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Mindenkinek Kellemes Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kíván a Telki Napló!

Tájékoztató a pátyi helyzetről
A telki önkormányzat vezetői és falunk civil szervezetei folyamatosan
dolgoznak a „pátyi ügy” megoldásán.

4. oldal

6-7. oldal

10 éves a Telki Polgárőrség!
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte nemrég a Telkiben 1999 óta
működő Telki Polgárőrség Egyesület, amely a hivatalos bűnüldöző szer-
vek munkáját segíti a megelőzésben. A civil szervezet életéről és az első
évtizedéről dr. Rátky József, a polgárőrség egyik alapítótagja és vezetője
beszélt lapunknak. 5. oldal

Egy ifjú tehetség Telkiből
„Pasztircsák Polina minden díjat begyűjtött”, ”Pasztircsák Polina leénekelte
a mezőnyt” - ilyen és ehhez hasonló dicsérő címmel jelentek meg a nemcsak
hazai orgánumok írásai, melyben az idei Genfi Nemzetközi Énekverseny
szoprán győztesét hirdetik.

Pajta átadás – Adventi forgatag 
Az idei közös adventezés Telkiben nem csak az előadásokról, az árusok
portékáiról és a karácsonyi közös készülődésről, hanem egy másik fontos
eseményről – Faluházunk, a Pajta megújulásáról és átadásáról is
emlékezetes marad. 10-11. oldal
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Beszámoló a Képviselő testület üléséről

ATelki Napló információi szerint 135 autó, nagyjából 300 demonstráló, 2 rendőr, több fotós és videós,
valamint az egyik kereskedelmi televízió stábja volt jelen Pátyon december 5-én délelőtt.
A hivatalosan névnapi köszöntőnek induló egyórás forgalomlassító demonstráció fő célja a tervezett
pátyi beruházás elleni tiltakozás volt. A szombati dugó azt hivatott jelezni, hogy a már most is
hatalmas hétköznapi forgalom (amely Pátyon, Budakeszin és az egész Zsámbéki-medencében
érezhető) még elviselhetetlenebbé válhat, ha a térség lakosszáma egy új településnyivel növekszik.
Bár a beruházó által ígért elkerülőút megépítése jelenthet némi gyógyírt a problémára, azonban
sokan úgy kalkulálnak, hogy ez a megoldás közel sem elegendő. A közvetlen autópálya csatlakozás
ha el is viszi a forgalmat az M1-esre, akkor az M1-M7 bevezető szakaszán még a mostaninál is
nagyobb forgalom várható, amely hatalmas elővárosi dugókhoz vezethet.
Voltak akik a tiltakozásra zászlókkal, egyedi kreációkkal, transzparensekkel is készültek. A
leggyakoribb a „Páty nem eladó” felirat volt, de akadt olyan is, aki egy egyedi pláza-parkolóház
makettet rögzített autójának tetejére.
A pátyi szervezők sikeresnek értékelték a megmozdulást, hiszen meglepően sokan voltak, és az
amúgy nem túl nagy nyilvánosságot kapó „pátyi ügyről” az aznap esti híradóban beszámolt az
említett kereskedelmi televízió is.
Az elkövetkezendőkben a Pátyi Civilek és a KOKUKK Egyesület, valamint a számos önkéntes
továbbra is együtt kíván működni, és sikerként könyvelhető el, hogy Pátyon február 14-én
népszavazás lesz a kérdésben.

További friss információk az alábbi oldalakon is olvashatók:
www.patyicivil.hu; www.patynemelado.com

November 30.November 30.
Döntés a Telkit és Budajenőt az autópályával összekötő út
nyomvonaláról
A tervezett pátyi beruházás miatt szükségessé vált, hogy a már
korábban is tárgyalt Telkit és Budajenőt az autópályával összekötő út
lehetséges nyomvonalai közül az önkormányzat az egyik kijelölését
támogassa. Így a mostani döntéssel a képviselők megerősítették azt a
korábbi törekvést, hogy az út - a Fejér Európa Kft. tanulmányterve
alapján - Telki és Budajenő határától vezessen Herceghalomra, egyben
elutasították a „golfpálya” beruházás kapcsán felmerült elkerülőút-
változatot. A Telki és Budajenő között kivezető út biztosítaná
leginkább azt, hogy Páty belvárosa tehermentessé váljon és az út
nyomvonala is a legmesszebb legyen a pátyi lakott területektől.

A 2009. évi költségvetés háromnegyed éves teljesülése
A testület elfogadta a 2009-es I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló
beszámolót, mely alapján elmondható, hogy a költségvetési
előirányzatok felhasználása az időarányosnál kedvezőbben alakult.
Az önkormányzatnak nem voltak likviditási gondjai és összességében
megállapítható, hogy a szükséges működési feltételek biztosítottak
voltak.

A 2010. évi költségvetési koncepció
A jövő évi költségvetési koncepció szerint az önkormányzati
gazdálkodással és tervezéssel kapcsolatos stratégiai álláspontja az,
hogy a költségvetésnek úgy kell biztosítania az önkormányzat
kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges
feltételrendszert és ennek összefüggésében a működési kiadások,
valamint a bevételek egyensúlyát, hogy a működéshez fő szabályként
felhalmozási bevétel ne kerüljön felhasználásra. Mindez indokolja,
hogy 2010-ben is a takarékos gazdálkodás és a racionális működés
legyen az elsődleges elvárás mind az intézmények, mind az
önkormányzat irányában. A tárgyi eszközök-, telek-értékesítésből
származó felhalmozási- és tőke jellegű bevételek idén jelentősek
voltak, de a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel 2010. évre
minimális bevétellel számolhat falunk.
Összességében az önkormányzat központi bevételei csökkenni fognak
a következő évben, míg a fennálló és a várható kötelezettségek alapján
a kiadások nőnek. Az ellentmondásos helyzet kezelése érdekében
egyértelmű, hogy számos intézkedést kell hozni.
Fontos elv, hogy a beruházási terv összeállításánál a pályázatok meg-
valósítása és a 2009. évről áthúzódó beruházások élvezzenek priori-
tást, valamint az, hogy az önkormányzat elsődleges és legfontosabb
feladatának tekinti a meglévő intézményhálózat fenntartását és
további működtetését azzal együtt, hogy át kell gondolni az intéz-
mények felvállalt feladatait.

Tiltakozás – „Páty nem eladó”
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A 2010. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
A testület elfogadta a következő évre vonatkozó belső ellenőrzési
tervet, és felkérte a jegyzőt, hogy az idei gyakorlatnak megfelelően az
ellenőrzéseket követően mindig készüljön intézkedési terv.

A hivatali SZMSZ módosítása (szakfeladatok)
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény
2009. január 1-től hatályba lépett és ezzel egy időben módosult az
államháztartási törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendelet is. A pénzügyminiszter tájékoztatóban meghatározta
az államháztartási szakfeladatok rendjét, melyet az elemi költségvetés
tervezése során először a 2010. évre vonatkozóan kell alkalmazni,
valamint ezeknek megfelelően módosítani az alapító okiratokat. Az
újraszabályozásból adódóan a költségvetési szervek besorolása
megváltozott. A besorolás és új szakfeladati rend átvezetése miatt
szükséges volt módosítani a költségvetési szervek alapító okiratait.

