sportélet?
F.-N. L.: A sportban három óriási fej7

lesztés történt az elmúlt években: a
tornaterem és a műfüves focipálya
megépítése, valamint a Globall Football
Park & Sporthotel beruházása. A Telki SE a
helyi sportélet fő szervezője, szakosztályai
sikerrel működnek, amelyek lassan nem
férnek el a jelenlegi keretek között, így
előtérbe került az edzőcentrummal kötött
megállapodás által biztosított pályahasználati lehetőség, amelyet egyre jobban
kihasználunk. A sport, a mozgás ugyanis
nagyon fontos, hiszen egészséges, csapatépítő és leköti a gyerekek felesleges
energiáit is. Ezt lesznek hivatottak biztosítani azok a játszóterek is, amelyeket
(reményeink szerint) a most beadott

I N T E R J Ú , Z Ö L D R O VAT

pályázatból létesíthet falunk.
T.N.: Hogyan értékeli a bizottság munkáját?
F.-N. L.: Az Oktatási Kulturális és Sport
Bizottsághoz három teljesen különböző
terület tartozik, így igen szerteágazó a
munkánk. Mint minden bizottságban, így a
mi életünkben is voltak problémák, azonban ezeken mindig sikeresen felülkerekedtünk. Létszámproblémákat, pénzügyi
gondokat kellett és kellene megoldanunk ezek kritikus dolgok. Szerencsére azonban
a sportban a Telki SE-re, a kultúrában
Gáborra és Adrienne-re is számíthatunk, és
egy remek oktatásügyekkel foglakozó
tagunk is van Kovács Kristóf Áron szemé-

lyében.
T.N.: Milyen tervei vannak a bizottságnak?
F.-N. L.: A kultúra számára egyszer majd
jó lenne létrehozni egy közösségi házat, a
sport estében pedig az edzőcentrumos
lehetőségek kiaknázása a cél. A legnagyobb
feladat az intézményi helyhiány megoldása, az iskola bővítése és az új óvoda
megépítése, amelyet - lehetőleg pályázati
pénzből - szeretnénk minél előbb megoldani. A legfontosabb személyes törekvésem pedig az, hogy elérjük, a jövőben
egyetlen gyerek se hagyja el az iskolát a 8.
osztály elvégzése előtt.
Szilágyi Balázs

AZ ŐSZI FALUTAKARÍTÁS MÉRLEGE

Szeptember 19-én, szombaton került sor a szokásos őszi
falutakarításra. Az előzetes szemrevételezés azt mutatta, hogy
most kevesebb az utcákon, üres telkeken elszórt szemét, mint
tavasszal volt. Ezt a körülményt, meg az erőforrásokat
mérlegelve úgy döntöttünk, hogy ezúttal csak a falut átszelő
főút mellett, valamint a két faluközpontban szedjük össze a
szemetet.
A két helyszínen összesen 18 önkéntes dolgozott, felnőttek és
gyerekek egyaránt. Jó néhány zsák szemetet összeszedtünk. Az
összetétel nagyrészt a szokásos volt (a féldecis pálinkásüveg
továbbra is verhetetlen), de akadtak különlegességek is: egy
jókora piros zománcos fazék a főút melletti árokban, és egy
erősen hiányos bicikli a buszmegálló melletti lejtő aljából.
A falutakarítás további érdekes megfigyeléseket is
eredményezett.
1. A buszmegállókban bevezetett dohányzási tilalom dacára

nagyon sok cigarettacsikk volt a
földön.

2. A régi faluközpontban az egyik
legjellemzőbb hulladék a kutyaürülék.

3. A szelektív gyűjtők környékén szombatra már elképesztő
állapotok alakulnak ki: kapitális mérető papírdobozok
felvágatlanul, az edénybe már nem begyömöszölhető
szelektív hulladék, a körforgalomnál pedig (itt már
bátrabb az ember) hatalmas zsák vegyes háztartási
hulladék, amelyet széthordtak a kutyák meg a szél.
Végezetül szeretnénk megköszönni mindenkinek a munkáját: a
falutakarító felnőttekét és gyerekekét, a rakodásban segítő
Szabó Sándor úrét, és Szabó Zsolt úrét, aki végül meghívta az
egyesületet és a falut “egy fél konténerre”.
Bellon Erika, KOKUKK Egyesület

November 14-én, szombaton

MADÁRGYŰRŰZÉS MINDENKINEK!

