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Faludisznaja 2010

Az óriási hóesés és az igencsak akadozó közlekedés ellenére sem
veszített népszerűségéből falunk hagyományos disznótoros rendezvénye,
a Faludisznaja.
2. oldal

Március 15. Telkiben

Az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága szeretettel hív
és vár minden telki lakost az 1848-as forradalom évfordulójának
megünneplésére 2010. március 15-én, hétfőn este.

6. oldal

Kányádi Sándor:
A jámbor medve
(részlet)

Februárban föl szokott
ébredni a medve,
s elindul a barlangból,
lassan lépegetve.
Úgy lépeget, mint aki
nincs mezítláb szokva,
s karjaival kalimpál,
folyton kapaszkodva.

Nem is csoda, szegénynek
érzékeny a talpa,
kivékonyult, télen át
álmában is nyalta.

A pátyi népszavazás eredménye

4. oldal

Ősrobbanás

Újraindult a nagy sikerű „Mindennapi tudomány” előadás-sorozat

8. oldal

Tavaszi meghívó

Kodolányi-emléktábla koszorúzás lesz március 12-én
9. oldal

Faludisznaja 2010

KÖZÖSSÉGI ÉLET
fotók: Rédely Iván

Az óriási hóesés és az igencsak akadozó közlekedés ellenére sem veszített
népszerűségéből falunk hagyományos disznótoros rendezvénye, a Faludisznaja. A
februári hidegben a felújított és (korlátozott mértékben) fűthető Pajta várta 2-án kora
reggeltől a közösségi eseményre, valamint a disznóból készült finomságokra vágyókat.
A nap a két malac szakszerű vágásával kezdődött, majd az alapanyagok
feldolgozása következett. Eközben új jelenségként árusok várták a teával és forralt
borral (is) melegedőket. A szakadó hóesés romantikája még hangulatosabbá tette a
rendezvényt. A szűnni nem akaró égi áldásnak valószínűleg az önfeledten hóvárakat
építő és komoly hógolyó csatákat vívó gyerekek örültek a leginkább – őket most
talán nem is inkább a rendezvény, hanem a sok havas játék foglalkoztatta ezen a
napon. Ez alól az egyetlen kivételt a délutáni Holle Anyó előadás jelentette,
amelynek a Polgármesteri Hivatal tanácsterme adott otthont.
Új kezdeményezésként ezúttal önköltségi áron, 500 forintért juthattak hozzá a
jelenlévők a finomságokhoz. Ennek bevezetését két okból is fontosnak tartották a
szervezők: egyrészt az önkormányzati támogatás idei drasztikus állami csökkentése
korlátozza a közösségi rendezvények költségvetését is, másrészt az önköltségi ár
bevezetésével határozott cél volt a rendezvény „ingyenkonyha” jellegének
megszüntetése. A korábbi években több olyan eset volt, amikor valaki csak jött és
elvitte az ételt, miközben a Faludisznaja célja egyértelműen az, hogy a disznóvágás
„ürügyén” összehozza az itt élő embereket. Az ételjegy az előzetesen tervezett
adagár helyett végül sokkal kedvezőbb megoldásként egy egész napos menüre volt
érvényes, amely tartalmazott egy délelőtti pácolt tarját, egy dél körül elkészülő toros
káposztát, majd végül egy tányér hurkát, vagy kolbászt. Az új rendszernek köszönhetően ezúttal a korábbinál lassabban fogytak el a különféle ételek, így a
tapasztalatokkal ellentétben talán sokkal többen falatozhattak mindenből.
A krónikához hozzátartozik, hogy a délután elkészülő hurka és kolbász sütésekor
óriási sor torlódott fel, amelybe itt-ott beékelődtek újonnan érkezők is, ami okozott
némi kellemetlenséget a jelenlévőknek, azonban a szervezők és a készítők reményei
szerint a véres, illetve májas hurka, valamint a kolbász remek íze feledtette a
sorbanállás nehézségeit.
A forralt borról (amelynek bevétele a Karitaszon keresztül a rászorulókhoz került)
sem szabad megfeledkeznünk, amely csak jóval sötétedés után fogyott el, és
amelyet ezúttal is az önkormányzati képviselők mértek a poharakba.
A délután elálló hóesés tehát nem lepte be a rendezvényt, amely a remények szerint
pozitív élményekkel gazdagította vendégeit.
Köszönet illeti az önkéntes segítőket és szervezőket, akik mindent megtettek azért,
hogy a jelenlévők jól szórakozhassanak!
szb
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Beszámoló a Képviselő testület üléséről
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. január 26.

A 2010. évi költségvetés első olvasata

A képviselők elfogadták a 2010-es költségvetés főbb számait,
amely alapján felkérték a polgármestert, hogy készítse elő az erre
vonatkozó rendelet-tervezetet, valamint határozati javaslatot és a
februári ülésre nyújtsa be.
A döntés értelmében az idei büdzsé a következőképpen alakul:
A testület az 1 milliárd 65 millió 326 ezer forint bevételi
főösszegből a felhalmozási célú bevételt 291 millió 250 ezer, a
tervezett felhalmozási hiányt 94 millió, a működési célú bevételt
pedig 680 millió 76 ezer forintban állapítja meg. Az 1 milliárd 65
millió 326 ezer forint kiadási főösszegből a felhalmozási célú
kiadást 385 millió 250 ezer, a működési célú kiadást 680 millió 76
ezer forintban állapították meg. Fontos megemlíteni, hogy a
sokasodó kötelezettségek mellett az önkormányzat több mint 20
millió forinttal kevesebb állami támogatást kap 2010-ben.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt céljainak
meghatározása

A Polgármesteri Hivatal a munka színvonalának erősítése
érdekében minden évben meghatározza az adott időszakra
vonatkozó kiemelt céljait, amelyek a dolgozók munkájának
értékelésében is segítenek. Az idei főbb törekvések közé tartoznak
a hatósági munka terén az ágazati jogszabályok, az eljárási
szabályok alkalmazásának készség szintű ismerete és alkalmazása,
valamint egy házi vizsgarendszer kiépítése. Nagy hangsúlyt
fektetnek majd a hatékonyságra, a pontosságra és a precizitásra,
illetve az adó és egyéb kintlévőségek beszedésére és a pályázati
lehetőségek feltárására.

A 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása

A szociális kerekasztal megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a 2010es közfoglalkoztatási tervet, amely szerint idén a tavalyi 2
szakmunkás helyett már 3 középfokú és 1 főiskolai végzettséggel
rendelkező dolgozót alkalmaznak a közfoglalkoztatás keretein belül.

A vízi közművek igénybevételéről szóló rendelet módosítása

A képviselők a vízi közművek igénybevételéről szóló rendeletet
két főbb pontban módosították: mostantól a csatornacsatlakozási
díjaknál csak szociális alapon lehet igényelni részletfizetést,
emellett pedig bekerült az erről szóló rendeletbe, hogy az épületek
használatbavételi engedélye kiadásának (a csatornázott területeken) feltétele a csatlakozási díj befizetése.

