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Lemondott Danóczy Balázs
polgármester

Előző számunk már a nyomdában volt, amikor váratlanul lemondott
Danóczy Balázs, Telki polgármestere.
3. oldal

Lőrinc Pál:
Három füles

Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.
Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás.
Festék is van jócskán, bőven,
Fut az ecset tekergően.
Tojáson a színes csíkok
Olyan, mint a fürge gyíkok.
Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja,
Tojásokat válogatja.
Szebb az egyik, mint a másik,
Nincsen köztük mely hibázik.
Ügyes ez a három füles,
Nem lesz a tál sehol üres.
Jut is bőven minden házba,
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut fusson ide,
Nyúlapó tesz a zsebibe.

Interjú Takács Zoltánnal, falunk új
„társ-alpolgármesterével”

3. oldal

Közmeghallgatás
2010. március 30-án, 19 órakor

6. oldal

Mindennapi tudomány áprilisban is
Vendégek: Dr. Jeney András és Dr. Kralovánszky Judit kutatók, az
Onkofarmakológia című könyv szerzői

8. oldal

Tavaszi falutakarítás

Április 17-én, szombaton mindenkit várunk a falu szokásos tavaszi kitakarítására, csinosítására! Szemétszedést tervezünk és újra egy kis festést.
12. oldal

Beszámoló a Képviselő testület üléséről
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. január 26.
A polgármester lemondása

Danóczy Balázs az ülést megelőző napon tudatta a képviselőkkel,
hogy lemond posztjáról. Ezt a képviselők egyhangúan elfogadták,
akik a közel 3 és fél évig hivatalban lévő polgármester méltatása
mellett megköszönték a településért végzett munkáját.

A polgármester juttatása

A törvény szerint a távozó polgármestert 3 havi alapfizetés,
valamint a testület döntésétől függően további negyedévnyi
juttatás illeti meg végkielégítésként, melyet a képviselők
egyhangúan megszavaztak.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
(SzMSz) módosítása (2. alpolgármesteri poszt létrehozása)

Mivel az őszi önkormányzati választásokig a vonatkozó törvény
szerint már nem lehet időközi választásokat kiírni, ezért a Móczár
Gábor alpolgármesterre háruló feladatok elvégzésének megkönnyítése érdekében a képviselők módosították a hivatali SzMSzt, így a választásokig egy második alpolgármestere is lesz falunknak.

A 2. alpolgármester megválasztása

Titkos szavazás döntött a 2. alpolgármester személyéről, amely
szerint a leköszönő polgármester által javasolt Takács Zoltán
képviselő, a Pénzügyi Bizottság (PÜB) tagja töltheti majd be az
újonnan létrehozott posztot. A voksolást követően a megválasztott
vezető megköszönte képviselőtársai bizalmát, majd elmondta,
Móczár Gábor alpolgármesterrel együtt a korábban megkezdett
úton szeretnék folytatni a falu vezetését. Elmondta továbbá, hogy
ahogyan képviselői járadékáról, az alpolgármesteri juttatásáról is
le kíván mondani.

A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

A testület megszavazta az április 11-i és 25-i parlamenti
választásokon dolgozó szavazatszámláló bizottság tagjait (a névsor
a választásokról szóló külön cikkünkben olvasható).

Építményadó rendelet

A vagyonadó eltörlése miatt szükségessé vált a helyi építményadó
rendelet korábbi változatra történő módosítása, amelyet a
képviselők egyhangúan elfogadtak.

Költségvetési vonzatú támogatások kérdése (Szent Ferenc
Kórház, Budaörsi Rendőrség, dr. Vass Miklós Alapítvány)

A PÜB és a SZEIB (Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság)
is megtárgyalta a támogatási kérelmeket, amely alapján a Szent
Ferenc Kórház (ahová sok beteget utal a telki háziorvos) az első
féléves költségvetés alakulásától függően várhatóan 500 ezer forintot kap 2010 második félévében, a Budaörsi Rendőrség 300 ezer
forintban részesül, míg a dr. Vass Miklós Alapítvány (Biatorbágy)
támogatási kérelmét elutasították. Elhangzott, hogy a szűk
költségvetési keret miatt az önkormányzatnak a szokásosnál is
jobban meg kell fontolnia az esetleges támogatási összegek
mértékét.

A Telkiért érdemérem adományozása

Elhangzott, hogy az idén először elnyerhető Telki Érdemérem
meghirdetése tavaly év végén elmaradt, így kitolják az idei
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határidőt. Ez alapján a felterjesztéseket április 15-ig fogadják, a
képviselői döntés április 30-ig születik majd meg, a kihirdetés és a
kitüntetettek köszöntése pedig a május közepén, a Telki
Fesztiválon lesz. Változás még, hogy idén 3 személy kaphatja meg
az érdemérmet. A következő évtől viszont az eredeti elképzelés
szerinti ütemezést szeretnék követni.

Fenntartói hozzájárulás óvodai létszámbővítéshez

Az óvodai férőhelyek problémája időről időre felvetődik. Ezúttal a
testület hozzájárulására volt szükség ahhoz, hogy - a törvényi
kötelezettség alapján - megoldható legyen, hogy például Telkibe
költözéskor év közben is fel lehessen venni gyermeket az
intézménybe. Az „óvodakérdés” megoldás alatt van (pályázat,
bérelt csoportszobák), így remélhetőleg hamarosan már jó hírekről
számolhatunk be.

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatási kérelme

A testület egyhangúan elfogadta a bizottságok által megtárgyalt és
javasolt összegeket, amely szerint a társadalmi szervezetek az
alábbiak szerint részesülnek támogatásban:
kérelem
támogatás
Telki SE
500.000 Ft
250.000 Ft
Telki FC Szabadidő Egyesület
250.000 Ft
0 Ft
Telki Focisuli (Kornell Kupa)
30.000 Ft
30.000 Ft
Néry Szt. Fülöp Cserkészcsapat
300.000 Ft
100.000 Ft
KOKUKK Egyesület
130.000 Ft
130.000 Ft
Telki Nőikar
150.000 Ft
80.000 Ft
A támogatásokkal az előzetesen tervezetthez képest pluszkiadás
keletkezett, amelyet a költségvetési tartalékból fedeznek. Az
ülésen elhangzott, hogy minden olyan pályázatot támogatnak,
amelyből a gyermeksport részesül, azonban más esetekben a
„használó fizet” elvet tartják fő szempontnak. Az egyetlen
elutasítás is ezért születetett.

Ad-hoc bizottság javaslata a bérleti díjak megállapítására

A Pajta bérleti díjaival kapcsolatos napirendi pontot a képviselők
elnapolták.

Az Áfonya utcai lakók kérelme

A testület elvi támogatásáról biztosította az Áfonya utcai lakók
kérelmét, akik az út mielőbbi megépítését elősegítendő - 1 lakó
kivételével - vállalják, hogy a szükséges költségek döntő részét
biztosítják. Az önkormányzati hozzájárulás mértékéről konkrét
döntést a féléves költségvetési felülvizsgálat után hoznak a
képviselők.

Az általános iskolai beiratkozás időpontjainak
meghatározása

A jelenlévők megszavazták az előterjesztés szerinti időpontokat,
így idén március 25-én és 26-án, reggel 8 órától este 6-ig
(megjelenésünkkel egyidőben) tartják a beiratkozást a Telki
Általános Iskolában.

2010. évi költségvetés elfogadása

A testület elfogadta a bizottságok által jóváhagyott 2010-es
költségvetést, amely a képviselők elmondása szerint „bravúros”
abból a szempontból, hogy a központi támogatás több mint 20
millió forintos csökkenése, és az önkormányzat feladatainak
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

növekedése miatti szűk kereten belül maradt, és ezáltal nem
kényszerül falunk hitelfelvételre.
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. A költségvetés általános tartalékát
a képviselők 3 millió 434 ezer forintban határozták meg.

HÉSZ módosításának szempontjai

Előző számunk már a nyomdában volt, amikor váratlanul
lemondott Danóczy Balázs, Telki polgármestere.
A hír hallatán sokan meglepődtek, hiszen falunk korábbi vezetője
az általános vélekedés szerint közmegelégedésre végezte munkáját
és az utóbbi időben településünket leginkább foglalkoztató „pátyi
ügy” ellenzőinek élharcosa is volt. A hozzá közel állók közül sokan
úgy sejtik, nyomós oka lehetett döntésének.
Új választások kiírására a vonatkozó jogszabályok szerint az őszi
önkormányzati választások előtt már nincs mód, így a február
23-i testületi ülésen Takács Zoltán személyében egy új alpolgármestert választottak a képviselők, aki Móczár Gáborral

együtt, változatlan irányelveket képviselve vezeti falunkat az őszi
voksolásig.
szb

Kedves Telki Polgárok!

adott, bízunk benne, hogy ebben az új felállásban is számíthatunk
az Önök támogatására!