Személyi változások a bizottságokban
Már előző számunkban is beszámoltunk arról, hogy Szécsi Zsolt
képviselő lemondott a TTKKB (Településfejlesztési, Település-
üzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság) elnöki
tisztségéről, azonban továbbra is a bizottság tagja maradt (ennek
okaival részletesebben foglalkozott a novemberi Telki Napló). A
testület a TTKKB vezetésével Bordás András képviselőt bízta meg. A
Pénzügyi Bizottságban is történt változás: itt Szabó Tibor külső tagot
Poncsák Péter váltotta.

A szociális rendelet módosítása
A Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal az
önkormányzatokra vonatkozó szociális és gyermekvédelmi tárgyú
rendeleteinek felülvizsgálata során néhány észrevételt fogalmazott
meg, amelyet a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
megtárgyalt, majd javaslatot tett több, technikai jellegű módosításra,
amelyeket a testület elfogadott.

A települési rendtartási rendelet elfogadása
Az ezzel megbízott ad hoc bizottság összeállította és egységes
szerkezetbe foglalta a települési rendtartási rendeletet, amely így
részletesen tartalmazza a településünk megóvásához (környezet-
védelem, köztisztaság, hirdetmények kihelyezése), a közterületek
használatához, valamint rendben tartásához (közterületek, zöld
területek, vízelvezető árkok, csatornák rendben tartása) kapcsolódó
feladatokat, illetve azt, hogy ezek elvégzéséről mely esetben kell az
önkormányzatnak és mikor a tulajdonosnak gondoskodnia. Emellett az
elfogadott rendelet szabályozza a tűzgyújtás feltételeit is.

A Szociális Bizottság javaslata a nőgyógyászati
szakrendeléssel kapcsolatos alapító okirat módosítására
A képviselők úgy határoztak, hogy az elmúlt időszakban újra
felmerülő kérdésben kezdeményezik a Szent Rókus Kórház Alapító
Okiratának módosítását, miszerint a Kórház Telki községben
kihelyezett nőgyógyászati szakrendelés ellátását biztosítja.

Harkai Gábor plébános támogatási kérelme
Atestület a római katolikus templom jövőre végzendő felújítási munká-
lataihoz a 2010. évi költségvetésben 2 millió forint támogatást biztosít.

December 7.December 7.
A telki ivóvízhálózat üzemeltetési szerződésének elfogadása
Hosszú előkészítési folyamat végén utolsó fázisába érkezett az

ivóvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatóváltás. Az elmúlt
hónapok egyeztetéseit követően Telkinek sikerült megállapodnia az
Érd és Térsége Vízmű Kft-vel (ÉTV Kft.), valamint az Északdunántúli
Vízmű ZRt.-vel (ÉDV Zrt.) az átadás-átvételről. Az erről szóló, 2010.
január 1-én életbe lépő szerződés aláírásáról döntött egyhangúlag a
testület, kiemelve, hogy az új szolgáltatónál (ÉDV Zrt.) a vízdíj a
korábbinál lényegesen kedvezőbb lesz. A döntés értelmében a
víziközművek tulajdonjogai az önkormányzathoz kerülnek, azonban az
üzemeltetés az ÉDV Zrt. hatáskörébe kerül határozatlan idejű
szerződéssel, 6 hónapos felmondási idő mellett. A vízórák leolvasását
(a locsolási mellékvízmérőkével együtt) az önkormányzat munkatársai
végzik majd, azonban ezt a szolgáltató havonta egy fix összeggel
ellentételezni fogja.
A szerződés szerint a bekötési díjat az ÉDV Zrt. határozza meg, a
lakossági szolgáltatás ára az üzemeltetési időszakban azonos az állami
tulajdonú víziközművek használatáért fizetendővel, az önkormányzat
tulajdonában és kezelésében lévő intézmények és létesítmények
(például a Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, az Óvoda, a
Faluház, a Közpark, a játszóterek) pedig a lakossági díjjal megegyező
mértékő szolgáltatási díjat fizetnek. Egyéb fogyasztók esetében a
szolgáltatás díja 2010-ben a lakosságinak 150, 2011-ben 140, 2012-
ben 130 százaléka, 2013-tól kezdődően pedig a lakosságival
megegyező lesz.

A 2010. évi ivóvíz- és csatornadíj hatósági árának
megállapítása
Telkiben 2010-ben a lakossági fogyasztók esetében a víz alapdíja
havonta nettó 212 forint, a fogyasztási díj pedig köbméterenként nettó
320 forint lesz, a közületi fogyasztóknak havonta nettó 212 forintot,
köbméterenként pedig nettó 480 forintot kell majd fizetniük. A
csatornadíj településünkön jövőre egységesen nettó 463 forint lesz
köbméterenként. Ezek a számadatok azt mutatják, hogy bár a
csatornadíj minimálisan emelkedik, a vízszolgáltatás ára viszont az
állami támogatás nélkül is jelentősen csökken!

A telki szennyvízhálózat üzemeltetése
A Telki Víz Kft.-vel kötött, szeptember 1-je óta hatályban lévő, a
szennyvízhálózat üzemeltetéséről szóló szerződés az év végén lejárt, és
mivel a konstrukció bevált, a képviselők ennek változatlan feltételek
melletti, határozatlan időre szóló meghosszabbításáról döntöttek.

Budaörs város pályázatának támogatása
A Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program „Kistérségi
közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek
továbbfejlesztése” című pályázati felhívás keretében lehetőség van
régiónként egy önkormányzati szolgáltató központ létrehozásához
támogatást igényelni. A cél egy olyan elektronikus önkormányzati
szolgáltató központ kialakítása, amely képes akár 35 település
csatlakozásával legalább két alrendszert rendelkezésre bocsátani a
szociális, adóügyi, építéshatósági, gyámügyi, ipari és kereskedelmi
igazgatási rendszerekben.
Budaörs Önkormányzata egy szándéknyilatkozatot kért Telkitől,
amely alapján ha a benyújtásra kerülő projektjavaslat támogatásban
részesül és megvalósul, úgy a kialakításra kerülő ASP központhoz
településünk is csatlakozni kíván. Ezt a testület egyhangúlag
megszavazta.

Nyílt levél Gulyás Dénesnek
Önkormányzatunk Budajenővel és Budakeszivel közösen úgy
határozott, hogy  - a képviselők és polgármesterek által aláírt - nyílt
levelet küld Gulyás Dénes parlamenti képviselőnknek, amelyben
kérik, hogy minden befolyását vesse be annak érdekében, hogy a
települések által egyértelműen elutasított Pátyi Helyi Építési
Szabályzat módosítási terve ne léphessen életbe.

szb
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A telki önkormányzat vezetői és falunk civil szervezetei
folyamatosan dolgoznak a „pátyi ügy” megoldásán. Az alábbiakban
Danóczy Balázs polgármester tájékoztatása olvasható.