Az OKSB (Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság) új
kültagjának megválasztása

Az OKSB a Zimonyi Adrienne lemondása miatt megüresedő
posztra új külső tagként Keserűné Molnár Krisztina Rita
megválasztását javasolta, amelyet a képviselők egyhangúan
elfogadtak.

Beszámoló a behajtási díjak 2009. évi alakulásáról

Az ülésen elhangzott, hogy a titkárságon igényelhető gépjármű
behajtási engedélyekből befolyó összeg tavaly több mint 7 és fél
millió forintot tett ki, azonban az idei bevétel – a lakásokra
vonatkozó használatbavételi engedélyek csökkenésével együtt várhatóan jelentősen elmarad majd ettől. Mivel Budajenő nem élt
2010. február

a viszonosság elvével, ezért eltörölték a budajenői vállalkozók a
díjfizetési mentességét.
A jelenleg érvényes behajtási díjak (7,5 tonna össztömeg felett
minden megkezdett tonna után):
7, 51 t - 12,5 t
12,51 t - 17,5 t 17,50 t fölött
Napi: (Ft/tonna)
300 Ft+ÁFA
300 Ft+ÁFA
300 Ft+ ÁFA
Havi: (Ft/tonna)
4.000 Ft+ÁFA 3.500 Ft+ÁFA 3.200 Ft+ÁFA
Éves: (Ft/tonna)
25.000 Ft+ÁFA 21.000 Ft +ÁFA 20.000 Ft+ÁFA

Kéthetes nyári szünet a Polgármesteri Hivatalban

A jegyző a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
módosítását kérte a testülettől, amely szerint idén nyáron kísérleti
jelleggel július utolsó két hetében kellő előzetes tájékoztatás
mellett - a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Ez alól az egyetlen
kivétel az anyakönyvi ügyintézés, ezen a területen ugyanis a
hivatal ezen időszak alatt is ügyeletet biztosít. A jegyző elmondása
szerint a nyári szabadságolások egységesítése várhatóan több
szempontból is szolgálja majd a koncentráltabb működést. A
testület megszavazta a változtatást.

A szociális rendelet módosítása

Apróbb technikai módosításokat hajtott végre a testület a szociális
rendeletben, amely alapján például a SZEIB (Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság) hatáskörébe vonta a lakásfenntartási
támogatásokról szóló döntéseket.

A HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) egységes szerkezetbe
foglalása

Bordás András, a TTKKB (Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság)
nemrég megválasztott elnöke tájékoztatta a képviselőket a HÉSZ
egységes szerkezetbe foglalási folyamatának jelenlegi helyzetéről.
A testület alaposan megvitatta a napirendi pontot és megállapítást
nyert, hogy nagyon fontos és szükséges a HÉSZ naprakésszé
tétele, így ennek záros határidőn belül meg kell történnie.

A Jung ház felújítása

A Telki Cserkész Egyesület javaslatot tett az igen rossz állapotú
Jung ház felújítására. A cserkészek jelenlévő képviselője ismertette
a csoport elképzeléseit, és kiemelte, hogy szeretnék megismerni az
ingatlannal kapcsolatos célt. Elmondta azt is, hogy munkájukkal
ők is szeretnének hozzájárulni a majdani felújításhoz. A képviselők
ezután hosszasan beszélgettek az épület további sorsát érintő
lehetőségekről, melynek költségvonzatait Király Gábor, a TTKKB
tagja vázolta fel. Körvonalazódni látszik, hogy 3 különböző szintű
és költségű elképzelés közül kell majd az illetékeseknek
választaniuk: az egyik csupán egy állagmegóvást jelentene, a
második egy (a tetőszerkezet megerősítésével együtt járó) komolyabb felújítást tűzne ki célul, a harmadik verzió pedig a jelenlegi
épület kisebb állagmegóvását, majd egy későbbi közösségi ház
építését tartalmazza. A téma megtárgyalása a TTKKB következő
ülésén folytatódik, döntés várhatóan a február végi ülésén várható.

A temető rendezésének kérdése

Régóta napirenden szerepel a temető rendezésének kérdése,
amelynek kapcsán a TTKKB elnöke ismertette a szükséges
feladatokat. A képviselők a kérdés megtárgyalását követően
megbízták a bizottságot, hogy 2010. március 31-ig dolgozza ki az
erre vonatkozó koncepciót. A legfontosabb első lépésben a
zajvédelem megoldása, hogy a szertartások zavartalanságát
biztosítani tudják.
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Testvértelepülési kapcsolatok

H I VATA L I H Í R E K

Danóczy Balázs polgármester tájékoztatta a képviselőket a
felvetődött laoszi testvértelepülési kapcsolatok kialakításának
lehetőségéről, amelynek kettős célja lenne: helyben a társadalmi
felelősségvállalás gondolatának erősítése, míg a partner
településen uniós pályázati forrásból karitatív jellegű támogatás és
segítségnyújtás történne. Az előterjesztés azonban olyan éles
lakossági reakciót váltott ki, hogy véleménye szerint nem lenne
szerencsés ebbe belevágni, mivel a cél mögött megfogalmazott
lényeg (egy „fejlődő” országbeli település támogatása uniós
pénzből) sokakban kételyt ébresztett. Mindez azért volt különösen
meglepő, mert nem önkormányzati forrásból, hanem célzott uniós
pályázat révén valósult volna meg a projekt. Jelenleg Telkiben
sajnos a magja sincs meg a társadalmi felelősségvállalás
gondolatának, így irreális célnak bizonyult egy helyben nem létező
gondolat megerősítése. A testület 10 tartózkodással (igen és nem

szavazatok nélkül) elvetette a határozatot, és keresi a módját
annak, hogy a lakosság körében első lépésben megismertesse a
társadalmi felelősségvállalás gondolatát, de testvértelepülési
kapcsolat és uniós pályázat nélkül.

Vételi érdeklődés

Horváth Béla budajenői lakos jelezte, hogy megvásárolná a régi,
rekultiválás előtt álló szeméttelepet, amelyen a teljes helyreállítást
követően biogazdálkodást szeretne folytatni. A testület megbízta a
TTKKB-t, hogy tárgyaljon a kérdéses földterület eladásának vagy
megtartásának lehetőségéről, majd számoljon be erről a
testületnek. A helyzetet bonyolítja, hogy a jelenlegi állás szerint az
AVE Tatabánya Zrt. pályázati pénzből rekultiválná a területet, és a
pályázat feltétele, hogy a területnek 20 évig mindenképpen az
önkormányzat tulajdonában kell maradnia.
szb

TÁJÉKOZTATÓ A PÁTYI BERUHÁZÁS
AKTUÁLIS HELYZETÉRŐL

Kedves Telki Lakótársaim! Ígéretünkhöz híven folytatjuk a
beszámolót a Pátyon tervezett beruházással kapcsolatos
eseményekről. Az elmúlt hetekben először a szakmai fórumoké,
majd a politikai döntéseké volt a terep, amelynek végén a pátyi
képviselő-testület megszavazta az új szabályozási tervet.