Ismét napirenden szerepelt a HÉSZ egységes szerkezetbe
foglalása, amelynek során Bordás András, a TTKKB
(Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság) elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a
felülvizsgálat és a rendezés állapotáról. A testület döntött arról,
hogy a meglévő árajánlatok alapján elindítja a HÉSZ teljeskörű
egységes szerkezetbe foglalását.
szb

Lemondott Danóczy Balázs polgármester
Danóczy Balázs közleménye:
Kedves Telki Lakótársaim!

A mai napon bejelentettem lemondásom a képviselő-testület felé.
Az önkormányzat vezetését a választásokig Móczár Gábor
alpolgármester látja el. Mindenkinek köszönöm az elmúlt 3 és fél
évben az önkormányzatnak nyújtott segítséget és a közös munkát.
Telki, 2010. február 22.
Danóczy Balázs

Új alpolgármester – az irány változatlan

Az önkormányzat január 26-i ülésén a képviselő-testület
tudomásul vette Danóczy Balázs polgármester lemondását,
egységesen elismerését és köszönetét fejezte ki a településért eddig
végzett munkájáért, továbbá Móczár Gábor mellé Takács Zoltán
személyében új alpolgármestert választott.
Takács Zoltán eddigi képviselői és pénzügyi bizottsági
munkájának elismertségét jelzi, hogy a titkos szavazáson 100%-os
támogatottság mellett választották meg alpolgármesternek a
képviselők. Új tisztségében az önkormányzat pénzügyi, gazdasági
és jogi területeit fogja irányítani, míg az oktatás, kultúra, közösségi
élet szervezésének a feladatait továbbra is Móczár Gábor
alpolgármester látja el. Így a képviselők biztosítva látják, hogy az
önkormányzat a helyhatósági választásokig hátralévő 6-7
hónapban következetesen vigye tovább a felelős gazdálkodást,
megtartsa az eddigi eredményeket és befejezze a folyamatban lévő
projekteket.
A település előtt álló legfontosabb feladatok az idei évben olyan
jellegűek, amelyek minden lakótársunk számára pozitív változást
jelentenek majd. A következő ügyekben szeretnénk jelentős
lépéseket tenni:
- Új orvosi és a védőnői rendelő átadása (bérleményben)
- A Muskátli utcai körforgalom megépítése, valamint a Fő utca
felújítása (ezek jelenleg engedélyezési fázisban vannak)
- A közel 100 m ft-os pályázati forrás révén 3 új EU-konfrom
játszótér, valamint egy sportpark létrehozása
- Az óvodai kapacitás jelentős bővítése, hogy minden 3 életévét
betöltött gyermeket fel tudjunk venni óvodába (a Tenisz Klub
épületében megvalósuló új magánóvoda 2 csoportszobájának
bérleti megállapodása előkészítés alatt, az új saját óvoda építésére
pályázat készül).
A fenti feladatok végrehajtásához az egységes képviselő-testület
2010. március

Móczár Gábor alpolgármester, Takács Zoltán alpolgármester,
Bordás András, Dr. Callmeyer Ferenc, Földvári-Nagy László,
Halász Terézia, Dr. Réthy Imre, Szécsi Zsolt, Szigeti Antal
képviselők

Interjú Takács Zoltánnal, falunk
új „társ-alpolgármesterével”

Telki Napló: Sokakban fogalmazódik meg a kérdés Danóczy
Balázs lemondása után: milyen változásokra lehet számítani
Telkiben?
Takács Zoltán: Csak az országos politikában divatosak manapság
ilyen kifejezések: „új jelölt – új program” vagy „új műsorhoz új
férfi kell”.
Telkiben más a helyzet, itt nincs új program, a régi célkitűzéseinket
akarjuk továbbra is megvalósítani és szépen befejezni ezt a négy
éves ciklust. Ehhez nincsenek is új emberek, csak a régiek vannak
– igaz, nekik megnövekedtek a feladataik. Ezt egyelőre jól tűrjük,
a hivatal dolgozói, a képviselők és az alpolgármesterek is.
TN: Sokféle találgatásra ad okot a polgármesterünk lemondása…
T. Z.: Első reakciónk a megdöbbenés volt. Tudtuk, hogy Balázsnak
komoly oka lehetett erre. Három és fél évig csodáltam elszántságát
és munkabírását, együtt örültünk a sikereknek...
A sprinter úszóknak szokta edzőjük ezt a tanácsot adni: végig tiszta
erőből, aztán a hajrában még tegyél rá egy lapáttal.
Hát Balázs is rátett egy lapáttal, amikor a pátyi beruházás elleni
küzdelmünk kezdődött. Ha mindezt szinte egyik pillanattól a
másikra volt kénytelen feladni, nyugodtan gondolhatjuk, hogy a
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folytatás a következő oldalon
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konkrét okról talán jobb, ha nem is tudnunk. De mindenképpen
kötelesek vagyunk Balázs kérését figyelembe venni és nem
nyaggatni őt a miértekkel.
TN: Hogyan tovább Páttyal kapcsolatban?
T.Z.: Ebben sem változott semmi, továbbra is az a cél, hogy a
beruházás megvalósítását megakadályozzuk. Természetesen jobb
lett volna, ha a pátyi képviselők figyelembe veszik a szavazatot
leadó választók többségének akaratát, azonban ők ehelyett inkább
más érdekeket szem előtt tartva fogadták el a rendezési terv
módosítását. Pontosan ismerjük a pátyi képviselők motivációit és
ezért nem is számítottunk másra. Így a döntésük után szomorúak
vagyunk, de csalódottak nem. Telki önkormányzatának eszköztára
meglehetősen szűk, de annál több új szövetségesre lelünk a civil
mozgalmakban, az ombudsmanban, a médiában. Pátyon is egyre
több Don Quijote akad. Leginkább pedig abban bízunk, hogy
Magyarország jogállam és a törvénysértések nem maradnak
hosszú távon szankció nélkül.
TN: Milyen feladatok várnak most az önkormányzatra?
T.Z.: Reális célunk az lehet, hogy a már elkezdett projekteket
befejezzük és így kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetben adjuk át a
stafétabotot ősszel az új polgármesternek és testületének.
Szerencsére van egy jó költségvetésünk 2010-re, mely a fentiekhez
az alapot biztosítja.
Új ügyekbe nem vágunk bele, mert Móczár Gáborral együtt
munkaidőn túl, vagy annak terhére tudunk csak az önkormányzat
teendőivel foglalkozni. Bár, amint ezt kimondtam, azonnal
eszembe jutott a tavaszi fásítási program, aminek lehetősége egy
adomány révén most teremtődött meg. És ha nyernénk az óvoda

Tisztelt Választópolgár!

Választási tájékoztató

A Magyar Köztársaság Elnöke a 2010. évi
országgyűlési képviselő választás első
fordulóját 2010. április 11-re, második
fordulóját április 25-re tűzte ki.
A községben három szavazókör fog
működni, mindhárom az Általános
Iskolában.
A szavazókörök beosztása az elmúlt
évekhez képest nem változott.
Az igazolással szavazók részére kijelölt
szavazókör az 1. számú szavazókör.

A Helyi Választási Iroda vezetője:
Kókai Rita jegyző

Tagjai:

dr. Lack Mónika aljegyző
Balogh Irén igazgatási főelőadó
Kovács Enikő igazgatási főelőadó
Vetési Vincéné pénzügyi főtanácsos

A Helyi Választási Iroda elérhetősége:
2089 Telki, Petőfi u. 1.