Kedves Telki Polgárok!
Az önkormányzat vezetői és falunk civil szervezetei folyamatosan
dolgoznak a „pátyi ügy” megoldásán. Sok kérdés érkezett hozzám az
elmúlt napokban, ezért fontosnak tartom, hogy mindenki első kézből
ismerje meg az ügy hátterét, legyen birtokában a szükséges
információknak, és amikor kell, akkor cselekedjen!
Mi történik Pátyon? A korábban golfpálya céljára kijelölt területen,
közvetlenül Telki határa mellett a pátyi önkormányzat egy új várost
akar létrehozni, ahova akár 7000 ember is költözhet. Ezt nem
engedhetjük meg!
Mi a jó ebben Pátynak? A befektetők elkerülő utat ígérnek a pátyi
lakosságnak, amely felvezetne az autópályára. A pátyi lakosság ezen
igényét megértjük, de az utat közvetlenül Telki határába tervezik, ami
számunkra jelentős hátránnyal járna.
Van jogi alapunk fellépni? A szabályozási terv módosítását a pátyi
önkormányzat nem a törvényeket betartva végzi. Ez ellen Budakeszi
is tiltakozik! Minden jogi eszközt igénybe veszünk érdekeink

érvényesítésére!
Mit tesz a Telki önkormányzat? 
1) Egyeztettük álláspontunkat a szomszédos települések vezetőivel.
2) Tárgyalunk a pátyi önkormányzat vezetésével.
3) Összefogjuk és koordináljuk a civil szerveződéseket.
4) Tájékoztatjuk a lakosságot és a médiát a fejleményekről.
5) Tárgyalunk a spanyol befektetővel.
6) Elkészítjük a jogi dokumentációt.
Kérem, hogy figyeljék az önkormányzat hivatalos honlapját, a
www.telki.hu weboldalt és a Zsámbéki-medence civiljei által
létrehozott www.patynemelado.com honlapot folyamatos friss
információkért. Aki nem rendelkezik internet-eléréssel, forduljon
bátran információért önkormányzati képviselőjéhez!
Minden lehetséges eszközt megragadunk annak érdekében, hogy a
beruházást ne lehessen kárunkra elindítani. Ennek első és
legfontosabb lépcsője, hogy a szabályozás most zajló módosítását
megakadályozzuk!

Danóczy Balázs
polgármester

A Pátyra tervezett, Telkihez szorosan kapcsolódó lakópark
beruházásról tartott önkormányzatunk közmeghallgatást
november 24-én a Globall Football Park & Sporthotel
konferenciatermében.
A több száz érdeklődő számára Danóczy Balázs polgármester,
majd Varga Béla főépítész ismertette az eddigi fejleményeket,
majd a lakosság hozzászólásai következtek. Ezekből
nyilvánvalóan kiderült, a teremben nincs, vagy legalábbis nem
szólalt fel olyan, aki támogatná a beruházás újdonsült terveit. A
korábbi tervekben ugyanis egy sokkal kisebb, emberibb léptékű
golfpálya-beruházásról volt szó, néhány száz apartmannal és
sokkal kevesebb kiszolgáló létesítménnyel. A megszólalók
egyöntetűen a gigantikus tervek ellen voltak, és a legfontosabb is
elhangzott: csak egységesen, egymást támogatva akadályoz-
hatjuk meg az óriási lakópark megépítését. Fontos kiemelni azt
is, hogy nem Telki és Páty lakosainak harcáról van szó, hanem a
drasztikus tervváltoztatást szorgalmazók és az élhetőbb
környezet érdekeit képviselők küzdelméről.
Ezt erősítette meg az a felszólaló pátyi képviselő is, aki a
jelenlévők támogatását kérte a beruházás új változatának
elfogadása megakadályozásában. Egy budajenei képviselő is
szót kért, és elmondta, hogy szükség van a minél nagyobb
nyilvánosságra ahhoz, hogy érdemi lépéseket tudjunk tenni a
tervek ellen. A KOKUKK Egyesület elnöke és egyik tagja is
tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy igen komoly szervező-
munka van folyamatban, a naprakész információkat pedig az
egyesület honlapján (www.kokukk.hu) olvashatják az érdek-
lődők.
A lényeg tehát, hogy összefogva, együttesen és egységesen
álljunk ki a beruházás ellen, mert csak így van esély arra, hogy a
gigantikus méretű beruházást megakadályozzuk.

szb
További információk:
www.patyicivil.hu
www.patynemelado.com
www.telki.hu
A Telki Polgármesteri Hivatalban előzetes bejelentkezés alapján
bárki személyesen is kaphat felvilágosítást a pátyi fejlemé-
nyekről.

Tájékoztató a pátyi helyzetről

Közmeghallgatás Telki természeti
tanösvény

Tanösvényt szeretnénk létrehozni Telki fölött az erdőben.
A tanösvény a szabadban történő oktatás alapvető eszköze.
Célja, hogy természettudományos – növénytani, állattani,
földtani, erdő- és vadgazdálkodási ismereteket nyújtson a
látogatók számára, miközben egyúttal közvetlen tapasztalat-
szerzésre is lehetőséget nyújt a szabad természetben.
A tanösvény a Telki Zöld Óvoda és az Öko Általános Iskola
kezdeményezése, akik évek óta kiemelten fontos felada-
tuknak tekintik a környezettudatosságra nevelést és a
természetvédelmet.
A tájékoztató táblákkal ellátott erdei tanösvény útvonala
Telki határában lévő védett területen, kijelölt turistaúton
vezetne, a már meglévő erdei madárodú telepnél indulna, és
oda is érkezne vissza. A táblákra kerülő információval
szeretnénk minél szélesebb korosztály számára érdekes és
hasznos ismeretekkel szolgálni, segítve a helyi lakosok és az
idelátogatók természettudományos ismereteinek bővülését, a
helyi értékek megismerését.
Ha a lehetőségek engedik, a táblákat kiegészítendő, kirándu-
lásvezető füzet és iskolai feladatlap kiadására is sor kerülne.
A tanösvény kialakításának költségeit részben pályázatokból,
önkormányzati és alapítványi forrásokból tudjuk fedezni.
Ezeket kiegészítendő, szükség lenne a helyi lakosok
támogatására, adományaira is. Mind a régóta működő
madárodú-telep, mind a tanösvény elsősorban Telkiben
felnövő gyerekeink környezetét teszi gazdagabbá, az ő
tanulási lehetőségeiket bővíti. Aki adományával hozzá
szeretne járulni a tanösvény létesítéséhez, azt a Kokukk
Egyesület  számlájára (64500010 - 13400091) fizetheti be, a
megjegyzésben feltüntetve: „tanösvény“.
A tanösvény kivitelezésében önkéntes munkára is szükség
lesz. Aki ebben szívesen részt venne, keresse az óvodában
Vass Kati ovónőt.

Köszönettel: a kezdeményezők
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Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte
nemrég a Telkiben 1999 óta működő Telki
Polgárőrség Egyesület, amely a hivatalos
bűnüldöző szervek munkáját segíti a
megelőzésben. A civil szervezet életéről és
első évtizedéről dr. Rátky József, a
polgárőrség egyik alapítótagja és vezetője
beszélt lapunknak.
Telki Napló: Meséljen az olvasóknak a
polgárőrség megalakulásáról!
dr. Rátky József: Jól emlékszem a
körülményekre! Abban az évben éppen egy
betörési hullám volt településünkön, így
elérkezett az idő, hogy mi, lakosok is
tegyünk valamit ennek a visszaszorítására.
Fő feladatunknak a preventív munkát
tekintjük, tehát a betörések, rablások
megelőzésére helyezzük a hangsúlyt. Célul
tűztük ki a falu elfogadható vagyon- és
közbiztonságának megszilárdítását.
T.N.: Telki lakosszámának növekedésével
mennyivel lett nehezebb a polgárőrök
munkája?
R.J.: Régen az Öreghegyen állva szinte az
egész falut be lehetett látni, azonban ehhez
napjainkban folyamatos járőrözésre van
szükség. Segítségünkre van, hogy Telkiben
ma már számíthatunk a körzeti megbízott