Elsőként a Magyar Urbanisztikai Társaság rendezett konferenciát „Fejlődés vagy növekedés” címmel, ami az agglomerációs folyamatokkal foglalkozott, és különös hangsúly volt
a Pátyra tervezett beruházáson. A szakértők széles köre foglalt
állást “megaPáty” ellen. A Levegő Munkacsoport Budakeszire
szervezett lakossági fórumot, ahol dr. Fülöp Sándor, a Jövő
Nemzedékek Országgyűlési Biztosa fejezte ki aggályait, és
tájékoztatta a közvéleményt, hogy vizsgálatot indított a
témában.

A pátyi népszavazáson a választásra jogosultak 43%-a vett részt,
és kétharmaduk mondott IGEN-t, a feltett kérdésre, azaz döntő
többséggel elutasították a beruházást, és a jelenlegi tervek
megtartása mellett voksoltak. A 43%-os részvétel a
várakozásokat meghaladó volt ugyan, de nem bizonyult
elegendőnek az érvényességhez (50%-ra lett volna szükség), így
a képviselő testület kezébe került vissza a döntés. Az
érvénytelen szavazás – függetlenül attól, hogy a szavazók
kétharmada miként foglalt állást – nem kötelezi a pátyi
képviselő-testületet.

A pátyi népszavazás eredménye

A Helyi Választási Bizottság az öt darab szavazóköri
jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy a népszavazás
érvénytelen volt.
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás
5 249 fő.
befejezésekor:
Szavazóként megjelentek száma:
2 269 fő.
2 266 db.
Az urnában lévő szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
6 db.
Érvényes szavazatok száma:
2 260 db.
IGEN (tehát a beruházást ellenző) szavazatok:
1 494 db.
766 db
NEM (tehát a beruházást támogató) szavazatok:
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Dr. Hajnóczi Péter állami főépítész Páty polgármesteréhez
címzett levelében három oldalon keresztül sorolja az
észrevételeit, és hívja fel a figyelmet arra, hogy a rendelet nem
lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal…

A Zsámbéki-Medence Tájvédelmi Egyesület felkérésére Tósné
Lukács Judit hidrogeológus készített tanulmányt, amelynek
megállapítása, hogy a területen golfpálya locsolására nem áll
rendelkezésre öntözővíz, és az szabályszerűen nem is
biztosítható.
Dr. Fülöp Sándor ombudsman Páty jegyzőjének írt levelet, s
kérte, hogy a vizsgálatának lezárásáig a pátyi testület ne vegye
napirendre a témát! Bár a vizsgálatot még nem zárta le, de az
eddig feltárt tények alapján az agglomerációs törvénybe és az
alkotmányba ütközőnek tartja a tervezett módosításokat. Jelezte
egyúttal, hogy a szabályozás elfogadása esetén megteszi a
szükséges intézkedéseket, és az Alkotmánybírósághoz fordul.

A fentiek után a pátyi képviselő-testület 2010. február 22-i rendkívüli ülésén megtárgyalta és elfogadta a szabályozási terv
módo-sítását. Mivel a szakmai és politikai egyeztetések nem
vezettek eredményre, így elindul a következő szakasz, a jogi
procedúra.
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Üdvözlettel: Danóczy Balázs
polgármester
2010. február

Felhívás - Tisztelt Ebtulajdonosok!

HIVATALI HÍREK

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy Telkiben 2010. évtől megszűnik a kötelező
veszettség elleni védőoltás beadásának úgynevezett összevezetett formája. Ennek
oka, hogy a Magyar Állatorvosi Kamara Szabályzata szerint:
„2010. január 1-től azokon az 5000 fő vagy annál kisebb lakosságszámú településeken, ahol legalább egy állategészségügyi szolgáltató intézmény (pl.: állatorvosi rendelő, állatkórház) működik, összevezetett eboltást szervezni szakmailag
indokolatlan. Ezért a MÁOK területi szervezetének vezetősége az ilyen területre
benyújtott kérelmeket nem támogatja, az ebek összevezetésére nem ad javaslatot.’”
A védőoltás ezután is egész évben beadatható a Telki, Harangvirág u. 26. alatti
állatorvosi rendelőben, vagy kérésre történhet háznál is. Az oltás díja 3000 Ft,
kiszállás 500 Ft. 2010. évtől kötelező egy sorszámozott Kisállat Egészségügyi
Könyv kiállítása, melynek díja 500 Ft. A féreghajtó tabletta ára 200 Ft/10kg.
2010. évben az állatorvosi rendelő ún. kampányoltást szervez: ennek értelmében a
Polgármesteri Hivatalnál, vagy a 06 30-867-0718-as telefonszámon tett előzetes
bejelentkezés és egyeztetés alapján, március 26-án és április 2-án pénteken a
védőoltás háznál, kiszállási díj felszámítása nélkül végeztethető el.
Felhívom a tisztelt ebtulajdonosok figyelmét, hogy a 164/2008. FVM rendelet 4. §.
értelmében a veszettség elleni védőoltás évenkénti beadatása az állattartó
kötelessége, ennek elmulasztása eljárást von maga után.
Lack Mónika aljegyző

Elkészültünk, vigyázz, kész, start!

Köszönjük,
Adrienne!

Nemrég lemondott a kulturális élet
szervezőjeként elfoglalt posztjáról, és az
OKSB-ben betöltött bizottsági tagságáról
Zimonyi Adrienne, aki az elmúlt 3 és fél évben
szabadidejét nem kímélve vállalt oroszlánrészt
Telki közösségi rendezvényeinek szervezésében és létrehozásában. Önálló szervezésének köszönhető többek között az „Ismétszínház Telkiben”, a Festészet napi kiállítás,
valamint a Kistérségi Fesztivál. Ezen kívül
társszervezőként működött közre a többi
falurendezvény szervezésében és lebonyolításában. A képviselők a testületi ülésen
tapssal fejezték ki elismerésüket és megköszönték falunkért végzett munkáját. A
lapunk munkatársaként is dolgozó (és ezen
tevékenységétől is visszavonuló) Adriennenek a Telki Napló ezúton szeretné megköszönni a kulturális életben és a telkiek tájékoztatásában végzett áldozatos munkáját!

Közösségi terek 0-100 éves korig Telkiben

A KMOP 5.2.1/A-09 jelű pályázatán Telki Község Önkormányzatának fenti című projektje 98.860.823 forint támogatást nyert,
amelyhez az önkormányzat 24 millió forint önrészt biztosít. A
beruházás során két játszótér felújításra kerül, egy teljesen új
játszótér létesül, valamint egy görkorcsolyás-gördeszkás, és
futópályás sportpark épül a faluban!