Tel: 06-26-572-003, Fax: 06-26-372-011
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pályázaton, akkor nyilván az építkezésbe is belevágnánk és
biztosan megoldanánk az ezzel járó finanszírozási problémát is.
TN: Mi az, ami biztosan még megvalósul ebben a ciklusban?
T.Z.: Óvatosságból semmire sem mondanám, hogy biztos.
Mindenesetre nagy esélye van a játszóterek építésének. Itt a
közbeszerzési pályázat kiírásánál tartunk.
Stratégiai kérdésnek tekintjük a Muskátli utcai körforgalom ügyét.
Erre az engedélyek márciusban várhatóak. őrület, hogy külön kell
még engedélyeztetni azt, hogy mi magunk építhessük meg. Holott
a forrás ehhez rendelkezésünkre áll. A pénz egy részét a CBA
biztosítja, a másik részt saját forrásainkból fedezzük.
A Fő utca rekonstrukciójával nagyjából ugyanez a helyzet, azaz
márciusban számítunk az engedélyre. Az előttünk álló út azonban
itt kissé kacskaringósabb.
Az óvodánál már mondtam, hogy alapvetően egy újban
reménykedünk. Befogadták a pályázatunkat, ami jó jel. Jövő héten
jönnek helyszíni szemlét tartani. (Felhívom az óvodások figyelmét
arra, hogy aznap jól viselkedjenek, a szülőkét meg arra, hogy ne
igyanak a medve bőrére.) De addig is a teniszpálya melletti
magánóvodában fogunk 2 csoportszobát bérelni – reálisan nézve
2010 őszétől.
Az ÁNTSZ bezárással fenyegeti az orvosi rendelőnket, ezért egy
új helység kialakítása vált szükségessé a Kórház fasor egyik új
épületében, bérleményként. Itt is reális célkitűzés 2010 első
felének vége.
És ha mindezek valóban a terveink szerint megvalósulnak, akkor
boldogok leszünk, és remélem, a Telki Napló olvasói is!
szb

Szavazatszámláló Bizottságok tagjai és
póttagjai:
1.sz. Szavazatszámláló Bizottság
dr. Vinis Gizella
Gerhát Józsefné
Dobsáné Gregor Éva
Nagy Katalin
Szabó Hortenzia
Korim Ildikó
Babik Istvánné

2.sz. Szavazatszámláló Bizottság
Weiszgerber Vilmosné
Bendik György
Antóniuné Balázs Veronika
Sólyom Éva
Schaffer Lászlóné

3.sz. Szavazatszámláló Bizottság
Aszódy Tamás
Juhos Kiss Eszter
Kékesi Istvánné
Dura Béláné
Fábián Tamás

A Képviselő-testület által megválasztott
tagokon kívül a Szavazatszámláló
TELKI napló

Bizottságokba a parlamenti képviselettel
rendelkező pártok 2010. április 2-án 16
óráig delegálhatnak tagokat.

Ha a szavazás napján Magyarországon, de
lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik,
a jegyzőtől kapott igazolással szavazhat.
Az igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb április 9-én 16
óráig kérhető. Ha ajánlott levélben kéri az
igazolást, a kérelemnek 2010. április 6-án
meg kell érkeznie a jegyzőhöz.
Fontos tudnivaló, hogy akár az első akár
a második fordulóra kér igazolást, azt a
fenti időpontig kell megtennie.

Az első és a második választási forduló
között lakóhelyet változtató választópolgár
a második fordulóban nem az új, hanem a
korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek
érdekében az új lakcíme bejelentésekor az
ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen igazolás birtokában
keresheti fel az értesítőben megjelölt (előző
lakcíme szerinti) szavazóhelyiséget.

Amennyiben az országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatosan bármilyen
egyéb kérdése merül fel, forduljon a
jegyzőhöz, a választási információs
szolgálathoz vagy keresse fel a www.
valasztas.hu internetes oldalt.
Helyi Választási Iroda
2010. március

HIVATALI HÍREK

Tisztelt Telki Lakosok!

Telki Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Telki Általános Iskola Iskolaigazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott
időre, 2010.06.01-től 2015.08.15-ig szól
A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Muskátli utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az általános iskola nevelő-oktató munkájának irányítása,
ellenőrzési, munkáltatói, vezetői, szakmai és gazdálkodási
(részben önállóan gazdálkodó intézmény) feladatok ellátása,
alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint
a a 138/1992. ( X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
-

Pályázati feltételek:

Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és pedagógus
szakvizsga,
- pedagógus munkakörben szerzett - legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés, közoktatás-vezetői szakképesítés,
- Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
- vezetői tapasztalat - legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- ECDL
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2010. június 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt
Kókai Rita a 06-26-572-003-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Telki Község Önkormányzat
címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 1/2010, valamint a munkakör
megnevezését: Iskola igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési határidőt követő első képviselő-testületi
ülés, de legkésőbb 2010. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- www.telki.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
- Kérjük a pályázathoz csatolni a pályázó nyilatkozatát
arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők
teljes körűen megismerhették!
2010. március

FELHÍVÁS

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotta 25/2009.(IX.30.) Ö. rendeletét a „Telkiért
érdemérem” kitüntetés alapításáról és
adományozásáról.

A rendelet értelmében a kitüntetés azoknak a magyar vagy külföldi
állampolgárságú, élő vagy holt személyeknek adományozható, akik:
– Telki lakosként a település fejlődésében, gazdasági, politikai,
tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;
– Telki Községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során;
– Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárultak.
Nem jelölhető: aktív polgármester és képviselő, a Telki polgármesteri hivatal alkalmazásában álló személy.

A Telkiért Érdemérem kitüntetettje az Önkormányzat és a lakosság
megbecsülését élvezi, ezért:
– az Önkormányzat által szervezett rendezvényekre és hivatalos ünnepségekre meghívást kap,
– az Önkormányzat által kiadott kiadványokból tiszteletpéldányban részesül,
– díjtalanul látogathatja az Önkormányzat által fenntartott
művészeti és közművelődési létesítményeket és az
Önkormányzat által szervezett programokat.
A kitüntetés idén három személynek adományozható.
A kitüntetés adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a bizottságok, civil szervezetek, továbbá a polgárok
egyéb közösségei tehetnek javaslatot részletes indoklással ellátott
írásos formában.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentiek értelmében elkészített
javaslatukat zárt borítékban szíveskedjenek leadni, illetve
megküldeni Telki község jegyzője részére.
A borítékra írják rá:
„Javaslat a Telkiért érdemérem adományozására.”
Benyújtási határidő: 2010. április 15.
A Képviselő-testület idén április 30-ig hozza meg döntését. A
kitüntető címben részesített személy - a Képviselő-testület
döntésétől függően- vagy a Telki Fesztivál, vagy egyéb ünnepi
évforduló keretén belül veheti majd át az érdemérmet és a kitüntető
oklevelet.
Tisztelettel:
Kókai Rita - jegyző
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Interjú Gulyás Dénessel

INTERJÚ, KÖZÉRDEKŰ

Hamarosan véget ér a jelenlegi parlamenti ciklus, így a szavazókban jogos
igényként merülhet fel, hogy tudni szeretnék, mit ért el az elmúlt időszakban
Pest megye 10. számú választókerületének képviselője. Fontos megemlíteni,
hogy bár a Telki Napló országos politika-mentességet fogadott, azonban a térség
mindenkori országgyűlési képviselőjét megilleti a jog, hogy megszólalhasson a
helyi médiumokban, tájékoztatva a választópolgárokat az őket érintő fontosabb
kérdésekről és döntésekről. Lapunk a 2006-ban megválasztott Gulyás Dénest
kérdezte az elmúlt 4 év munkájáról és kiemelkedő eseményeiről.

Telki Napló: Hogyan látott a munkához
2006-ban?
Gulyás Dénes: Lényegében ugyanúgy,
mint bármihez, hiszen engem már gyermekkoromban úgy neveltek a szüleim,
hogy mindent feladatomat teljes erőbedobással végezzem el. Munkámat azonban
alapjaiban határozta meg az elmúlt 4 év
parlamenti erőviszonya, ellenzéki politikusként ugyanis igen nehéz dolgom volt.
T. N.: Milyen eredményeket ért el a mögöttünk hagyott ciklusban?
G. D.: Több olyan törvénymódosítást is
kezdeményeztem, amelyek a választókerületemhez tartozó utak állapotának
javításáról, a közlekedési gondok megoldásáról, valamint az óvodai és az iskolai
férőhelyek bővítéséről szóltak, azonban
ezeket a módosító indítványokat a kormányoldal sajnos leszavazta. Pedig ezek
rettenetesen fontos kérdések.
T. N.: Az ön által felsoroltak Telkit is
súlyosan érintő problémák.
G. D.: Ahogyan Telkire, úgy az egész
választókerületemre jellemző, hogy az
országos átlagnál lényegesen több gyermek
van a családokban, így meg kell teremteni
Telki Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
2089 Telki, Petőfi S. u. 1.