és a településőrök munkájára, valamint
hogy működik a Budajenő és Telki hatá-
raiban levő kamerarendszer is. Ez a három
elem a polgárőrséggel kiegészülve összes-
ségében nagy visszatartó erőt jelent, és
jelentősen növeli a közbiztonságot falunk-
ban. Így elmondható, hogy a megelőzési
hatékonyság településünkön nem romlott
az elmúlt években.
T. N.: Hány tagja van az egyesületnek
most?
R. J.: Fontos, hogy minél többen legyünk,
és szerencsére elmondható, hogy ma már
közel 30 állandó tagunk van – köztük a
polgármester úr is - akik a szabad-, ponto-
sabban az alvásidejüket áldozzák fel azért,
hogy megelőzzék a bűneseteket. Aki nem
hiszi, szívesen látjuk a csapatban, hogy
saját szemével is meggyőződhessen arról,
milyen a polgárőrök élete…
T.N.: Milyen támogatást nyújt  az önkor-
mányzat?
R.J.: Minden évben egyszer kapunk támo-
gatást az önkormányzattól, de a legfon-
tosabb, hogy ők biztosítják a település
számára a körzeti megbízottat, akivel
nagyon harmonikus az együttműködésünk.
Farkas Flórián általában ott van a gyűlé-
seinken, ahol felhívja a figyelmünket a
szakmai szempontokra, valamint a bűnö-
zők legújabb módszereire is. Szükség
esetén pedig együtt lépünk fel a bűnel-
követők ellen.
T.N.: Ön már a megalakulás óta az egye-
sület vezetője. Hogy érzi magát ebben a
szerepkörben?
R.J.: Szeretném kihangsúlyozni, hogy a
szerepemet egy szikrányit sem tartom
fontosabbnak, mint bármelyik tagunkét.
Teendőim egyedül annyival bővülnek a
többiekéhez képest, hogy adminisztratív
munkákat is végzek. Ebben hatalmas
segítséget nyújt Váradi Sándorné, aki a
polgárőrség könyvelését vezeti. Minden-

kinek a munkája fontos eleme annak a
mozaiknak, amelyből Telki bűnmegelőzése
áll össze.
T.N.: Ritka az az állandóság, amely az
egyesületet jellemzi...
R.J.: Érdekesség, hogy a polgárőrség
magját a kezdetektől ugyanaz a 10-15
ember alkotja. Nélkülük talán ma már nem
is léteznénk. Ezek a vállalkozók, iparosok,
vezetők amúgy is elfoglaltak, de pénztár-
cájukat sem kímélve (mindenki a saját
autójával jár – a szerk.) havonta több
alkalommal is járőröznek párosával falunk
utcáin. Elérhetőségeink sem változtak az
elmúlt években, régóta ugyanaz a hon-
lapunk, és a telefonszámunk, valamint az
email címünk is változatlan.
T.N.: Mik  az egyesület céljai?
R.J.: Nem szeretnénk túlvállalni magun-
kat, mert sok példa azt mutatja, hogy a
kezdeti lelkesedés (például az önkéntes
tűzoltás és rendezvénybiztosítás esetén)
hamar a hasonló egyesületek megszű-
néséhez vezet. Természetesen volt már
olyan, és lesz is, hogy szükség esetén köz-
belépünk egy lakástűz esetén, vagy egy
nagyobb rendezvénynél biztosítunk, de
elsődleges feladatunknak továbbra is azt
tekintjük, hogy a lehető legtöbb bűnesetet
tudjunk sikeresen megelőzni. Szeretnénk,
ha tovább nőne a létszámunk, hogy ezáltal
még erőteljesebbé tehessük a járőri
tevékenységünket. Akik szívesen belép-
nének, kérjük, bátran jelentkezzenek az
önkormányzatnál!

Szilágyi Balázs
A Telki Polgárőrség elérhetőségei:
2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.,

Telefon: (+36) 30-922-2251,
E-mail: polgarorseg@telki.hu

Egyéb információk a
www.polgarorseg.telki.hu honlapon is

megtalálhatóak.

2010-es program előzetes
A 2010-es év elején szokás szerint megtartják az immár
hagyományosnak számító 2 jelentős rendezvényt:
Január 30-án a Faludisznaja várja a telkieket egész napos
programokkal a megújult Pajtában.
Február 6-án pedig ismét megrendezik az Alapítványi Bált a
Telki Általános Iskolában.
A szervezők mindkét rendezvényre sok szeretettel várják az
érdeklődőket!
(A két eseményről bővebb előzetesek is várhatóak a januári
számban.)

Szilveszter éji harangszó
BUDAKESZIN a Himnusz-szobornál

Szilveszter éjszakáján az Újesztendő kezdetén megszólal a
harangszó, és meghitt, szeretetteljes új év köszöntésére hív
bennünket.
Bárkit szeretettel várunk, aki nemzeti imánk, a Himnusz
eléneklésével, egy szál égő gyertyával a kezében kívánja
ünnepelni e fenséges és békés perceket.
Zúg a harang, száll az ének, sóhajt a fohász, és Budakeszi
röppentyűinek derűs durranásaival összeolvadva hirdeti,
hogy reménykedünk egy boldogabb jövőben.

10 éves a Telki Polgárőrség!
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Telki Napló: Szerencsére sok mindent
tudunk pályád alakulásáról, hiszen te is
rendszeresen haza jársz és szüleidtől is
kapunk olykor újabb híreket. Ez a
november 12-i nemzetközi siker nagyon
fontos esemény lehetett neked. Kérlek
oszd meg velünk fontosabb részleteit!
Pasztircsák Polina: November elsejével
kezdődött a verseny Genfben. Két hétig
tartott és négy fordulós volt. Minden
fordulóra más-más műsorral kellett
felkészülni, amit opera-, oratórium-,
és dalirodalomból kellett össze-
állítani a versenyre való felkészülés
hónapjai alatt. Tavasszal jelentkez-
tem, ami egy CD-felvételes szelek-
tációval történt. 35 embert válogattak
be, majd az első három, zongorával
kísért fordulókon egyre kevesebben
maradtunk mezőnyben. Végül a
november 12-i zenekari Fináléra már
csak 6-an maradtunk: négy szoprán,
egy mezzo és egy tenor. A zsűriben
olyan szakmai hírességek voltak,
mint Edda Moser, Polgár László,
vagy Simon Estes, a zsűri elnöke (a
vele készült fotó a következő oldalon
látható). A verseny végig nyilvános
volt, így a közönség is kifejezhette
véleményét a Fináléban kiosztott
közönségdíj formájában. Megnyertem az
első díjat, a közönségdíjat, a „Cercle du
Grand Théatre” díját és a „Coup de coeur
Breguet”díjat. Ez a két utóbbi különdíj a
Genfi Operaházban való főszerepet
jelenti számomra, valamint egy portré CD
készítését. Figyelemre méltó az a tény is,
hogy 2000 óta nem jelöltek első díjast

énekes kategóriában. De a díjakon túl ez
elsősorban egy óriási szakmai elismerés
és megtiszteltetés, hiszen a „Concours de
Geneve“ rangos, zenetörténetileg is jelen-
tős versenynek számít. Victoria de Los
Angeles, José Van Dam, Arturo Benedetti
-Michelangeli, Maurizio Pollini, a ma-
gyar származású Georg Solti, és sok más
híresség volt már díjazott ezen a versenyen.