Mandula köz

A teraszos kialakítású meglévő játszótéren elavult és rossz állapotú
fajátékok találhatók, melyek cseréje elengedhetetlen. A nagy lejtést
és izgalmas terepalakulatokat igyekeztünk kihasználni a tervezés
során. A jelenleg a terület határán található beállt cserjefoltok,
lombhullató és örökzöld fákat természetesen megtartjuk, és csak
Telki az elmúlt 10 év alatt megduplázta népességét a minimális mértékben alkalmazunk térburkolatot. A játszótér a 2-5
szuburbanizációs folyamat következtében, amit a 18 éven aluliak éves illetve az 5-12 éves korosztály számára épül.
száma is jól tükröz. A lakosságszám növekedést az alap
infrastrukturális fejlesztések követték, míg az ezen felüli közösségi Tulipán utca
funkciók (pl. játszóterek) pedig sokkal lassabban fejlődtek. A A körforgalom mellett, a Tulipán utca elején található terület bár
projekt során fontosnak tartottuk, hogy:
folyamatosan gondozva van, jelenleg nem nyújt rendezett képet. Itt
1) A címben jelzett módon lehetőleg a legszélesebb korosztálynak, nem „csak” egy játszótér épül a meglévő játszótérnek nehezen
az óvodásoktól a nyugdíjasokig biztosítsunk olyan játszó- és hívható területen, hanem a Fő utca gyalogos közlekedésének
sportolási lehetőséget, amelyeken mindenki az életkorának folytatásaként egy kisebb tér fog kialakulni járdával, parkolókkal és
rendezett zöldterülettel. A játszótér eszközei elsősorban a
megfelelően tud kikapcsolódni.
2) Ezek a közösségi terek lehetőleg elszórtan, a település tizenéveseket várják majd.
különböző területein kerüljenek felújításra, illetve kiépítésre, biztosítva ezáltal, hogy a település minden részén elérhető közelségben Sportpark (görpálya, futópálya, fitness)
legyenek közösségi terek.
A 056-ban, a magas fák körül elhelyezkedő zöldterületen egy
3) Mindegyik játszótérhez parkoló kapcsolódik, térburkolat és utca- gördeszkapálya, egy erdei2 futópálya és egy erdei tornapálya kap
bútorok (padok, szemetesek, kerékpár tárolók) kerülnek elhelye- helyet. A mintegy 4000 m nagyságú terület várhatóan nem csak a
zésre. Valamennyi területen természetesen alapkövetelmény az görkorcsolyás, gördeszkás fiatalok körében lesz népszerűvé, de a
szülők, nagyszülők számára is alkalmat biztosít a pihenésre,
akadálymentesítés.
kikapcsolódásra, sportolásra. A futópályával kombinált sportpálya
A fejlesztés eredményeképpen minden korcsoport megtalálhatja a természet közeliségét biztosítja a már meglévő koros faállomány. A
neki legmegfelelőbb, akadálymentes játszóteret, nem lesz ellátatlan 300 méter hosszú futópálya mentén 3 darab fitnesz eszközt
terület a településen. A Muskátli utcában található központi - helyezünk el, melyek a látogatók számára további sportolási
jelenleg egyetlen EU szabványnak megfelelő – játszótér terhelése lehetőséget biztosítanak.
pedig csökkenthet az új közösségi terek megnyílásával.
A beruházás egy újabb lépés Telkinek a sport-egészség-rekreáció
téma köré épített stratégiájának a megvalósításához. A műfüves
Őszapó köz
sportpálya, a tornaterem és az edzőcentrum után olyan újabb
Tekintettel arra, hogy az Öreghegyre sok kisgyermekes család köl- létesítmények kerülnek kialakításra, amelyek Telki lakosságának
tözik, ezért itt a legkisebb, 2-5 éves korosztály igényeire koncent- legszélesebb rétegének biztosítják majd a szabadidő eltöltésének
ráltunk. Ennek megfelelően kerültek kiválasztásra a játékok, és a tartalmas módját. A kivitelezésre, várhatóan 2010 nyarán, a
játszótért kerítés veszi majd körül. A területen marad hely szabad moz- támogatási szerződés megkötése és a közbeszerzés lebonyolítása
gásra, ahol a jövőben akár további játékok kerülhetnek elhelyezésre. után kerülhet sor
2010. február
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Búcsúzunk, Mária néni!

91 éves korában elhunyt Regős Ferencné

Telki tanítónőjének, mindannyiunk Mária
nénijének temetése 2010. február 5-én volt
a telki temetőben.
Nem is oly régen készült egy interjú lapunk
hasábjain a köztiszteletben álló pedagógussal 90. születésnapja alkalmából. Olvashattunk életéről, pályájáról, visszaemlékezéseiről. Ritka esemény volt, és nem
csak a jeles születésnap miatt, hanem mert
mindig is kerülte a nyilvánosságot, a
közszereplést, élte példamutató életét, a
háttérbe húzódva, szerényen szolgálta hivatását, tanította, nevelte a budajenői és telki
gyerekek generációit. Nagyrészt a legkisebbeket, ami talán a legnehezebb pedagógusi feladat, segítette őket a tanulás első
lépéseiben, felkészítette őket arra, hogy
majd tovább fejlődhessenek, és értékes
emberré váljanak.
Halkan, szép szóval, személyes varázsával
ért el mindent, többet, mint mások szigorral.
Sok évtizede már, hogy aktív pályafutása

véget ért.
Egykori férje, Regős Ferenc tanító úr
oldalán ezután is segítette a gyerekek,
fiatalok fejlődését, a Telki Könyvtár
működését, szerettette meg velünk a
könyvet, az olvasást. Művelődési programokat szervezett, diavetítéseket tartott,
vezetett bennünket a kultúra szépségeibe,
mindig nagy öröm volt számunkra vele,
ezek részese lenni.
Minden egykori tanítványára emlékezett,
és felnőtté válásuk után is megható őszinteséggel érdeklődött sorsuk alakulása iránt.
Lámpás volt ő is, mint oly sok pedagógus
kortársa, akik egész életükben szolgálták
hivatásukat, az egyszerű, mindennapi
embereket, és voltak meghatározói az
olyan kis falvak életének, mint amilyen
Telki is volt egykor.
Feltétlen tisztelet, szeretet övezte, ami csak
a különlegeseknek jár. Ez fejeződött ki
abban is, hogy Telki milleniumi zászlója

Március 15. Telkiben
Kedves Telkiek!

Az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága szeretettel
hív és vár minden telki lakost az 1848-as forradalom évfordulójának
megünneplésére 2010. március 15-én, hétfőn este.
Program:
Fáklyás felvonulás a Pajtától az Iskoláig, a Petőfi u. - Rákóczi u. - Erdő u. - Akácos u. útvonalon.
Gyülekező a Pajtánál 18.15-kor, indulás 18.30-kor.
A fáklyákat az Önkormányzat biztosítja!
19.00-tól az Ált. Iskola tanulóinak műsora és megemlékezés az iskola
aulájában.
Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére tűzze fel a
kokárdát és lobogózza fel házát nemzeti zászlónkkal!