A KOKUKK Egyesület és a telki „madárbarát óvoda”
szervezésében 2009. november 14-én, szombaton bárki
kipróbálhatja, milyen egy madárgyűrűzés. A programot a
Magyar Madártani Egyesület munkatársa vezeti. A résztvevők
délelőtt 10 órakor találkoznak az erdő Felső-Becco telep fölötti
bejáratánál, a padoknál. (Az oda vezető földút a Rozmaring
utcáról nyílik, és zöld négyzet turistajelzés is jelöli.) A program
délután 3-ig tart. Komolyabb eső vagy viharos szél esetén a
madárgyűrűzés elmarad. (Kétség esetén érdeklődni aznap
reggel a 372-114-es telefonszámon lehet.) A program ingyenes.
A madárgyűrűzés egy kutatási módszer, amely a madarak
egyedi jelölésén alapul. A sorszámozott gyűrűkkel megjelölt
madarak minden egyes megfigyelése, visszafogása vagy
megkerülése sokat árul el életükről, különösen mozgásukról,
vonulásukról. A madárgyűrűzés segítségével egyebek közt
megismerhetjük az egyes madárfajok szezonális vonulási
útvonalait, pihenő- és táplálkozó helyeit, telelőterületeit, végső
soron a madárvonulási rendszerek egész Földünket átfogó
hálózatát.
8

A madarak jelölésére használt, egyedi kóddal ellátott fém
lábgyűrűt először 1899-ben alkalmazták. Magyarországon –
Dánia és Németország után – a világon harmadikként, 1908ban gyűrűzték meg az első madarakat. Az azóta eltelt száz
évben közel ezer madárgyűrűző 283 madárfaj 3,4 millió
egyedét jelölte meg Magyarországon. Az adatok tudományos
feldolgozását ma már nemzetközileg összehangolt rendszerekben végzik.
A gyűrűzendő madarak befogására módszerek, csapdák,
berendezések százait kísérletezték ki. A legelterjedtebb
fogóeszköz az ún. függönyháló, amely a kis és kisebb-közepes
méretű fajok esetében használható hatékonyan. Szombaton mi
is egy ilyet fogunk látni.
(A hazai madárgyűrűzés zivataros történetéről érdekes
részletek olvashatók az MME honlapján: www.mme.hu, a
Természetvédelem menüpont Madárgyűrűzési Központ
alpontjában.)
KOKUKK Egyesület
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HIRDETÉSEK

Futárszolgálat

- hivatali ügyintézés,
- tulajdoni lap, térképkivonat beszerzése
házhozszállítással, rövid határidővel
VI-TO 2003. Kft. 06-20-595-8150
Virág Zoltán

Mi HITELESEK vagyunk,
vajon Ön hitelképes?

Teljeskörű hitelügyintézés
06-30-7373-433 Torma Zsuzsanna

w w w. h i t e l e s l a p . h u
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Kulináris élmények Telkiben
G Ó LYA H Í R , H I R D E T É S , L A P Z Á R T A