T.N.: Melyek azok a fontos előzmények,
amelyek elvittek Genfbe a nemzetközi
versenyre? Ki bíztatott? Ki készített fel?
P.P.: Régóta szándékomban állt jelentkez-
ni egy nemzetközi versenyre. Pár éve meg
is próbálkoztam a Tebaldi versennyel San
Marinóban, de csak a középdöntőig
jutottam. Utólag tekintve a dolgot, talán
túl fiatal voltam akkor egy ilyen kaliberű

megmérettetéshez. A kedve-
met azonban nem vette el,
sőt! Számos énekverseny
közül véletlenül a genfi felelt
meg időben nekem, ezért
jelentkeztem erre. Szimpa-
tikus volt, hogy komolyak a
felkészülésre vonatkozó kö-
vetelmények is, úgyhogy
mindenképpen olyan verseny
volt, amire élvezettel készül-
tem és nagy izgalommal
vettem benne részt. A
felkészülésben részben taná-

raim tanácsát követtem, de a legnagyobb
segítséget az jelentette, hogy mellettem
volt zongorista barátnőm, Sasha Kozlov,
akivel a műsoron dolgoztunk és aki a
versenyen is kísért.
Szóba került, hogy le kell majd mondani
a versenyt, mert időben sajnos egybe esett

a Bohémélet bemutatójával, de a
Szegedi Színház vezetősége és a
kollégák rugalmasságának köszön-
hetően ez megoldódott. Sőt, a verseny
alatt óriási bíztatást kaptam részükről
is, ami legalább annyira jól esett, mint
a barátaimé és a családomé, akik
ebben nagyon jók...
T.N.: A genfi versenyre egy barokk és
egy késő romantikus mővel készültél.
Ez kötelező, vagy szabadon választott
volt?
P.P.: Ami az interneten hallható, az
csak a Finálé hanganyaga. De az
előző három fordulóban elhangzott
műsorok összeállítása is szigorú
szabályoknak kellett hogy megfe-
leljen. Hat operaáriát kellett kivá-

lasztanom barokk, klasszikus, romantikus
és modern korokból, legalább három
különböző nyelven. Valamint hat ora-
tóriumáriát és dalt kellett vinni, szintén
különböző korokból és nyelveken.
Minden darab zenekari kíséretes kellett
hogy legyen, annak ellenére, hogy a
versenyen - a Finálét kivéve - mindig
zongora kísért. A darabok kiválasztása
rám volt bízva, viszont bele volt írva a
jelentkezési tájékoztatóba, hogy a
darabok kiválasztását külön értékelés alá
veszik. Számomra nagyon fontos kitétel
volt, hogy a személyiségemhez leginkább
illő darabokat válasszam ki. A közönség
reakciójából ítélve a legnagyobb sikere
Kodály Zoltán: A csitári hegyek alatt
című dalának és Richard Strauss: Beim
Schlafengehen-jének volt.
T.N.: Mi történt veled 2004 óta, amikor
Szegeden megnyerted a Simándy ver-
senyt?
P.P.: Azóta eltelt öt év! Huszonkettőből

Egy ifjú tehetség Telkiből
„Pasztircsák Polina minden díjat begyűjtött”, ”Pasztircsák Polina leénekelte a
mezőnyt” - ilyen és ehhez hasonló dicsérő címmel jelentek meg a nemcsak hazai
orgánumok írásai, melyben az idei Genfi Nemzetközi Énekverseny szoprán
győztesét hirdetik. Nekünk telkieknek ez külön öröm, hiszen időről időre
figyelemmel kísérhetjük a fiatal énekes szakmai fejlődését, köszönhetően itthoni
szerepléseinek. Utoljára december 5-én hallhattuk az újjá varázsolt Pajta
nyitórendezvényén.
(A cikk szerzője – sokunkhoz hasonlóan – jól ismeri őt, így az interjú természetesen
tegeződve íródott.)
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huszonhét éves lettem hirtelen, de nem
múlt el tétlenül ez az időszak. Külföldi
énektanulmányiam mellett művelő-
désszervező diplomát is szereztem Győr-
ben. Úgy érzem, gyökeret vertem a szak-
mai életben: debütáltam az olasz opera-
színpadon - ott ahol a tanulmányaimat
folytattam az itthoni kezdeteket követően
- valamint a hazai színpadon is, ahonnan
annak idején eltávolodtam. Rengeteg
tapasztalatot szereztem a szakmában való
jelenlétre vonatkozóan, de remélem ez
még csak a kezdet és még nagyon sok
tanulnivaló vár rám.
T.N.: Ki ajánlotta az olaszországi kép-
zést? Miért Mirella Freni?
P.P.: Az akkori énektanárom, Bikfalvy
Júlia ajánlotta, hogy keressek rá az inter-
neten, hátha Mirella Freni tart kurzust
valahol. Így tudtam meg, hogy létezik egy
iskola, amit ő alapított férjével, Nicolai
Ghiaurovval Vignolában. Kimentem
hozzá egy egyhetes kurzusra, és ez
annyira eredményes volt, hogy azóta is ő
a tanárom. Igaz mostanában sajnos, de
szerencsémre is annyi a feladatom, hogy
nem tudok hozzá olyan rendszeresen
járni, mint korábban. De még mindig
megyek hozzá, amikor csak tehetem.
T.N.: Kérlek, hogy Mirella Freniről, a
képzésről, diáktársaidról és az olasz
nyelvről beszélj pár szót!
Freni egy nagyon közvetlen ember, de
sosem szabad elfelejteni, hogy díva.
Óriási pálya áll mögötte, és ennek minden
pozitívumát és negatívumát el lehet tőle
tanulni. Fizikailag és lelkileg is egyaránt
felkészít a pályára. Óriási szerencsének
tartom, hogy ő a tanárom. Mindig is
komolyan álltam az énektanuláshoz, de
amióta vele dolgozom, nagy felelősséget
is tanultam a produktumomért. Idősödő
kora ellenére fiatalokat megszégyenítő
energiával tanít, és ezt ösztönösen
kötelességemnek érzem visszaadni neki.
Mindez nagyon kemény úton viszi végig
az embert, amiben sajnos nem minden

énekes tud helyt állni. Sok
társam otthagyta emiatt az
iskolát, de sokan vannak, akik
évek óta nála tanulnak. Talán
pont emiatt is a régiekkel
nagyon jó baráti viszonyunk
alakult ki. Együtt kezdtük, és
sokan - mint ahogy én is - az
elején még a nyelvet sem
beszéltük, de mostanra
mindenki az olaszt beszéli, mint
„fogadott anyanyelvünket“.
T.N.: Oroszországi képzés is
volt a terveidben. Ez miért nem
valósult meg?
P.P.: Édesanyám orosz szárma-
zása végett kezdetben valóban
szóba jött az orosz iskola is, amikor a
külföldön való tanulás lehetősége
felmerült. Az orosz hangképzési technika
régebben nagyon eltért a nyugat-
európaitól. Ez a különbség mára való-
színűleg már nem annyira erőteljes, de az
oroszországi tanulmány talán mégis egy
más utat jelentett volna számomra. Az
orosz iskola sok legendás énekest adott a
világ színpadainak, de úgy érzem,
közelebb áll hozzám az olasz belcanto.
Utólag örülök, hogy így alakult.
T.N.: Szegeden énekled Puccini Bohém-
élet című operájában Mimi szerepét.
Most énekelsz először nagyoperában
szerepet? Miért Szeged?
P.P.: Énekeltem már korábban Micaela
szerepét is Bizet Carmenjében, Olasz-
országban. Az egy fontos és nagyon szép
szerep egy lírai szoprán számára, de
mégsem főszerep. A Mimi viszont az.
Ráadásul ez olyan szerep, amit Frenivel
már régóta tanulok, hiszen neki is
legendás alakítása volt Pavarottival.
Szerencsém volt, hogy időben beszél-
gettem egy ismerősömmel, akitől
megtudtam, hogy meghallgatást szervez-
nek Mimire a Szegedi Színházban. Így
kerültem kapcsolatba Pál Tamással, a
darab rendezőjével, és a színház