átadásakor őt kérte fel a faluközösség a
zászlóanya tisztére.
Sokan kísérték el utolsó útjára, lassan már
70 felé járó egykori tanítványai is megrendülve álltak a havas, téli hidegben sírja
körül, a néma tekintetekből olvasható volt,
mekkora veszteség ért mindannyiunkat.
Szigeti Antal

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Páty Nonprofit Kft
Családsegítő Szolgálata

az idei kemény tél tapasztalatai alapján, kéri azoknak a
jó szándékú embereknek a segítségét, akik használaton
kívüli, de üzemképes, lehetőleg fatüzelésre is alkalmas

KÁLYHÁT

tudnának felajánlani, a családsegítő szolgálat által
gondozott, rászoruló családok részére.
A kályhák elszállításáról szolgálatunk gondoskodik!
Adományaikat előre is köszönjük!

A Családsegítő Szolgálat Munkatársai
Tel.: 06 23 344 651

Budajenő és Telki közös szervezésében a telki Pajta-Faluházban vetítésre kerül

Jelenczky István
HÁBORÚ A NEMZET ELLEN című
négyrészes dokumentumfilmje

A filmről további információ a
http://www.jelenczki.hu/index2.htm oldalon.

Ez a film felkiáltójel. Egy megdöbbentő erejű dokumentumfilm,
amely azzal a céllal készült, hogy ébredjünk!

Azt a történelmi folyamatot, annak mechanizmusát mutatja be,
ahogyan a belső és külső hatalmi erők felszámolták a nemzeti
vagyont, átjátszották és játsszák át mindazt az örökölt és
megtermelt felbecsülhetetlen tulajdont, amit őseink évszázadokon
át, nagyszüleink, szüleink és mi magunk létrehoztunk.
I. rész: A háború megváltozott természete. 85 perc
II. rész: Diktatúrából, diktatúrába. 88 perc
III. rész: Az ország felszámolása. 73 perc
IV. rész: Megtartó üzenet. 72 perc
6

A vetítés időpontja:
I. és II. rész: 2010. március 26. péntek 18 óra
III. és IV. rész: 2010. március 27. szombat 18 óra

A szombat esti vetítés után dr. Zlinszky János alkotmányjogásszal
beszélgetünk.
A belépés ingyenes, a vetítés jogdíjának fedezéséhez szükséges
adományokat (kb. 500 Ft/fő hozzájárulás esetén a költségek
megtérülnek) örömmel fogadunk.
A Pajtában sörpadok és fa székek állnak rendelkezésünkre, így
mindenkinek javasoljuk, hogy hozzon esetleg kényelmesebb
széket vagy párnát!
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

TELKI napló
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A Nyugdíjas klub hírei

KÖZÖSSÉGI ÉLET, HIRDETÉSEK

Kedves Nyugdíjas Barátaim!

A képen is látható, hogy megrendeztük az idei év első összejövetelét FánkFarsangi bálnak nevezve. Sokan sütöttek fánkot, csörögefánkot és sok más,
finomabbnál finomabb süteményt.
Volt forralt bor is, amit úgy gondoltam, helyben forralunk, ezáltal kellemes illattal
fogadva a vendégeket, de sajnos a főző nem működött csak 10 percig így a 20
literes lábast hazacipelve otthon forraltuk tovább, majd termoszokba öntve vittük
át. Így kicsit megkésve érkeztem és már mindenki ott volt. A lányok azonban
nagyon aranyosan elkezdték a sütiket tányérokra rakni és széthordani.
Köszönöm, hogy kisegítettetek!
A hangulat már igen jó volt - szólt a zene, amit Jánosnak köszönhettünk.
Ismertettem a következő hónap programjait, majd Terike kért szót és válaszolt a
kérdésekre is.
Nagyon jó hangulatban, sokat és jót táncolva este 8-ig tartott a rendezvény, majd
együtt pakoltunk össze.
A következő szombaton - a Faludisznaján - öten segítettünk: Magdi, Irénke,
Gizike, Böbe és jómagam. Nagyon jó hangulatú volt - a nagy hóesés ellenére
sokan jöttek el és minden elfogyott. Az egyik hölgy azt mondta, hogy „Ti vagytok
a falu gyöngyszemei”, és ez nagyon jólesett. Köszönjük a jelzőt, igyekszünk
mindig segíteni! Szeretjük falunkat és ezt szeretnénk átadni a következő
nemzedéknek.
Szép napokat! Márta

KAPCSOLATOK

„Apakép” címmel interaktív előadás lesz Telkiben, a Kapcsolatok
sorozat keretében 2010. március 18-án, este nyolc órakor.
Varga Péter egyetemi docens, mentálhigiénés szakember,
pszichodráma és bibliodráma vezető, a SOTE lelkigondozói képzés
oktatója vezeti a beszélgetést a tekintélyhez való viszonyunkról.
Mindannyiunk életében meghatározó szerepet játszanak azok a
modellek, melyeket a család és a környezet születésünktől fogva
megjelenít számunkra. Kiemelkedő jelentőségű az apa-gyerek
kapcsolat, mert ez dönti el, hogyan alakul a viszonyunk a tekintélyhez,
a külső, elvárt normákhoz, az agresszióhoz. Van-e a mai embernek
„apaképe”? Ez határozza meg, hogy az alapvető erkölcsi normák
merev tiltó szabályokat jelentenek egy büntető Isten, vagy a fenyegető
hatalom árnyékában, vagy képesek vagyunk önként belsővé tenni az
erkölcsi szabályokat, mint szabad életvezetésünk biztonságos útjelzőit.
S mert mi is példa vagyunk az utánunk jövők számára, felelősek
vagyunk azért, hogy követésre méltó módon közvetítjük-e azt, amit
magunk számára értéknek tartunk?
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők: Bakács Bernadett és
Halász Terézia

2010. február
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Mindennapi Tudomány

MINDENNAPI TUDOMÁNY

A sorozat márciusi vendége Kiss Réka
történész a Magyar Tudományos Akadémia
munkatársa. Előadásának címe: Mítosz és
történelem. Megtorlás 1956 után: a Tóth
Ilona per
Az előadás az 1956-os forradalmat és
szabadságharcot követő megtorlássorozat
egyik első, és azóta is legtöbb vitát kiváltó
perét, a Tóth Ilona és társai elleni eljárást
járja körbe. Az elvarratlan szálakkal és
ellentmondásokkal teli vád szerint az alig
24 éves lány orvosi hivatásával visszaélve,
“ponyvaregénybe illő brutalitással” meggyilkolt egy embert a Domonkos utcai
kisegítőkórházban. A rendelkezésre álló

jegyzőkönyvek szerint Tóth Ilona és társai
a kihallgatások során beismerő vallomást
tettek. Ezek a beismerő vallomások lettek a
vád legfőbb bizonyítékai.
Tóth Ilona halála pillanatában szimbólummá vált. A forradalom emlékét őrzők
szemében a kádári megtorlás kegyetlenségét, a hatalom szemében az ellenforradalom kegyetlenségét szimbolizálta. A
pert övező indulatok a rendszerváltás
követően sem csitultak. Jogilag az ítélet
semmissé nyilvánítására csupán 2000-ben
került sor, de azóta is zajlik a vita: volt-e
igazság magva a vádnak, vagy egy ravaszul
kimódolt koncepciós eljárás során ítélték