Felhívás

Értesítjük Telki Község lakosságát,
hogy az Önkormányzat Képviselőtestülete
2010. március 30-án (kedd), 19
órakor az Általános Iskola (Telki,
Muskátli u. 2.) aulájában
közmeghallgatást tart, melyre
ezúton tisztelettel meghívjuk .
Téma:
- az előző közmeghallgatás óta eltelt
időszak eseményei,
- tájékoztató a pátyi golf-lakópark
beruházással kapcsolatos
fejleményekről.

Móczár Gábor sk.
alpolgármester
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Takács Zoltán sk.
alpolgármester

az ehhez szükséges intézményi háttért, amely sajnos jelenleg nem kielégítő. Emellett a közlekedésben is súlyos gondokkal
küzd a térség. Meg kell oldani, hogy egy
valós alternatívát nyújtó kötöttpályás közlekedés épüljön ki a Zsámbéki-medencében, amellyel időt és energiát takaríthatnának meg az itt élők. Kezdeményeztem
például, hogy a belterületi főutak kerüljenek az önkormányzatok kezelésébe, így a
települések maguk gondoskodhassanak
útjaikról.
T. N.: Mit tart a 4 év legnagyobb sikerének?
G. D.: Ahogy említettem, nem sok javaslatunkat fogadta el a parlament, azonban
két ügyben sikerült eredményt elérnem. Az
egyik, hogy összehoztam egy konferenciát
a környékbeli polgármesterek és a PEMÁK
(Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht.)
között, amely során megindult a párbeszéd
az utak állapotának javításáról és egy
átfogó rendezésről. Sajnos ennek során az
is kiderült, hogy sok esetben hiába a közös
akarat, ha a pénz hiányzik a tervek megvalósításához. Örömteli azonban, hogy
nemrég megújult a Tinnyét Perbállal összekötő szakasz. Szorgalmaztam azt is, hogy
minél előbb épüljön meg a Budakeszit elkerülő út, hiszen addig nincs értelme semmilyen fejlesztésnek a környéken, azonban
ez a beruházás egyelőre még várat magára.
T. N.: Ha már itt tartunk, óhatatlanul
felvetődik a Telkit közvetlenül érintő „pátyi
ügy”. Mi a véleménye erről?
G. D.: Nagyon fontos lenne, hogy az ilyen
ügyekben a települések között megfelelő
legyen a kommunikáció, és az, hogy
közösen gondolkozzanak. Ahogyan az
ezzel kapcsolatos decemberi parlamenti
felszólalásomban is felvetettem, sokan
megkérdőjelezik a beruházás tisztaságát,

azonban az erre reagáló államtitkár úr
gúnyosan kikerülte a válaszadást. Az ehhez
hasonló beruházások pedig olyan horderejűek, amelyekben közös megegyezés
nélkül nem volna szabad dönteni. Én
korábban beszéltem mindkét féllel, és bár a
beruházó és az ellenzők indoklásában is
volt számomra elfogadható elem, a pátyi
népszavazás során kiderült, hogy elsöprő
többségben vannak a „golfprojektet” nem
támogatók. A minap az egyik kereskedelmi
csatornán ennek ellenére egy bántóan
egyoldalú riport jelent meg, amely után
felhívtam a műsor szerkesztőjét, hogy a
másik felet is legyen szíves megszólaltatni,
amelyre ő ígéretet tett.
T. N.: Ön hogyan oldaná meg a helyzetet?
G. D.: Kiküszöbölné a konfliktusokat, ha
az olyan beruházásoknál, amelyek hatásaikban túlmutatnak az adott település határain, az érintett községeknek lehetne
beleszólásuk a megvalósulásba, ezenkívül
pedig sokat segítene, ha a térség parlamenti
képviselőjének lenne valamilyen „pacifikáló” eszköze, azaz ki tudna kényszeríteni
egy békítő megoldást.
szb
Gulyás Dénes közleménye

Miután Páty Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2010. február 22-én
megszavazta az úgynevezett „golfpályaberuházás” bővítését, és ezzel semmibe
vette a népakaratot, valamint a környező
települések kérését, a mai napon kezdeményeztük a pátyi képviselő-testület fideszes tagjainak kizárását a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetségből.
2010. február 24.
Gulyás Dénes

Tisztelt Adózók!

Az idei gépjárműadó határozatok, adóértesítők kézbesítésének megkezdése – a hivatalon kívül álló okok miatt - néhány napot
késett.
További nehézséget okozott, hogy a határozatok átvételét aláírásukkal kell igazolniuk,
így sajnos nem tudtuk kézbesíteni azoknak,
akik nem tartózkodtak otthon.
Ebből adódóan mindazok, akik nem vették át
levelünket, nem tudtak fizetési kötelezett-

TELKI napló

ségüknek határidőben eleget tenni.
Fentiekre tekintettel értesítem a Tisztelt
Adózókat, hogy az idei évben az adó
kamatmentes megfizetésére 2010. március
31-ig van lehetőség.
Megértésüket köszönjük, a kellemetlenségért
elnézésüket kérjük!

Üdvözlettel! Kókai Rita
jegyző
2010. március

Kik várnak az elsősökre?
ISKOLA

Sokak örömére ebben az évben már most
márciusban, a beiratkozáskor lehet tudni,
hogy kik lesznek a következő évi elsős
tanítók, amiért külön köszönet jár az iskola
vezetésének és minden itt dolgozó pedagógusnak. Cikkünkben igyekszünk egy-két
gondolattal rövid útravalót adni ahhoz, hogy
melyik párost miért fogják szeretni a
kisiskolások. Annak ellenére, hogy ugyanazokat a kérdéseket tettük fel mindegyiküknek, megpróbáltuk az eltérő kiindulási alapokat és szemléletmódokat érzékeltetni. A vidám, kötetlen légkörben zajlott
interjúk alatt jó volt megtapasztalni az egymás iránti tiszteletet, és azt, hogy tanáraink
fontosnak tartják az „együttgondolkodást”.
„Szeretetteljes nyugodt és vidám mindennapok” - ez lehetne a jelmondata a leendő
1.a osztálynak az alapján, amiket Ábrányiné Beznák Katalin és Dósa Renáta tanítónők
vázoltak fel jövő évi terveikre vonatkozóan.
TN: Melyek azok a kulcsszavak, amelyeket
kiemelten fontosnak tartanak az osztály
életében?
Kati néni és Reni néni: Értelmi és érzelmi
nevelés, környezettudatos szemléletmód,
önismereti fejlesztés és olyan jól működő
osztályközösség, melyben senki nem szorul
perifériára.
TN: A mindig vidám Reni néni már régebb
óta tanít a Telki Iskolában.
Reni néni: Igen, mert bár debreceni vagyok
és jelenleg Budapesten lakom, ezt a környéket nagyon megszerettem. Az iskolában
az alsós napközi mellett a nyolcadikosoknak
tanítok médiaismeretet, és médiaszakkört is
vezetek. Néhány éve újságíró is voltam, így
örömmel vállaltam a Padfirka című iskolaújság feladatait is. A nebulókkal együtt
igen vidám szerkesztőséget alkotunk. Emellett nagy örömömre a „DÖK”-öt, a Diákönkormányzatot is vezetem. Ez azért is fontos számomra, mert a tanár-diák közötti kölcsönös bizalom elengedhetetlen az együttműködéshez. Megpróbálok minél jobb és
közelebbi kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel. Örülök, hogy elfogadnak és beavatnak a titkaikba. Azáltal, hogy megismerem a gondolataikat, a vágyaikat és a véleményüket nincs akadály a közös és eredményes tanulás előtt.
TN: Kati nénit sem kell külön bemutatni,
hiszen sok kisiskolásnak volt edzője a Telki
RSG szakosztályban.
Kati néni: Az edzői munkát az iskola miatt
hagytam ott. Három gyermekem közül a
legkisebb is évekig ide járt, így örömmel
jöttem tanítani. Az előzőek mellett a kézműves foglalkozások fontosságát szeretném
megemlíteni. Törekedni fogunk arra, hogy
minél több technikát ismerjenek meg a
gyerekek, hogy ezáltal kreativitásuknak
minél több teret adjunk. A kisgyermekek
ugyanis sokszor nehezen tudják szavakkal
2010. március