vezetőségével, akik felkértek a szerepre.
T.N.: Szeretnénk megismerni terveidet is.
Az olaszországi évek után hogyan alakul
énekesi pályád?
P.P.: A verseny után számomra a
legfontosabb, hogy egy olyan portré CD
szülessen, amivel elégedett lehetek és
megfelelő referencia lesz a szakmában.
Emellett koncertekre is készülök Lugá-
noban és Genfben, a diplomakoncertemre
a ferrarai konzervatóriumban, valamint a
genfi operában való debütálásra is.
Jelenleg Hannoverben élek a vőle-
gényemmel. Ő egy szicíliai születésű
karmester, aki Németországban tanult, és
ott, az aktív kulturális élet sok munka-
lehetőséget kínál számára. Szeretném, ha
idővel én is együtt dolgozhatnék egy
megfelelő művészeti ügynökséggel,
amely a pályámat segítené. Egyelőre
tevékenyen várom, hogy mit hoz a jövő!
T.N.: Poli, kívánom, hogy öt, vagy
inkább kevesebb év múlva énekesi pályád
újabb világraszóló sikerének apropójából
üljünk le egy interjúra! Sok sikert és
boldogságot kíván a telki közönséged!

Maronicsné Dávid Anna
A genfi verseny honlapja:
www.concoursgeneve.ch

Kapcsolatok
Egységet építő konfliktuskezelés a
családban címmel tart előadást Dr.
Pálhegyi Ferenc pszichológus, család-
gondozó, a Házassággondozó Szolgálat
alapítója 2010. január 21-én, csütörtökön
este, 20 órai kezdettel a Telki Iskola
könyvtárában.
A Kapcsolatok sorozat januári előadá-
sában a legfontosabb, egész életünkre
hatással bíró kapcsolatról, a házasságról és
a benne keletkező konfliktusokról lesz szó.
Két egymást szerető ember, egy férfi és egy

nő, felelős döntést hoznak arról, hogy egy
életen át vállalják egymást, mert bíznak
egymásban és önmagukban is. Szövetség-
kötésükkor vállalják: kitartanak egymás
mellett jóban-rosszban, és közös jövőjüket
szemmel tartva dolgozni akarnak a
kapcsolatunkon. A szerelmi lángolás idején
még nem látják egymást reálisan, mert
rávetítik a másikra a bennünk élő ideális nő
vagy férfi képét. De az idők során, a
hétköznapok küzdelmei alatt kiderül, hogy
a társ nem egészen olyan, mint amilyennek
képzelték. Szép és izgalmas munka felfe-

dezni, valóságosan megismerni a másik
embert, és újra elfogadni egymást abban a
tudatban, hogy ő hibái, gyarlóságai ellené-
re, sőt ezzel együtt:  Isten ajándéka  szá-
momra. Minden házasságban vannak kon-
fliktusok, hogy ezekből tudunk-e előbbre
lépni, rajtunk is áll. Ebben adhat segítséget
Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus, család-
segítő, házassággondozó.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a
szervezők:

Bakács Bernadett és Halász Terézia

Pasztircsák Polina Simon Estes-szel
fotók: Bertrand Cottet

                                      



Sajtótájékoztatóval egybekötött nyitókonferenciát tartott a Kiss Zenede 2009. november 28-
án a Telki Általános Iskola aulájában.
A Kiss Zenede AMI (Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) egy éve vesz részt egy pályázati
folyamatban a fejlődés és a módszertani megújulás érdekében. Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett (TÁMOP
3.1.4.) „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Kiss Zenedében” című pályázattal
a pályázó alapítvány 12 millió forintot tudhat magáénak, amelyet csak szakmai célokra
fordíthat. Az Európai Uniós pályázati felhívás célja az volt, hogy a művészeti iskolák belső
innovációik segítségével megújulást hajtsanak végre a településen tanuló diákok érdekében.
A pályázati projektmanager a Kiss Magánzenede Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kissné
Szűcs Mariann.
Első körben a pedagógiai módszertani fejlesztést kívánják a telki gyerekek körében
megvalósítani, majd ezt kiterjesztik az egész intézményre, ezzel pedig a telki iskola válhat a
fejlesztés referenciaintézményévé. (Később pedig ezeket kívánják alkalmazni a pátyi,
budajenői és a budapesti székhelyű iskolában is.) A fejlesztés része a szolfézs oktatás
kiegészítése a zenei informatika eszközeivel. A zenei informatika egy reformpedagógiai
irányzat - országos szinten nincs tíz olyan művészeti iskola, amely a zenei informatika
eszközével oktat. A kompetencia alapú oktatás egy komplex művészeti nevelés, amely a
művészetekben való jártasságon felül készségfejlesztést, valamint zenei, tánc és
képzőművészeti kultúrát is ad. A pályázatban három szolfézs, két néptánc csoport és egy
fuvola tanszak vesz részt. A pályázat segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekek
színvonalasabb és érdekesebb órákon vegyenek részt és hogy a választott művészeti ágon

kívül a társművészetekkel is behatóbban megismer-
kedhessenek. A zeneiskola ezáltal segítséget nyújthat mai
sikerorientált világban az érzelmi intelligencia és a jó
kifejezőkészség fejlesztésére, amelyet a gyerekek az élet
minden területén kamatoztathatnak.
A pályázat nyerteseinek öt év kötelező fenntartási köte-
lezettsége van. A keretösszeg nem használható fel eszköz-
beszerzésre - ezeket részben a Telki iskola és a Zenede
közösen biztosítja. A hosszútávú cél az, hogy a zenei
informatikát a lehetőségekhez, igényekhez mérten az iskolai
énekórán is alkalmazzák.

Kiss Magánzenede Alapítvány
Közhasznú Alapítvány

1028 Budapest, Dés u. 3. ,
Tel./fax: +36 1 376 8886

e-mail: iroda@kisszenede-bp.sulinet.hu
www.kiss-zenede.hu
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Táncos sikerek
Tatán a Modern Táncsportok Magyar Kupája
versenyén a Telki SE Sport Táncosai nagyon
szép eredményeket értek el!
Rocky mini páros kategóriában:
1. Dinnyés László, Posfai Nóra (Telki SE)
2. Pátkai Bence, Varga Luca (Telki SE)
Rocky mini lány kiscsoport
1. Benák Inez, Varga Luca, Kelemen Dina, Kun
Klaudia, Couture Cecile, Kurucz Anilla (Telki SE)
2. Posfai Nóra, Bognár Boróka, Omray Fanni,
Demeter Vivienn (Telki SE)
Rocky youth páros kategóriában
1. Mag Balázs, Poppán Melinda (Telki SE)
2. Kókai Ádám, Kovács Veronika (Telki SE)
3. Bellágh Barnabás, Tóth Angéla (Telki SE)
4. Szebeni Gábor, Cserveni Fanni (Telki SE)
5. Halápi Tamás, Palatinusz Betti (TelkiSE)
Rocky youth lány kiscsoport
1. Poppán Melinda, Halápi Eszter, Kismogyorósi
Anna, Nedelkovits Kata, Palatinusz Bettina (Telki
SE)
2. Tóth Angéla, Weisz Zsófia, Sbai Laura, Hárskúti
Dorka, Illés Lili, Csilik Katica, Badics Jázmin
(Telki SE)
3. Cserveni Fanni, Bihari Ramóna, Sapuppó Csilla,
Hajdú Szabina (Telki SE)
Rocky Junior páros kategóriában
1. Badics Árpád, Nedelkovits Kata (Telki SE)
2. Szeizt László, Halápi Eszter (Telki SE)
Rocky Junior lány kiscsoport
1. Csizmazia Petra, Póké Bea, Mátyás Arany, Papp
Édua, Kovács Veronika (Telki SE)
2. Jére Kinga, Kiss Laura, Gál Amanda, Cséke Viki,
Hevér Anna (Telki SE)