Ősrobbanás

Újraindult a nagysikerű „Mindennapi tudomány” előadás-sorozat

„Tudom, hogy ezt nagyon nehéz
megemészteni…”- hangzott el gyakran
január 14-én este az általános iskola
könyvtártermében.
S valóban: a kéttucatnyi jelenlévő sokszor
hallott olyat, amelyet az előadó, Dr.
Horváth Dezső atomfizikus a fenti
mondattal aposztrofált. „Ha lenne olyan
távcsövünk, tényleg el lehetne látni az
ősrobbanásig? Mi az a kozmikus
háttérsugárzás? Létezik-e a sötét anyag?” záporoztak a kérdések.
A téma tehát igen izgalmasnak ígérkezett,
amelyet az is jelzett, hogy a közönség nem
törődött bele abba, hogy egyes állításokat
szinte lehetetlen volt ép ésszel felfogni, és
folyamatosan próbálta enyhíteni tudásszomját.
A budapesti MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet és a debreceni
MTA Atommagkutató Intézet kutatója
pedig a legjobb tudása szerint mesélt
érdekesebbnél érdekesebb dolgokról – a
kozmológiáról és az ősrobbanásról.
Ez utóbbira talán mindannyian emlékezünk
tanulmányainkból. A tudomány jelenlegi
állása szerint ugyanis a Big Bang volt
„világunk kezdete”, tehát a nagyjából 13,7
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milliárd évvel ezelőtti esemény után
kezdődött el a világegyetem gyorsuló
ütemben folyó tágulása. Az elméletet
Georges Henri Joseph Édouard Lemaitre
belga pap, a Louvain-i Római Katolikus
Egyetem fizika és csillagászat tanára
dolgozta ki először 1931-ben „ősatom” név
alatt.
Az ősrobbanás-elmélet azon a megfigyelésen – az úgynevezett Hubbletörvényen – alapul, mely szerint a távoli
galaxisok színképvonalai eltolódnak
hosszabb hullámhosszak felé (vöröseltolódást szenvednek) tehát távolodnak tőlünk. Ezt a kozmológia elméletével összevetve azt kapjuk, hogy a tér az általános
relativitáselmélet Friedmann-Lemaitre
modellje szerint tágul. Ezek a megfigyelések pedig azt mutatják, hogy a világegyetem egy olyan állapotból kezdett
tágulni, melyben az anyag és az energia
rendkívüli sűrűségű és hőmérsékletű volt
(az univerzum a Big Bang után 30 perccel
hűlt le 300 millió Kelvinre, szemben a mai
2,7 K körüli értékkel). A robbanást követő
380 ezer évig pedig az Univerzum még
átláthatatlan volt, tehát legjobb esetben is
csak addig tudnánk ellátni egy később
kifejlesztett szupertáv-csővel, amikortól ez
a „massza” átlátszóvá vált.
Az ősrobbanás-elmélet egyik következménye, hogy a mai univerzum állapota
jelentősen eltér a múltbeli és jövőbeli
állapottól. Ebből a modellből George
Gamow 1948-ban megjósolta a mikrohullámú kozmikus háttérsugárzást, amelyet
az 1960-as években fedeztek fel, és az
elmélet bizonyítékaként szolgált a rivális
elmélettel, az állandó állapotú világegyetemmel szemben.
TELKI napló

halálra a fiatal lányt?
Feltárható-e ennyi év távlatából, hogy mi
történt 1956 novemberében a Domonkos
utcában? Kihámozható-e a történeti
valóság a diktatúra által ránk hagyott
dokumentumokból? Kik voltak ennek a
tisztázatlan gyilkossági ügynek a további
szereplői? Mi lett velük, s miért maradtak
homályban? Miközben ezekre a kérdésekre
keressük a választ, Tóth Ilona alakján
keresztül a forradalom történetének egy
alig ismert szelete, a november 4-ei szovjet
megszállást követő ellenállás, a sűrűsödő
razziák és folyamatos lebukások közepette
is folytatódó illegális szervezkedés izgalmas világa is megelevenedik a szemünk
előtt.
Az előadás 2010. március 4-én, csütörtökön 20 órakor kezdődik a Telki Iskola
könyvtárában.

1998-ban az is kiderült, hogy távoli
szupernóvák vizsgálatai alapján az
Univerzum gyorsulva tágul, amit egy
ismeretlen eredetű, a gravitációs vonzóerővel ellentétes hatású „erőhatás” létéhez
kötöttek, amelyet a tudomány sötét
energiaként tart számon.
A kutatásokhoz elengedhetetlenek az óriási
távcsövek. Az 1990 óta működő Hubble
űrteleszkóp megfigyeléseinek köszönhetően egyre pontosabb eredményeket kapnak a tudósok. A korábban említett Hubbletörvény szerint pedig a galaxisok távolodási sebessége arányos a távolságukkal.
Egy nemrég végzett 250 napos megfigyelés
eredményeképpen például 10 000 darab 10
milliárd évnél régebbi galaxist (!) fedeztek
fel a teleszkóppal.
Érdekesség, hogy a világ keletkezésének
ezen elméletéhez hasonlót a vallástörténetben is találunk. Az ősrobbanás értelmezésénél ugyanis fő kérdés az evolúció.
Az evolúció ötlete pedig már Aquinói Szent
Tamás és Szent Ágoston műveiben is
fellelhető volt. Utóbbi pusztán Isten létéből
kikövetkeztette, hogy létezett egy ősanyag,
amelyből a világ kifejlődött. (Érdekesség,
hogy a katolikus pápa, XII. Pius 1951-ben
beletörődött az evolúcióba, és üdvözölte az
ősrobbanást, mint a világ teremtését.)
Számos tisztázatlan kérdés vár azonban
még megoldásra és újabb és újabb elméleteket kell még bizonyítani, így a tudósok
és a téma iránt érdeklődők számíthatnak
még meglepő felfedezésekre. A technika
fejlődésének köszönhetően ugyanis egyre
fejlettebb módszerekkel (például a Svájcban található részecskegyorsítóval, valamint űrteleszkópokkal) lehet kutatásokat
végezni. Ki tudja, talán jövőre éppen egy
hasonlóan érdekes előadás keretében ismerhetik meg a telkiek a legújabb fejleményeket!
Szilágyi Balázs
Forrás: Wikipedia, Horváth Dezső
előadásának anyaga
2010. február