elmondani gondolataikat, ezért ez a
kifejezésmód kisfiúknál és a kislányoknál is
egyaránt fontos. Az életünket „témahetek”
köré fogjuk majd csoportosítani, hogy egyegy gondolatotot minél többrétűen tudjunk
megismerni és megfogalmazni.
„Szeretve tanítani” - e szavakkal lehet
összefoglalni a leendő 1.b osztály két tanítójának - dr Frecskáné Kristóf Mariska és
Vasuta Zoltánnak – a gondolatait, akik már
második osztályukat fogják vezetni a telki
iskolában.
TN: Melyek azok a kulcsszavak, amelyeket
kiemelten fontosnak tartanak egy osztály
életében?
Mariska néni és Zoli bácsi: Az alapvető
polgári értékek, a hagyományos polgári
ismeretek, magyarságtudat, a megfelelő
énkép és önismeret kialakítása a harmadiknegyedik osztályra.
TN: Zoli bácsi pátyi, tehát elég jól ismeri a
környéket. Mi az, amit e gondolatsorhoz
hozzá tenne?
Zoli bácsi: A nyugodt, kreatív légkör
kialakítását, az empatikus szemléletmódot
és a másik nézőpontjának megismerését
tartom nagyon fontosnak. Kiemelném a
képzőművészetek fontosságát, hiszen
magam is sokat rajzolok, festek, szabad
kézzel és számítógéppel egyaránt. A
jelenlegi 4.b. osztály mellett az alsósoknak
informatikát is oktatok. Szeretem a nomád
túrákat. A gyerekeket már az első osztálytól
vittük többnapos túrákra - nem nomád
körülmények közé - az aktuális életkoruknak megfelelően, a tananyaghoz köthetően.
Nyáron Mariska nénivel együtt képzőművészeti tábort is vezettünk.
TN: Az „angolos” osztály másik tanítója,
Mariska néni szintén jól ismert tanár
iskolánkban.
Mariska néni: Az „angolos” osztály nem
fog problémát jelenteni, hiszen magam is 10
évet éltem Amerikában. A gyerekek iskolai
nevelésénél kiemelném, hogy mi egy
nagyon hosszú és lassú, elnyújtott
kezdőfolyamat mentén dolgozunk, melynek
keretében minden gyereknek megadjuk a
lehetőséget, hogy saját tempójukban tudjanak fejlődni. Ezt figyelembe véve jutunk el
oda, hogy 3-4. osztályban feszítettebb
tempóban a tudást hasznosító szemléletben
folytatódjék a tanulás folyamata, megfelelő
motivációt biztosítva a különböző módszerek alkalmazásával, ahol a gyermekek boldogan vesznek részt ebben a folyamatban.
Csak szeretettel, figyelemmel és egyéneket
tanítva lehet nevelni, tudást csepegtetni, ebből lesz osztályközösség. Fontosnak tartom,
hogy mindig megfelelő időt szánjunk a
gyermekekre, minden esetben indokoljuk
meg nekik, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ha érti a gyerek, elfogadja még a
nemeket is, bizalma lesz, biztonságot szerez
TELKI napló

és az összes tudományra nyitottá válhat. A
beszélgető-körre semmi sem drága, még az
idő sem, ha érzelmeket fejezünk ki és hozunk felszínre. Ha egy ember képes megfogalmazni, mit érez, akkor érzelmi intelligenciájával az önismeretét és az életének sikeres,
mondhatni értékes oldalát készítjük elő.
„Élet egy új bolygón” - ez lehetne a jelmondata a leendő 1.c osztálynak, akiknek
Szőnyegi Viktória és Jokó Attila lesz a
tanítójuk.
TN: Melyek azok a kulcsszavak, amelyeket
kiemelten fontosnak tartanak az osztály
életében?
Viki néni és Attila bácsi: Szeretet, közösség,
fegyelem, vidámság, sport és tanulás.
TN: Viki néni mosolygós arcát szintén sok
telki iskolás ismeri.
Viki néni: Az alsós tanítóknak nagy
felelőssége van abban, hogy hogyan vezetik
be a gyerekeket a tanulás világába. Elsődlegesnek tartom, hogy negyedik év végére
biztosan mozogjanak a számok és a betűk
világában. Fontosnak tartom, hogy mindezt
oldott, vidám légkörben, következetes neveléssel, sok-sok gyakorlással, és semmiképpen sem erőltetéssel érjük el. Ezen túl
szeretném kiemelni még a zene fontosságát.
Én fuvolázom, furulyázom, korábban fúvószenekarnak is tagja voltam. A furulya, mint
hangszer a zenei műveltség fejlesztésén túl a
gyerekek finom-motorikus képességeinek
fejlesztésében is segít. Jelenleg az ötödik
évfolyamon magyar nyelvet és irodalmat,
alsóban éneket tanítok, valamint napközis
tanító vagyok.
TN: Attila bácsi szintén már a második
osztályát fogja vinni itt a telki iskolában.
Attila bácsi: Egy közösség addig közösség,
amíg vannak saját, közös hagyományai. Ezt
igyekeztem a mostani osztályomnál is szem
előtt tartani, hiszen rengeteg közös programot szerveztünk és szervezünk, a napköziben és azon túl is. Második osztálytól
kezdve minden évben jártunk úszni, korcsolyázni, és amikor csak lehet, kirándulunk, vándortáborozunk, hét közben és
hétvégén is. Mivel Budakeszin cserkészvezető vagyok, a közösségformálás és a
természetjárás kiemelt szerepet játszik az
életemben. Szeretettel és nagy odafigyeléssel közeledve feléjük, beleélve magunkat
az ő lelki világukba, sokat beszélgetve,
együtt játszva velük egyrészt önismeretük is
jól fejleszthető, másrészt jól működő közösségi élet alakítható ki. Ebben türelemre és
odafigyelésre taníthatóak a gyerekek, hogy
nyitottá váljanak és tekintettel legyenek
egymásra, mindezáltal boldog és kiegyensúlyozott életet tudjanak élni. A megfelelően
irányított közösségi életben jól előhívható a
gyerekek kísérletező kedve is, hogy saját
maguk tapasztalják meg a felfedezés örömét. A „tudás érték” gondolat elültetése
segítséget jelent abban is, hogy magabiztosan lépjenek a felső évfolyamba.
KP
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Mindennapi tudomány
PROGRAMOK

A Mindennapi tudomány áprilisi vendégei
Dr. Jeney András és Dr. Kralovánszky
Judit kutatók, az Onkofarmakológia című
könyv szerzői lesznek.
A daganatos betegségek kialakulásáról,
jellemzőikről, valamint a terápia esélyeiről
és korlátairól hallhatunk az előadásban.
Korunk egyik legfélelmetesebb betegsége,
a fejlett országok egyik vezető halál oka a
daganatos betegség. A legtöbb rák azonban
kezelhető, sok közülük teljesen gyógyítható, amennyiben kezelése időben megkezdődik. Beléptünk abba a korszakba,
amikor e valamennyiünket veszélyeztető
betegség gyógyíthatósága sokkal közelebb
került hozzánk. Ez azonban kötelességünkké is teszi, hogy naprakész ismereteink legyenek. Ebben nyújt segítséget a
Telkiben élő két ismert kutató előadása.
Dr. Jeney András orvos, az MTA doktora,
emeritus professzor. Farmakológiai kiképzést a Debreceni Orvostudományi Egyetem
Gyógyszertani Intézetében szerzett, a
kísérleti daganatterápia szemléletét és
módszertanát Londonban és Manchesterben összesen hároméves tanulmányútja
során sajátította el. A daganatok keletkezésének molekuláris mechanizmusát a
Semmelweis Egyetem I. Patológiai és
Kísérleti Rákkutató Intézetében tanulmányozta. Ezeknek a vizsgálatoknak a
tapasztalatait hasznosította a tumor növekedését és áttétképzését gátló gyógyszerek
A Kapcsolatok sorozat következő
eladásán Orosz Katalin klinikai szakpszichológus lesz a vendégünk.

Trauma vagy élmény saját
születésünk?