Edzők: Hortobágyi Orsolya és Péterfy Judit

Januárban folytatódnak a „Mindennapi
tudomány” sorozat előadásai. Remélem, hogy
hideg téli estéken, a jó idő beálltáig és a kerti
programok kezdetéig sokan tudnak időt
szakítani, hogy érdekes előadásokat hallgatva
megismerkedjenek falunk híres embereivel, -
tudósokkal, kutatókkal, közgadászokkal - és az ő
tudományterületükkel, hogy személyesen
tehessék fel nekik kérdéseiket. 2010 év első
előadója: Dr. Horváth Dezső, aki részecske
gyorsítóhoz kapcsolódó előadása után most az
ősrobbanásról beszél.

Ősrobbanás: a Világ teremtése? 
(A kozmológia alapjai)

A modern fizika szerint az Univerzum története
az ősrobbanással kezdődött. Erre nagyon sok
kísérleti bizonyíték van. Közvetlen bizonyíték a

Világegyetem kísérletileg megfigyelt állandó
(sőt gyorsuló) tágulása, igen erős közvetett
bizonyíték pedig a minden irányból
megfigyelhető kozmikus háttérsugárzás. Az
utóbbi attól a pillanattól eredeztethető, amikor az
atomok kialakulásával, mintegy 380000 évvel az
ősrobbanás után, a Világegyetem átlátszóvá vált
a sugárzás számára.
Az előadásban kitérünk Einstein Általános
relativitás-elméletére, a fekete lyukak felisme-
résére, a sötét anyag felfedezésére és szerepére a
galaxisok kialakulásában, a gyorsulva táguló
Világegyetemre és a sötét energiára, valamint a
Világegyetem feltételezett anyagi összetételére.
A problémakör kutatása az asztrofizika és az
asztro-részecskefizika fő tárgya, több óriási
teleszkóp segítségével a Föld felszínén, alatta és

a világűrben.
Az előadó, Horváth Dezső 1970-ben szerzett
fizikus diplomát a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetemen, azóta a Magyar
Tudományos Akadémia KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézetének kutatója, jelenleg
tudományos osztályvezetője. 1994 óta a
debreceni ATOMKI-ban tudományos tanácsadó,
2002 óta a Debreceni Egyetem magántanára, és
a Genf mellett található az európai országok
közös részecskefizikai kutatóintézeténél,- a
CERN-nél - az új gyorsító egyik hatalmas
mérőberendezésének magyar csoportját vezeti.
Az előadás 2010. január 14-én csütörtökön
este 19 órakor kezdődik a Telki Iskola
könyvtárában. Halász Terézia

Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0004

Pályázatot nyert
a Kiss Zenede

Mindennapi tudomány – az ősrobbanás
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December i  
lapzár tánk ig  szü le tet t :
Hegedüs Gábor és Hegedüs Szilvia
gyermeke: Hegedüs Barnabás
Szőts Antal és Dr. Égertz Andrea
gyermekei: Szőts Márton és Szőts Péter
Kelemen József és Kelemen-Szilágyi
Adrienn gyermeke Kelemen Boldizsár
Csizmadia Ferenc és Sónyi Edit
gyermeke: Csizmadia Ferenc János
Koronkai-Kiss Sándor és Györgydeák
Judit gyermeke: Koronkai-Kiss Ákos
Zoltán

Gratulálunk!

K I A D J A :
T e 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  T e l k i ,  P e t ő f i  u t c a  1 .
F E L E L Ő S  K I A D Ó :

D a n ó c z y  B a l á z s  p o l g á r m e s t e r
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :

S z i l á g y i  B a l á z s
T e l . :  ( 7 0 )  5 3 0 - 5 6 4 4
t e l k i n a p l o @ t e l k i . h u

M U N K A T Á R S A K :
B o g n á r  A n n a m á r i a
C s e r e s n y é s  Á g n e s

K a m l a h  S z i l v i a
K o l t a i  P i r o s k a

R é d e y  I v á n
Z i m o n y i  A d r i e n n e

N y o m d a i  m u n k á k :
S O L O N G  P r e s s  K f t .

Következő lapzártánk várható
időpontja: január 12.

Elérhetőségeink változatlanok:

telkinaplo@telki.hu

telkinaplo@gmail.com (a nagy
tárhelyet igénylő fotók, fájlok

számára)

SZÍNESTÉVÉ JAVÍTÁS

ORION, VIDEOTON, DUAL,
SCHNEIDER,
ITT-NOKIA, 

HELYSZÍNEN, AZONNAL,
VILLAMOSMÉRNÖK

VÉGZETTSÉGGEL, GARANCIÁVAL!

0 6 - 2 0 - 4 1 0 - 6 3 9 3

A Nyugdíjas Klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!
Katalin napon volt az idei utolsó összejövetelünk a budajenői
vendéglőben, ahol az év első klubnapját is töltöttük. Talán
emlékeztek a finom gulyáslevesre, amit mi főztünk!
Az idei évben voltunk Bécsben 38, Sárospatakon 37 és
Szilvásváradon 55 fővel. Nemrég, novemberben 28-an voltunk
színházban is. Sokan vettünk részt a Faluház (Pajta) megnyitóján is,
ami nagyon szépre sikerült.
Programjainkra három alkalommal igénybe vettük Magdi és Matyi
kertjét is, ahol majdnem minden összejövetelünkön 50-en vettünk
részt. Csináltunk saslikot, zsíros kenyeret, kedves barátaim pedig
hozták a finom sütiket és borokat is.
Minden alkalommal jó hangulatban, nagy beszélgetésben töltöttünk
el egy-egy délutánt. Köszönet illeti ezért Magdit és Matyit!
Ez évben már csak az iskolában jövünk össze, ahol a gyerekek adnak
elő egy kedves műsort és ajándékkal is meglepnek, amit mi a hozott
sütinkkel viszonzunk.
Idén nem vesztettünk el senkit sem, és bár néhány nyugdíjas
társunknak volt műtétje, ők azóta meggyógyultak. Kívánunk nekik
további javulást és mindenkinek jó egészséget a következő évekre is!
Készülünk a következő év első félévére: tervet készítünk, hogy hová
menjünk, és mikor legyen klubnapunk, amit a téli hónapokban az
iskolában tudunk majd tartani. Így januárban az egyik szombati lesz
az első klubnap, amikor az iskola könyvtárja általában szabad.
Telefonon értesítek majd mindenkit, ahogyan eddig is tettem!
Kívánunk Mindenkinek szerető családja körében eltöltött boldog,
békés ünnepeket!