Tavaszi meghívó

RADNÓTI
SZAVALÓVERSENY

PROGRAMOK, GÓLYAHÍR, LAPZÁRTA

Kodolányi-emléktábla koszorúzás lesz
március 12-én

Remélve, hogy a hosszú tél után addigra végérvényesen megérkezik a tavasz szeretettel
invitáljuk Telki lakóit Kodolányi János emléktáblájának immár hagyományos
koszorúzására.
A rövid megemlékezés és gyertyagyújtás a régi faluközpontban, Kodolányi János
szülőházánál, az író születésnapján, március 12-én, délután 6 órakor lesz.
A KOKUKK Egyesület tavaly ősszel - minden álszentséget félretéve állíthatjuk színvonalas előadássorozattal, szimpozionnal tisztelgett az akkor 110 éve született és 40
éve elhunyt író emléke előtt. Talán többeket sikerült arra ösztönöznünk, hogy
megismerkedvén a művekkel - s itt nem csak a nagyregényekre gondolunk, az esszékre,
publicisztikára legalább annyira - árnyaltabb, s igazabb képet alkothassunk falunk neves
szülöttének szerepéről, helyéről a magyar irodalom- és eszmetörténetben egyaránt.
Ez a rendkívül szenvedélyes, szubjektív, sokakat megbántó és gyakran sértő, ám mindig
az önsorsrontásig őszinte író („vézna, sánta, kemény kis ember, sápadt-barna, beesett arc,
átlelkesült szemek és sátoros nagy haj: Kodolányi János” - barátja, Szabó Lőrinc
jellemezte így őt) magáról, írói magatartásáról így vall:
» Sokat írtam, jót is, rosszat is. A nyomor idején gyakran írtam kényszerből, megrendelésre, pénzért. Írtam lelki szükségből, írtam, hogy valamit tisztázzak akár a magam,
akár mások számára. De sohasem írtam olyat, ha szükségből, megrendelésre írtam is, ami
a meggyőződésemmel ellenkezett. Mindig habozás nélkül, mindig magától értetődő
természetességgel vetettem kockára a kenyeremet, ha olyasmit kívántak tőlem, amivel
nem értettem egyet. Tévedtem, hibáztam gyakran, felületesen gondolkoztam, megtévesztettek események és emberek, tudásomnak is híja lehetett, azonban nem hazudtam.
Olyan korban élünk, amikor az ember egyszerre szomjazza az igazságot, de görcsökben
hánykolódik tőle; irtózik a hazugságtól, de mohón issza. Nagyobb érdekek, nagyobb
erők működnek ma az igazságnál.
Lelkesedtem a szocializmusért, anélkül, hogy magyarságomat egy pillanatra is
kockáztattam volna. Ezért a szocialisták között „fasiszta” meg „nacionalista” voltam.
Lelkesedtem magyarságomért, anélkül, hogy szocializmusomat korlátoztam volna. Ezért
a nagy magyarok között „bolsevista” s „felforgató” lettem. Zsidó lapokba dolgoztam, s
a zsidók „vidékinek”, „bundaszagúnak” tituláltak, orrukat fintorgatták. Írtam a nemzeti
érzésű lapokba s elneveztek „zsidóbérencnek” és „körúti sajtókulinak”. Íme, lássák a
szocialisták: nekik is azt írtam, amit a nacionalistáknak, lássák a zsidók: náluk is azt
mondtam, amit az antiszemitáknál. Vádlóim, gyűlölőim egy része szétrebbent a világ
keleti, meg nyugati tájai felé. Onnét kiáltoztak harsány bátorsággal, onnét követelték:
álljak ki ezért, azért s amazért, de legfőképpen értük. Itthon maradtam s kiálltam a
magyarságért, ha erőm s körülményeim engedték. «
(Esti beszélgetés. Előszó, 1941 szept. 25., részletek)
S hogy ma is áthallásosak ezek a sorok, éppen azt mutatják: érdemes őt olvasni ma is…
KOKUKK Egyesület
KIADJA:

2 0 8 9 Te l k i , P e t ő f i u t c a 1 .

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 Annamária

Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván

Nyomdai munkák:

SOLONG Press Kft.
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Ki ne emlékezne ezekre a sorokra? Ki ne
emlékezne a régi szerelmek lábnyomára, a kőre,
amire lépett, hogy aznap ne feleljen?
Emlékezésre hívjuk mindazokat, akik fontosnak
érzik, hogy megünnepeljük Radnóti Miklóst,
akit tavaly országos rendezvények sora
köszöntött születésének századik évfordulóján.
A Kokukk Egyesület 2010. április 16-án,
péntek délután 18 órai kezdettel szavalóversenyt hirdet, melynek helyszínét a Telki
Általános Iskola biztosítja.
A versenyt két kategóriában hirdetjük meg:
általános iskolásoknak és felnőtteknek.
A győztesek értékes nyereményekben részesülnek.
A versenyre e-mailben a rkmolnar@gmail.com
vagy az iskolaigazgato@telki.hu vagy személyesen (az iskola portáján leadott adatokkal)
lehet jelentkezni. (A jelentkezésben kérjük
feltüntetni a versenyre jelentkező nevét,
életkorát és telefonszámát.)
A
JELENTKEZÉS
HATÁRIDEJE:
MÁRCIUS 15.

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
FELELŐS KIADÓ:

„…és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én…”
Radnóti Miklós: Nem tudhatom…

Februári lapzártánkig
született:

Mihály Albert és Héri Anett Brigitta
gyermeke Mihály Boglárka
Fodor Péter Ádám és Frojimovics Anna
gyermeke: Fodor Emma Liza
Ispán Péter és Pellikán Nóra gyermekei:
Ispán Balázs és Ispán Petra
Marton Géza és Kulcsár Viktória
gyermeke: Marton Brendon

Gratulálunk!

TELKI napló

időpontja: március 12.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

telkinaplo@gmail.com (a nagy
tárhelyet igénylő fotók, fájlok
számára)
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A fecskék

A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület a 2010. év madarának a fecskét
választotta.
A fecskék Szaharától délre vonuló énekesmadarak. Európai állományuk az utolsó
15-20 évben folyamatosan csökken. Ennek hátterében több ok is szerepel: például
költőterületek környezeti viszonyainak
átalakulása, mezőgazdaság jelentette
környezet-szennyezés és a szúnyogirtás.
Ezek a kb. 20 gramm testtömegű madarak
számunkra a tavasz hírnökei. Ha áprilisban megérkeznek, már biztosak lehetünk a
jó időben. És szeptemberben, amikor villanydrótokon és háztetők gerincén sorakoznak, fontolgatva az előttük álló hosszú
utazás időpontját, már sejtjük az őszt.