A Globall Football Park & Sporthotel**** chefje, Szabó Zsolt és csapata, 2009 májusától fáradozik azon Telkiben,
hogy a környező lakosság, a szállodában edzőtáborozó futball csapatok, konferenciára, rendezvényre érkező cégek és
kikapcsolódni vágyó egyéni vendégek minden kulináris igényét kielégítse.
Számos szállodában, étteremben, kávéházban szerezte eddigi tapasztalatait. Tanulmányait a New York kávézóban
kezdte Horváth Mihály Oscar díjas Chef mellett. 1999-ben mestervizsgázott. Dolgozott 3 és fél évet német
nyelvterületen Németországban és Ausztriában. Magyar napok rendezésére hívták Lengyelországba, Törökországba
és Vietnámba. Mielőtt Telkibe jött volna, a Hilton Budapest Westend Executive Chef pozícióját látta el 8 éven keresztül,
majd 2008-ban a nemzetközi Hilton lánc elismerésében is részesült. Széleskörű, 30 éves gasztronómiai múltja alatt
főzött többek között a Rolling Stones-nak és Katalin hercegnőnek is.
Szabó Zsolt fogásait a letisztult ételek jellemzik, a szálloda a la carte kínálatában lévő ételeket négy-, maximum ötféle
alapanyagból állítja össze. Elmondása szerint nem megfelelő, ha hét-nyolc íz keveredik a tányéron, ilyenkor
előfordulhat, hogy egy-két domináns íz üti a többit, és ez csökkentheti az étel élvezhetőségét.
„Árainkban is széles skálán mozgunk, igyekszünk mindenki számára elérhető minőséget biztosítani. Az 1390 forintos
napi menütől, a büféétkezésen keresztül a gálavacsorákig minden kérésnek eleget teszünk. Az étlapunk árai is három
kategóriát képviselnek, így vendégeink kiválaszthatják a számukra kedvező fogásokat. Elindítottunk a Sunday Brunchot is, itt vasárnaponként hangulatos büféebéd várja a családokat.
Ezen kívül a Globall Football Park & Sporthotel**** kiválóan alkalmas különböző rendezvények lebonyolítására, az
eddig megtartott esküvőkről, BBQ partikról, rendezvényekről vendégeink felejthetetlen gasztronómiai élménnyel
távoztak és a visszajelzések is maradéktalanul pozitívak. Bármilyen kérésre nyitottak vagyunk, és akár a megrendelővel
együtt személyre/csoportra szabott menüsort készítünk el.
Rendszeresen tartunk borvacsorákat ismert borászok bevonásával a Telki Borklub szervezésében, ahol minőségi
borokhoz kínálunk kiválóan illő fogásokat, így garantálva a magas fokú íz élményt.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt éttermünkben, továbbá előzetes egyeztetés után örömmel szolgálunk
különböző partik, vacsorák, rendezvények helyszínéül.”

La Leche Liga szoptatós csoport
Budakeszin

SZÍNESTÉVÉ JAVÍTÁS

2092 Budakeszi, Kerekmező u. 17-19.
minden hónap második keddjén 9-11 óráig
vezeti: Verdes Dóra
Tel.: (23) 535-916

www.lll.hu

ORION, VIDEOTON, DUAL, SCHNEIDER,
ITT-NOKIA,
HELYSZÍNEN, AZONNAL, VILLAMOSMÉRNÖK
VÉGZETTSÉGGEL, GARANCIÁVAL!

06-20-410-6393

KIADJA:

Következő lapzártánk várható

Te l k i K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t
2 0 8 9 Te l k i , P e t ő f i u t c a 1 .
FELELŐS KIADÓ:

Danóczy Balázs polgármester
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Szilágyi Balázs

Te l . : ( 7 0 ) 5 3 0 - 5 6 4 4
telkinaplo@telki.hu
M U N K AT Á R S A K :

Bognár Andrásné

Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván

Zimonyi Adrienne

Nyomdai munkák:

SOLONG Press Kft.
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Októberi
lapzártánkig született:

Szondy György és Szondyné Sárfy
Zsuzsa gyermeke Szondy Barbara
Dr. Kis Balázs és Dr. Fülöp Judit
gyermeke Kis Botond

Gratulálunk!
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időpontja: november 12.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

telkinaplo@gmail.com (a nagy
tárhelyet igénylő fotók, fájlok
számára)
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BUDAJENŐI HÍREK, HIRDETÉSEK