A születéskor lépünk be életünk
színpadára, melyhez a szinopszist születésünk adja. Halálunkig naponta,
koronként, változásainkkal újból és újból
újjászületünk, megírva életünk darabjának valóságát.
Az előadáson megismerkedünk a
születési trauma lehetséges formáival.
Foglalkozunk a születés alapvető tényeivel, ahogyan azt a pici baba megtapasztalja. Beszélgetünk fontos kérdésekről:
- Saját születésünk alapvető mintázatként rögzül, melynek a magzati és
csecsemőkori tanulási, érlelődési
folyamatokban, és ezért életünk
sokféle érzelmi helyzetében kiemelt
szerep jut;
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fejlesztésében, amelyekből öt szabadalom
készült. Az 1963-ban megkezdett vizsgálatai a daganatellenes gyógyszerek
hatásmechanizmusáról, támpontot nyújtanak célzott alkalmazásukra és hatékonyságuk fokozására. A daganatok gyógyszeres terápiáját graduális és posztgraduális
szinten oktatja a Semmelweis Egyetemen,
ahol a Doktori Iskola onkológiai programját tíz éven át irányította. Tudománypolitikai tevékenységének (a Nemzetközi
Kemoterápiai Társaság Elnökségének tagja, a Magyar Onkológusok Társaságának
elnöke, a Magyar Kemoterápiai Társaság
főtitkára, az Egészségügyi Minisztérium
Szakmai Kollégiumának tagja, az MTA
Farmakológiai, valamint Onkológiai
Bizottságának tagja) méltánylását jelzi a
Paracelsus Nagydíj, a Krompecher-emlékérem és a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés elnyerése.
Dr. Kralovánszky Judit biokémikus,
onkofarmakológus, a biológiai tudomány
kandidátusa. Az Országos Onkológiai
Intézet tudományos osztályvezetője.
Ösztöndíjasként dolgozott Észak-Karolinában (USA) a Nemzeti Környezetegészségügyi Intézet (NIEHS) toxikológiai
laboratóriumában. Főbb kutatási területei:
daganatellenes gyógyszerek kísérletes és
klinikai farmakológiai vizsgálata, modellrendszer kidolgozása a rosszindulatú

Kapcsolatok
-

-

-

-

A változáshoz való viszonyunk
követi a születés mintázatát (pl.
költözés, új munkahelyre való
beilleszkedés, családi körülmények
átalakulása, stb.)
Alapvető kötődéseink minőségét
befolyásolja a magzati és születés
körüli tapasztalat az anyáról:
párkapcsolatunk (vagy annak hiánya), szüleinkhez, gyermekünkhöz
való viszonyulásunk;

A születés alatt és után hogyan tudjuk
támogatni kisbabánkat vagy már
nagyobb gyermekünket, hogy fel
tudja dolgozni a születés során őt ért
rendkívüli stresszt;

Hogyan tud egy fiatal pár lelkileg
jobban felkészülni a baba fogadására
saját születésük élményének feldolgozásával.

Az előadó, Orosz Katalin így mutatkozik
be:
Klinikus pszichológusként folyamatosan
tapasztalom, hogy a betegség, a krízis
kiindulópontja lehet a lelki megújulásnak,
TELKI napló

daganatok kemoterápiás kezelés által
okozott mellékhatásainak vizsgálatára, a
vastagbéldaganatok prognózisát és gyógyszerérzékenységét jelző farmakogenetikai
vizsgálati rendszer kidolgozása. Részt vesz
a Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori
Iskolájának munkájában, laboratóriumában
több doktorandusz hallgató dolgozik és
szerzett minősítést. Közreműködik a
Magyar Kemoterápiai Társaság elnökségének munkájában, amelynek nyolc évig a
főtitkára volt, valamint a Magyar Onkológusok Társaságának vezetőségi tagja. Az
EORTC Pharmacology and Molecular
Mechanism munkacsoportjának és az
Európai Ráktársaság (EACR) tanácsának
tagja. A Medicina Kiadó 2006-ban
nívódíjjal tüntette ki Jeney Andrással
együtt az Onkofarmakológia című könyv
szerkesztéséért, a Magyar Onkológusok
Társasága 2007-ben Krompecher emlékérmet adományozott részére.
Az előadás 2010. április 15-én,
csütörtökön, 20 órakor kezdődik a Telki
Iskola könyvtárában.

modern beavatás a szellemi létezésbe.
Ezért lettem 1990 óta egyik hazai képviselője az új irányzatnak, melyet transzperszonális pszichológiának neveznek.
Sok év pszichoterápia után úgy éreztem,
nagyobb akadály tornyosul előttem belső
világomban, mint bármi, amit eddig
felfedeztem. Így jutottam el saját születésem történetéhez, melyet hosszú időn
keresztül próbáltam megfejteni. Lassan
azt is felfedeztem, hogyan fonódik mindez szorosan össze szüléseimmel. Közben
egyre többször ismertem fel másokkal
végzett terápiás munkámban is a születés
és a magzati kor traumatikus eseményeinek érzelmi akadályozó hatását.
Kilenc éve mindezek alapján kialakítottam saját csoport módszertanomat a
születés élményének pszichoterápiás
feldolgozásához. Többen csatlakoztak
ehhez a témához, akikkel egy kísérleti
műhelyt alapítottunk. Hiszek abban, hogy
az új világ egyik kulcsa a boldog, békés
kisbabák kezében van.
Az előadás 2010. április 22-én,
csütörtökön 20 órakor kezdődik a Telki
iskola könyvtárában.
2010. március

„Indulj el egy úton, én is egy másikon…”
PROGRAMOK

Május 8-án 13.00 órakor felcsendülnek majd a mindenki által jól ismert
népdal hangjai a Budavidék Zöldút
Szövetség által összefogott 12
településről Perbálra kerekezők
torkából, a helyi kórus kíséretében.
Telkiből 10 órakor a temető előtti
parkolóból indulunk, és zöld utakon,
kényelmes tempóban biciklizve érünk
a perbáli plébánia kertjébe, ahol
immár harmadik alkalommal találkozhatunk, ismerkedhetünk a Biatorbágyról, Budajenőről, Budakesziről,
Herceghalomról, Etyekről, Nagykovácsiból, Pátyról, Tinnyéről, Tökről és
Zsámbékról induló társainkkal, és

természetesen vendéglátóinkkal. A
résztvevők egy jó hangulatú piknikre
készülhetnek, ahol a szervezők zsíros
kenyérrel, és üdítővel várnak mindenkit szeretettel. Lehetőségünk lesz a
helyi túravezetők által különböző
időpontokban indított, Perbál természeti és épített értékeit bemutató túrán
is részt venni. Ezenkívül kóstolót
kapunk a sváb konyha remekeiből
(savanyú máj, babos tészta), megismerhetjük a környezetünkben fellelhető gyógynövényeket, sőt, a
belőlük készült teákat akár meg is
kóstolhatjuk. Terveink szerint vendégünk lesz egy szomori borász, az

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel hívunk és várunk – felekezeti hovatartozástól függetlenül – minden
telki és budajenői lakost, azok hozzátartozóit és barátait

EGYHÁZKÖZSÉGI BÁLUNKRA,
melynek bevételét templom fejújításra fordítjuk

2010. április 17-én 19 órátóla Telki Általános Iskolában
zene-tánc-büfé-tombola

Belépőjegy ára: 2 000 Ft, 18 év alatt a belépés ingyenes
Jegyek rendelhető:
Telki – Baltási Klára (372-276), Budajenő - Major Gábor (571-127)
Mindenkit sok szeretettel várunk

Harkai Gábor plébános és az egyházközségi képviselők
2010. március

TELKI napló

Equus Hungária Lovasiskola, és a
budajenői Levéd őrsége íjászcsapat.

A gyerekeket kézműveskedés és
kisállat bemutató várja majd, és idén
sem maradhat el a Tájismereti Totó,
zöld-utas nyereményekkel.
További részletek a Telki Napló következő számában, és a Telki Fórumon!

(Kapcsolat: Láng Noémi,
noemilang@invitel.hu, 30/383-30-47)

Meghívó
színi előadásra

2010. április 8-án, csütörtökön 19
órakor a Telki Faluházban „Lóhere a
búzáskertben” címmel népi színmű
előadására kerül sor.