Márta, Laci
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Az idei közös adventezés Telkiben
nem csak az előadásokról, az árusok
portékáiról és a karácsonyi közös
készülődésről, hanem egy másik
fontos eseményről – Faluházunk, a
Pajta megújulásáról és átadásáról is
emlékezetes marad.
A régi, omladozó Pajta ugyanis már a
múlté, és a körülötte lévő közösségi
terek megújulásával az Ófalu egyik
legfontosabb része kapott új, rendezett
arculatot. Immár nem lesz sáros, aki
az 56-os emlékművet szeretné
közelebbről is szemügyre venni, és
melegebb időben pedig nem lesz majd
nehéz megpihenni a Faluház előtt,
hiszen több padot is elhelyeztek.
Valljuk be őszintén, hogy a korábbi
őszi és téli falunapokon sokszor csak a
forralt bor, vagy a tea tartotta melegen
a hideg időben ide látogatókat. Bár
ennek is megvolt a romantikája, de
talán most, hogy ez már csak egy
emlék, a fűtéssel is ellátott megújult
Pajta most már ilyen jellegű
komfortérzetet is ad. A kulturált
vizesblokkról nem is beszélve…
Az épület belső falait Telkire jellemző
motívumok díszítik: a község címere,
a Telki Apátság „TA” monogramja,
egy megmaradt kőemlék a Kodolányi-
házból és 3 kép az ősi magyarság
jellemző motívumaival. Sokan most
tudták meg azt is, hogy a Pajta alatt
egy komoly pince is húzódik, amelyet
most rendezettebbé tettek.
Danóczy Balázs polgármester rövid
bevezetőjét követően Móczár Gábor
alpolgármester köszönte meg a fel-
újításban tevékenyen részt vevőknek a
munkájukat, majd átadta a szót Gulyás

Dénesnek, a térség országgyűlési
képviselőjének. Beszédében a pátyi
események kapcsán hangoztatta, hogy
a többség mellett áll, és az ottani
népszavazás eredményének megfe-
lelően kíván majd állást foglalni.
A megnyitón ezután Pojják László
énekmondó adott elő dalos-énekes
verseket, eközben pedig az izgatott
jelenlévők közül sokan már a Pajtát és
annak pincéjét kezdték bejárni.
A délelőtti ovis játszóházban a leg-
apróbbak is készíthettek karácsonyfa-
díszeket, majd a Falukarácsonyfa
díszítése következett. Mindeközben az
adventi vásárban a sok környékbeli
árus portékáit (például sajtok, játékok
és díszek) csodálhatták, illetve
vásárolhatták meg az érdeklődők.
A Pajtában a délutáni program Haj-
nóczy Soma világbajnok bűvész
humoros és igen szórakoztató műso-
rával kezdődött. Az előadásba a
trükkmester többször is bevonta a
közönséget, amin felbátorodva sok
gyermek be-be szaladgált a helyzetet
igen jól kezelő bűvész előadása közt a
„színpadra”. A Mikulás érkezését már
nagyon váró gyerekeket Sólyom
Tamás verses-zenés Mikulás-váró
műsorral kápráz-tatta el, majd a
Krampusszal érkező fehér szakállútól
kaptak ajándékot a kicsik. A Mikulást
szinte megroha-mozták érkezésekor a
gyerekek, ő azonban derekasan helyt-
állva osztotta szét a csomagokat, és azt
a sok finom süteményt, amelyet a
Lipóti Pékség XI. kerület Bartók Béla
úton újonnan megnyílt üzlete ajándé-
kozott a telki gyerekeknek.

Kis késéssel aztán elkezdődött nap
egyik fénypontja: a Katolikus Karitász
adventi jótékonysági koncertje, ahol
elsőként a nemrég rangos nemzetközi
versenyen győztes telki Pasztircsák
Polina kápráztatta el hangjával a
nagyérdeműt. Őt a Telki Énektanár
Quartett követte, akik főként kará-
csonyi énekeket adtak elő, majd a Kiss
Zenede növendékei zenéltek kellemes
muzsikákat, aztán a közönség láthatta
a telki gyerekek színvonalas néptánc-
bemutatóját, vé-gül pedig a Telki
Nőikar énekelt ünnepi dalokat.
A koncert ingyenes volt, és a Karitász
a felajánlott adományokat a környék-
beli rászorulók megsegítésére fordítja.
Ezek közül kiemelkedik az az 50 ezer
forintos felajánlás, amelyet az októ-
beri Völgy utcai Sörfesztivál nyere-
ségéből az esemény szervezője nyúj-
tott át a Karitász vezetőjének. Minden
adományozót köszönet illeti azért,
hogy önzetlen segítségükkel sokak
Karácsonyát tették szebbé.
Végül a jelen lévő Harkai Gábor atya
áldotta meg az épületet, amely így az
égiek segítségével is számolhat, és
reményeink szerint még sokáig fo-
gadja megszépülve falunk rendez-
vényein a telkieket.
Napközben az önkormányzat és a
Töki Pincészet által biztosított bort
ihatták a vendégek, méltó zárásképpen
pedig a több kannányi bort felajánló
telki magánszemélyek mindenkit sok
szeretettel láttak egy adventi koccin-
tásra, majd a forralt bor mellett késő
estébe nyúló beszélgetés kezdődött.

szb

Pajta átadás – Adventi forgatag
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Madárlesen
Hála a KOKKUK-nak és a telki Madarász Ovinak,
ismét remek programban lehetett része azoknak, akik szombat
délelőtt a Telki Napló korábbi számának felhívása alapján
ellátogattak az erdőszélre. A felhívásban szereplő madárgyűrűzés
kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek élményt nyújtott.
Szerencsére mi már a program elejére odaértünk, amikor az első
fecskék helyett az első mezei veréb került terítékre, akarom
mondani a pici zsákocskából Kocsis Zsuzsanna avatott kezei közé. 
Itt érdemes megjegyezni, hogy aki eddig nem különösebben volt
madárbarát, ezután az élmény után biztosan azzá vált. Zsuzsa
hihetetlen kedvesen és hozzáértőn mutatta be a madarakat és
válaszolt a felmerülő kérdésekre. Miután a szakértőbbek kitalálták
a madár pontos fajtáját, megismerhettük jellemzőit, korát, nemét,
fizikai állapotát és súlyát is. Ezután a gyerekek nevet adtak a
madárkának, hátha még egyszer hálóba akad, és megkapta a
későbbi azonosításhoz szükséges pici gyűrűt is a lábára.
Ezután más dolga nem volt, mint Zsuzsa nyitott tenyeréből
felrepülni, és a néhány perces kényszerű fogság után ismét élvezni
a szabadságot. Miután a 3 kis zsákocska minden ideiglenes lakója
megvizsgáltatott, mindenki örömére újabb önként jelentkezőket
szabadíthattunk ki a háló fogságából, és így további egyedekkel is
megismerkedhettünk. A mezei veréb után találkoztunk a
barátcinegével, széncinegével és az érdekes nevű csuszkával is. A
szabadulás előtt a gyerekek még finoman meg is simogathatták a
madarakat.
A szokásos szabad szemmel, vagy esetleg távcsővel történő
madárles és a fél méterről való szemlélődés közötti különbséget
nehéz lenne leírni. Aki kíváncsi rá, az járjon utána, vagy jöjjön el
egy következő hasonló programra. A Magyar Madártani Egyesület
tevékenységéről és következő programjairól a www.mme.hu
oldalon lehet bővebben tájékozódni. A szervezőknek még egyszer
köszönet a kiváló programért.

Bakonyi Tamás

          