A MME (Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület) az eltűnő
madarak nagyköveteiként 2010. év madarának a fecskét választotta. Ebből az
alkalomból a KOKUKK Egyesület
pályázatot hirdet „Piros dróton lila folt,
mert a fecske lila volt…” címmel.
A pályázat tartalma:

I. Rajzpályázat

Témája a fecske, a fecskék környezetünkben, a fecskék élete a fészekrakástól a
kirepülésig.
Kategóriák: óvodás, alsó tagozatos, felső
tagozatos
Az alkotásokat szabadon választott technikával, maximum A3-as méretben várjuk.

ll. Design tervezése

Plakáthoz, szórólaphoz, fejléces papírhoz,

Tenisz idénynyitó
2010 január 30-án reggel igazi téli
reggelre ébredtünk. A nagy hóakadályok
miatt „csak” 7 gyerek tudott eljutni az
idei év első teniszversenyére - négyen
még a garázsból sem tudtak kiállni a
leesett hó miatt!
A „Play and stay” mini-tenisz első alapversenye Budapesten a Match-point Te10

ZÖLD ROVAT, SPORT

Magyarországon három valódi fecskefajjal találkozhatunk.
A füsti fecske hosszú, hegyes szárnyával,
és épp ilyen hosszú villás farkával a
levegő akrobatája. Vörösesbarna homloka
és torka élesen elüt kékes feketén csillogó
fejétől és hátától, fehéren világító begyétől, hasától. Sárból, szalmából építi
csésze alakú fészkét, istállók, pajták,
mezőgazdasági épületek ereszei alá.
Repülés közben vadászik. Apró repülő
rovarokat eszik, mint a szúnyog vagy a
légy. Amikor eső közeleg, a rovarok földközelben maradnak, ezért jelzik az alacsonyan szálló fecskék az időjárás
változást.
A
molnárfecskével
városokban
találkozhatunk. Kékesen fénylő fekete a
háta és nevéhez hűen fehér begye és hasa.
Sárból építi fészkét, melyen egy kis bebúvó nyílás van. Ezen a kis nyíláson a fió-

P á ly á za t

fecskés motívummal.
Kategóriák: felső tagozatos, középiskolás,
felnőtt
A díjnyertes pályamunkákat a KOKUKK
Egyesület idei plakátjain, szórólapjain
használja fel.

III. „Fecskés füzet” készítése

Ebben a pályázati felhívásban gyűjtőmunkát
kérünk a versenyzőktől. Gyűjtsék egy
csokorba a fecskék művészetekben való
megjelenését. Kutassanak a világ és magyar
irodalomban, mesékben, versekben, népművészetben, mondókákban, stb., és legalább
három művészeti területről idézve készítsenek egy „Fecskés füzetet”, melyben a
szöveget fecskés illusztráció kíséri.
kategóriák: felső tagozatos, középiskolás,
felnőtt

nisz Klub rendezésében zajlott igazán jó
körülmények között, jó szervezésben.
Az ország különböző részeiről 53 gyerek indult a versenyen hat csoportban.
Az „Árpi-tenisz” tanfolyamain résztvevő gyerekek közül a hét induló mind
sok élménnyel és hatan közülük különböző helyezésekkel tértek haza! Így
érthető volt a sok hó és utazás-megpróbáltatás ellenére a kitűnő hangulat.A
sportszerű versenyzéshez és terméTELKI napló

kák egymással versengve tátognak anyjuknak az élelemért. Az ország legnagyobb ismert fészkelő telepe Szolnokon
található. A molnárfecsketelepen, a város
régebbi építésű házainak védett szegleteiben több száz fecskepár él.
A barnás színű partifecske a legkisebb
fecskefaj, a farka nem villás. Folyók,
homokbányák függőleges partfalainak
felső részén ássa fészkelőüregeit. Csoportokban fészkel. Először a hím kezdi az
üreg ásását, majd a kijáratba ülve várja
menyecskéjének érkezését. Tojásrakás és
költés közben már együtt bővítik az
úgynevezett végkamrát, ahol 4-6 tojás
melegszik.
Arról, hogy mit tehetünk mi a fecskék
védelmében, a következő számban
olvashatnak.
KOKUKK Egyesület

A műveket szabadon választott technikával
legalább 3 oldal terjedelemben, min. A5
méretben várjuk. További nagyságrendi
megkötés nincs.
A pályázaton minden telki lakos, telki
óvodás, és a Telki Általános Iskola minden
tanulója részt vehet.
A pályamunkák leadási határideje 2010.
április 30., melyeket a Telki Általános
Iskola Titkárságán kérjük leadni.
A pályázat eredményhirdetése a Telki
Fesztiválon lesz. A pályázatra beküldött
művekből kiállítást rendezünk. A pontos
időpontról és helyszínről a helyi sajtóban, és
a KOKUKK Egyesület honlapján adunk
tájékoztatást.
Az alkotáshoz szárnyaló fantáziát kívánunk,
és szeretettel várjuk a pályaműveket!
KOKUKK Egyesület

szetesen az elért eredményekhez csak
gratulálni tudok!
Az eredmények név szerint:
Schiroky Kirill nem lett helyezett
Schiroky Szonja II. hely
Kelemen Csenge III. hely
Schmaus Kinga IV. hely
Farkas Dani
II. hely
Koltai András vigasz II. hely
Tóth Ádám
III. hely
Köszönettel: Barsi Árpád teniszedző

2010. február

HIRDETÉSEK

Táncverseny Telkiben

2010. március 6-án a Telki Sportegyesület rendezheti meg a
Modern Táncsportok Magyar Bajnokságának keletmagyarországi elődöntőjét a Telki MLSZ Edzőcentrumban.
Sok szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a táncot, hogy
tisztelje meg nézői jelenlétével a versenyt!
A február végi nevezési határidő után az is kiderül, hogy a
Telki Sportegyesület Sport Tánc Szakosztályának táncosai is
részt vesznek-e a versenyen versenyzőként. Ha igen, akkor
nagy lesz a tét: kijutás a 2010. tavaszi lengyelországi
világbajnokságra. A Telki SE versenyzői a verseny
megnyitóján azonban mindenképpen táncolnak és
igyekszenek legjobb tudásukat megmutatni.
A verseny létrejöttéhez nagyban hozzájárultak a Sport Tánc
Szakosztály szülői és edzői mind anyagi, mind kétkezi
munkájukkal. Hiszen az egész napos versenyen a szülők és
az edzők látják el a beléptetési, technikai, biztonsági és
egyéb feladatokat. Reméljük, a verseny eredményes, sikeres
és zavartalan lesz, ezzel akár egy visszatérő helyszínt
biztosítva a következő versenyeknek!
Szeretettel várunk mindenkit, hogy szurkoljon falunk fiatal,
táncoslábú gyerekeinek, illetve, hogy egy kellemes napot
töltsön el fiatal tehetségek körében, hangulatos zene mellett.

A verseny időpontja: 2010. március 6, 9 30-tól
A verseny helye: Telki, Globall Edzőcentrum

2010. február

TELKI napló

11

12

TELKI napló

2010. február