A darab vígjáték, mely betekintést
enged egy csángó falu hétköznapjaiba
és ünnepnapjaiba.
Alaptémája a pletyka. Az amatőr
szereplők Gyimesbükkről, egy csángó
faluból érkeznek.
Aki szeretne egy vidám estét, jöjjön
el! Hívja el barátait is!
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Mítosz és történelem - A Tóth Ilona per
M I N D E N N A P I T U D O M Á N Y, P R O G R A M O K

Érdekes előadással folytatódott a Mindennapi tudomány

„A kivégzés pillanatától fogva szimbolikussá vált
egyrészt a hatalom, amely a forradalom
ellenmítoszát faragta belőle, másrészt ’56
szellemiségének védelmezői számára is, akik a
megtorlás kegyetlenségének szimbólumát látták
benne.” - világított rá a Tóth Ilona per jelentőségére
Kiss Réka történész, A csalogány elszállt. Tóth
Ilona tragikuma című, M. Kiss Sándorral közösen
írt könyv társszerzője, március 4-én késő este
előadásának bevezetőjében.
„Ez volt ugyanis az első olyan nyilvános per a
forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás
idején, amelyről a nyugati sajtó is beszámolt és a
hazai filmhíradó is rendszeresen közvetített. A
szovjetek által hatalomra segített Kádár-kormány a
bestiális gyilkossággal megvádolt fiatal lány és
társai perével kívánta bizonyítani, hogy a szovjet
tankok nem ok nélkül, hanem a „brutális ellenforradalom” megfékezésére támadtak újra hazánkra” folytatta az MTA tudományos munkatársaként és a
per kutatójaként ismertté vált telki történész, majd
az iskolai könyvtárterem nagylétszámú közönsége
azt is megtudhatta, hogy sok más eseményhez
hasonlóan erről sem lehetett szabadon beszélni
egészen a rendszerváltásig. Kulcsfontosságú a per
annak a vitának az eldöntése szempontból is, hogy
a Kádár rendszer születésekor, a forradalmat követő
megtorlás során voltak-e klasszikus értelemben vett
koncepciós perek. És szimbolikus Tóth Ilona
személye azért is, mert ugyan az 1990 után hozott
semmisségi törvények jogilag is elégtételt próbáltak nyújtani a forradalom jogtalanul elítélt
áldozatainak, a köztörvényes bűnözőként (és nem
„politikaiként”) elítélt Tóth Ilona - néhány hasonló
sorsú társával - ugyanakkor kimaradt ebből a sorból. Az ő ügyük jogi szempontból csupán 2000ben, a 4. semmisségi törvény kimondásával került
nyugvópontra. A történelmi igazságtétel azonban
továbbra is váratott magára.
November 4-ét, a szovjetek második bevonulását
követően új fejezet nyílt a forradalom történetében:
megkezdődött az immár fegyvertelen illegális
ellenállás.
Ennek központjai pedig olyan helyek voltak, ahol a
tömegben könnyű volt elvegyülni, így nem keltett
feltűnést, ha a kórházakban és munkásszállókban
röplapokat készítettek és a föld alatti mozgalmat
szervezték. Ilyen hely volt a Domonkos utcai kisegítőkórház is, amely a Péterffy Sándor utcai kórházban történt razzia után vette át a vezető szerepet.
Ennek igazgatójául éppen akkortájt nevezték ki a
fiatal orvostanhallgatót, Tóth Ilonát…
A szovjet titkosszolgálat, a KGB segítségével pedig
éppen újraszerveződőben volt a magyar politikai
rendőrség, amelynek tagjai folyamatosan próbáltak
beépülni az ellenállók közé.
A hivatalos jegyzőkönyvek szerint 1956 november

18-án az új központba hozták be az ellenállók Kollár Istvánt, akinél felmerült a gyanú, hogy esetleg le
akarja buktatni a mozgalmat. A későbbi per vádjai
alapján a kihallgatás során őt megverik, majd Tóth
Ilona - orvosi tudásával visszaélve - először
megpróbálja túlaltatni, majd - mivel az illető még
mindig él - morfium- és benzininjekciót ad neki,
végül pedig a mosdóban szíven szúrja. Első
hallásra, a korabeli budapesti rémhírek forgatagában egy ilyen történet még hitelesnek is
tűnhetett a közvélemény számára.
A ma kutatható, fennmaradt kihallgatási jegyzőkönyvek szerint Tóth Ilonát 20-án tartóztatják le, de
egészen két hétig mindössze röplapozással vádolják. December elején aztán hirtelen teljes tényfeltáró vallomást tesz.
De vajon miért? Mi oka lehetett erre, ha egyáltalán
valóban így történt?
A történészek ugyanis a fennmaradt dokumentumok részletes elemzése és gondos összevetése során arra jutottak, hogy egyszerűen nem
követhette el a hivatalos vádirat szerinti bűncselekményt! Néhány példa az ellentmondásokra: több
mint érdekes, hogy a hivatalos iratok szerinti
beismerés után csupán egy héttel (!) került sor az
állítólagos holttest exhumálására. A nehezen
azonosítható testet pedig később Kollár István
nővére és (ÁVO-s) sógora csupán egy, a holttestről
készült fénykép alapján és ruháját felismerve
azonosítja! A holttestet azonban a halott azonosítási
jegyzőkönyv szerint egyikőjük sem látta.
Az is gyanús, hogy a Kollár Istvánként azonosított
áldozaton egyáltalán nem voltak injekciós tűszúrásnyomok, és az akkor belügyi igazságügyi
szakértők (a hatalom emberei) által készített
laboratóriumi vizsgálatok szerint a szervezetében
nem volt nyoma sem morfiumnak, sem benzinnek,
sem az állítólagos altatáshoz használt éternek,
kloretilnek. Figyelemreméltó, hogy Kollárt a
hatalom eleinte ÁVO-sként kezelte, majd később
„faragott belőle” egyszerű rakodómunkást, a „nép
gyermekét”. Kérdéses továbbá a személyazonossága is - több jel mutat ugyanis arra, hogy az
exhumált holttest nem Kollár volt. Meglepő az is,
hogy a legfőbb bűnjelként kezelt kés csak hetekkel
a nyomozás befejezését követően, a nyilvános
tárgyalást megelőző napokban, január végén került
elő, hiszen egészen addig senki sem kereste…
A per második tárgyalási napján Tóth Ilona beismeri, hogy a felmutatott késsel ölt. A nyilvános beismerést követő napon elkészült a belügyi igazságügyi szakértői jelentés, mely szerint a késen nem
volt kimutatható a vérnyom. A negatív laboratóriumi eredményt azonban a tárgyalás során nem
ismertették...
A történészek vizsgálata rámutatott még további
problémákra is: a valós kronológia ugyanis

Míg a mentő megérkezik...

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány tagjai előadást és
gyakorlati bemutatót tartanak a csecsemő- és kisgyermekkori
balesetek megelőzésével és ellátásával kapcsolatban.
Időpont: 2010. április 18. (vasárnap) 9 óra.
Helyszín: Védőnői Tanácsadó, Budajenő, József A. u. 2.
Érdeklődni és jelentkezni Kovács Kata (+36 30 4 251 261) és
Gyarmatiné Fekete Csilla (+36 30 900 30 06) védőnőknél lehet.
A jelentkezés határideje: 2010. április 9.
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ellentétes a vád által kreálttal, ezenkívül a per során
folyamatosan csökken a végletekig leegyszerűsített
történetnek esetleg ellentmondó tanúk száma is.
Ezek egy része furcsa módon eltűnik a történészek
szeme elől, másokat Tóth Ilonáék pere után
állítanak – immár zárt tárgyaláson - bíróság elé,
hiszen vallomásuk teljesen ellentmondott volna
mindennek, ami akkor elhangzott…
Közülük Toracz Sándor személye a legérdekesebb.
Toracz és társainak a nyilvánosság elől elzárt, s
eleddig a kutatók figyelmét is elkerülő pere során
derült ki például, hogy ő lehetett volna a Tóth Ilona
per egyik lehetséges koronatanúja, aki elfogta és
bevitte Kollár Istvánt. Toracz azonban bizonyíthatóan nem lehetett november 18-án a Domonkos
utcában. Ezért az ő perében ugyanazt a Kollárgyilkosságot egy nappal későbbre datálták. Ekkor
azonban már Tóth Ilona nem követhette el a terhére
rótt emberölést – mutatott rá a történész a pert
övező kronológiai ellentmondások egyikére.
Ennek ellenére Tóth Ilonát 1957 nyarán kivégzik.
Ám a történetnek ezzel még nincs vége.
Toracz Sándor periratai mellett a levéltári kutatások
során a történészek kezébe akadt egy másik
meglepő dokumentum is. 1957 júniusában egy
szintén a Domonkos utca ellenállók vonzáskörzetéhez tartozó fiatalember perében tett vallomást
egy tanú. A tanú neve Kollár István volt. Kollár
vallomásából kiderül, hogy mindenkit ismert az
ellenállásból, fontos információkat tudott az
eseményekről, azonban - legalábbis Kollár István
néven - senki vallomásában nem szerepelt. Ezzel a
Kollárral ráadásul aláírattak egy nyilatkozatot,
hogy kihallgatásáról senkinek sem beszélhet.
A per kapcsán felmerülnek olyan nevek is, mint
Maráczi Ferencé és Csontos Erzsébeté, akik fontos
szereplői az ellenállásnak, később mégis nyomtalanul eltűntek. Egy lehetséges hipotézis szerint
elképzelhető, hogy a rejtélyes eltűnések mögött is a
rendszer állt oly módon, hogy az említett személyeket arra használta, hogy a külföldi emigrációs
csoportokba beépülve folyamatos információkkal
segítsék a magyar titkosrendőrség munkáját…
Vajon miért vállalt mindent magára Tóth Ilona?
Megfenyegették? Pszichés és fizikai kényszer alatt
tartották? Vagy hitegették? És valóban hitt abban,
hogy a forradalom újra lángra lobbanhat, s neki
meg kell védenie szabadlábon lévő társait?
Ezekre a kérdésekre szinte lehetetlen válaszolni,
ugyanis a történészek és a mai kor embere számára
nagyon nehéz ma ezeknek kiderítése és kutatása.
Olyan anyagokból és jegyzőkönyvekből kell
ugyanis megtudni, hogy mi is történt valójában,
amelyeket a korabeli megtorló hatalom hagyott
ránk…
Szilágyi Balázs