Megújult Budajenő
településközpontja

A szeptember végi budajenői borünnepen nem csak a bor, hanem a
Kossuth Lajos utca is a középpontba került.
Az Uniós támogatásoknak köszönhetően ugyanis idén teljesen
megújult a település központja: az Óvoda köznél lévő gyalogátkelőhelynél és a Petőfi Sándor utcai buszmegállóknál forgalomlassító szigeteket és gyalogátkelőhelyeket, új buszöblöket és fedett
várókat alakítottak ki, lefedték a pincesor előtti árkot, az óvodától a
pincesor végéig terep- és zöldfelületi rendezést és díszburkolatépítést
hajtottak végre, ugyanezen a területen utcabútorokat (padokat,
ülőköveket, játszóeszközöket, kerékpártárolókat, hulladékgyűjtőket) helyeztek el, átépítették a dísz- és közvilágítást, emellett
kiültettek 30 fát, 440 cserjét és 600 évelőt.
Így ezentúl az épített örökséghez méltó közösségi térben tarthatják
meg a budajenői lakosok ünnepeiket, rendezvényeiket.
A „Komplex építészeti-zöldterületi
településközpont Budajenőn műemléki
és védett örökséghez méltó környezetben” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, az
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-Magyarországi Operatív Program
Pest megyei településközpontok fejlesztése – Kisléptékű megyei fejlesztések
keretében nyújtott támogatással valósult
meg. A támogatás mértéke 89 304 133
forint, az elszámolható költségek 86,57
százaléka.
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet (támogató
képviseletében eljáró szervezet): Pro Regio
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett: Budajenő Községi
Önkormányzat

2009. október
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I. Telki Sörfesztivál
KÖZÖSSÉGI ÉLET

8 hordó, tehát 240 liter, azaz 480 korsó elfogyasztott sör, 160 bajor recept szerint
készült perec, több mint kétszáz látogató, több tucat gyerek – a számok nyelvén
ennyit jelentett az október 3-i sörfesztivál a Völgy utcában. Azonban hibát
követnénk el, ha csak ezt vennénk figyelembe, amikor a telki „minioktoberfest”-ről
beszélünk. Ugyanis a hangulat és a körítés is megérdemel egy misét: déltől este 7ig szólt a sramlizene az alkalomra felállított sörsátorban, mosolygó emberek,
barátok beszélgettek jókedvűen a sátorban és előtte - ugyanis az időjárás hallgatott
a fohászkodókra, és rendkívül szép októberi idővel lepte meg az esemény vendégeit.
Voltak, akik csak érdeklődve körülnéztek, voltak, akik a barátok, ismerősök, vagy
az arany színű nedű hatására itt ragadtak, és olyanok is, akik már régóta várták az I.
Telki Sörfesztivált.
Melynek hallatán egyszer talán majd a müncheniek is elismerően csettintenek…
Hogy a megjelent képviselők közül az egyiket idézzük: „Lehet, hogy jövőre falu
szintre kellene emelni a rendezvényt, ugyanis rendkívül jó ötletnek tartom”.
Duchon Lórántnak, az esemény fő szervezőjének nem először (és remélhetőleg nem
is utoljára) köszönhetik a környék lakói, hogy szabadidejét nem kímélve létrehoz
egy közösségi eseményt.
Tavasszal ugyanis előbb utcabált, majd főzőversenyt szerveztek párjával Zimay
Zsuzsannával. És mint eddig mindig, a környékbeliek is kitettek magukért: Simon
László a tökéletes nyomdai kiegészítőket készítette el, Pardavi László és Kiss Leizer György segítsége nélkül pedig nem
lehetett volna az ünnepet ilyen sikeresen megszervezni…
A Völgy utcai rendezvényeknek pedig pont ez az összetartás ad valami pluszt. Hiszen az itt lakók alkotják azt a magot,
akik a rendezvény végének közeledtével elpakolnak, majd további kellemes társalgásra összejönnek a „Duchon ház”
nappalijában, ahol késő estig folytatják tovább a jó hangulatú fesztivált.
Éppen ezért nem biztos, hogy jövőre már a Pajtában lesz a rendezvény, az viszont igen, hogy aki itt volt, jövőre is eljön,
és hívja barátait, ismerőseit, hogy még többen élvezhessék a „kis-müncheni” sörfesztivál hangulatát.
szb
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