Felhívás

A csütörtök esténként a
tornateremben 9 órától 10-ig
játszó felnőtt kosárcsapat kitartóan járó, kosárlabdázni szerető, új tagokat keres!
Jelentkezni lehet Móczár Gábornál a 30/9415598 számon
vagy a moczar.gabor@telki.hu
e-mail címen!
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Nyugdíjas hírek

Mély fájdalommal kísértük
utolsó útjára férjemet Nagy
Dezsőt e hó 5-én a
budajenői temetőben. Ezúton szeretném megköszönni
mindenkinek a részvételét
és a virágokat.
Nagy Dezsőné Anikó
2010. március

Kodolányi koszorúzás

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Március 12-én este, erős szélben került sor
a Telki közepén álló Kodolányi ház falán
lévő emléktábla koszorúzására. Idén
először nem Keserűné Molnár Krisztina
Rita, hanem a falunkban már régóta
tevékenykedő, ám csak nemrég óta
KOKUKK tag Boross Klára vezette az
emlékezést, aki a koszorúk elhelyezését
követően az alábbi sorokat idézte falunk
híres szülöttétől:
„Most lélekben és képzeletben azok előtt
állok, akiknek a szemsugara annyiszor
villogott felém: fiataloké és öregeké,
lányoké és asszonyoké, és képzeletben
ismét szembenézek velük, és feléjük
fordulok, és el kellene mondanom nekik az
én igazamat, az én életem tanulságát és
summáját, mert hiszen lesz-e még
alkalmam ennek az elmondására ebben az
életben?
Mi volt ez a tanulság és mi volt ez a
summa? Mi volt az emlékeken, a szépségen
és rútságon, gyönyörűségen és kétségbeesésen felülemelkedő igazság, amit még
meg kell mondanom? Az igazság az,
kedves barátaim, hogy bár látszólag és
láthatólag meddő volt az életem, meddők
voltak a küzdelmeim, eredménytelen a
hitem, eredménytelen és sikertelen a
munkám, mégiscsak ezért volt érdemes
élni; és ha újrakezdhetném, lépésről lépésre
ugyanazt az utat járnám végig, mint ahogy
ugyanazokat az utcákat, ugyanazokat a
kirakatokat, ugyanazokat a házakat,
ugyanazokat az embereket járnám,

keresném és találnám meg,
akiket régen. Ugyanezt a munkát
kezdeném el, és ha talán okosabban, hajlékonyabban, engedékenyebben, de semmiképpen
sem lényegét megváltoztatva
venném fel megint az élet által
elém dobott kesztyűket és a
harcot, és küzdeném végig, nem
törődve a következményekkel,
mint ahogy nem törődtem velük
akkor, és nem törődtem a haszonnal vagy a haszontalansággal, amik ezt a küzdelmet
végigkísérték.
Meg kell értenie az embernek,
hogy nem véletlen, hová születik, hol él, hová tartozik,
milyen nyelven beszél, mit hisz,
mire teszi föl az életét, mit tagad,
és mit nem vall a magáénak, mit
ölel magához, és mit utasít el
magától... És nem véletlen, milyen sors az, amit az embernek
végig kell küzdenie, vállalnia kell, meg kell
hajolnia előtte, és tudomásul kell vennie,
akármennyiszer zúgolódik is gyenge
óráiban, és bárhogy szeretne tőle néha-néha
szabadulni. Én is hányszor akartam és nem
tudtam soha. És végezetül meg kellett
értenem, hogy a sors csak súlyosabbá válik,
ha szabadulni akar tőle az ember, és annál
súlyosabb teher, mennél nehezebb szívvel
veszi az ember a vállára.”
A megemlékezésen elhangzott az is, hogy

A Telki Nőikar a
2009/2010-es évadot intenzív munkával és számos
fellépéssel kezdte. A Budajenői Borünnepen, a faluközpont avatásán szerepeltek,
majd a törökbálinti vegyeskarral, a
törökbálinti férfikarral és a budaörsi ifjúsági
zenekarral közösen Budaörsön adtak
koncertet Somfai Katalin vezetésével.
A kórus életének egy mozgalmas és
eredményes korszaka zárult le az ősz
folyamán, amikor a karnagy és a kórus útjai
szétváltak. Somfai Katalin 2003 decembere
óta vezette a Nőikart. Tevékenységének
köszönhetően az énekléshez kedvet érző
lelkes édesanyákból egységes hangon megszólaló kórus kovácsolódott. A fejlődést
községünk rendezvényein a közönség is
nyomon követhette többek közt a Telki
Fesztiválon és a minden évben megrendezésre kerülő adventi jótékonysági
hangversenyen. Somfai Katalin irányítása
alatt a Nőikar számos nagysikerű koncertet
adott kül- és belföldön egyaránt. Csak a

legemlékezetesebbeket említve a veszprémi
Gizella Kamarakórussal és az Il Suono
Armonico zenekarral 2005. tavaszán
Pergolesi: Stabat Mater című darabját
szólaltatták meg egy több állomásból álló
koncertsorozaton, meghívottjai voltak a
mödlingi nemzetközi kórusfesztiválnak, és
együttműködést alakítottak ki a belga
Odace énekegyüttessel, melynek köszönhetően Telkiben üdvözölhettük a belga
kórust, egy további alkalommal karnagyukat is; majd a Telki Nőikar Belgiumban
is vendégszerepelt. Vendégül látták a
Szegedi Ifjú Zenebarátok Kórusát és sikeres
szegedi koncerttel viszonozták látogatásukat.
Október közepétől a Telki Nőikart Szijártó
Tímea vezeti. 1999-ben végzett a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem középiskolai ének-zenetanár, karvezető szakán,
majd férjével három évet töltött az
Amerikai Egyesült Államokban. Itt gyermekfelügyelet mellett kórus-konzultánsként dolgozott a Metropolitan Opera
Guild-nek, valamint többször is tanított

az egyesület továbbra sem tett le egy
Kodolányi-szobor felállításáról Telkiben,
így várja azok jelentkezését, illetve
adományát, akik ily módon járulnának
hozzá az író hagyományának ápolásához.
Az eseményen tiszteletét tette Kodolányi
Zoltán, az író egyik unokája, aki elhelyezett
egy koszorút az emléktáblánál. Az író
unokaöccse, Kodolányi Gyula - aki maga is
jeles magyar költő és író – pedig szeretetteljes üdvözletét küldte a megjelenteknek.
szb

Új karnagy a Telki Nőikar élén

2010. március
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karvezetést és szolfézst a bostoni New
England Conservatory-ban a Kodály Nyári
Szeminárium keretein belül. Jelenleg három
gyermekét neveli Budapesten. Szabadidejének egy részét a kamarazenélés (a
Castello vonósnégyes brácsása), másik
részét a tanulás (a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem anglisztika szakán) tölti ki.
Az új karmester a kórus élén 2009.
december 5-én a felújított Pajta átadásán
egy adventi műsorral mutatkozott be Telki
lakossága előtt.
A Nőikar húsvét ünnepéhez kapcsolódóan
2010. március 27-én, virágvasárnap előestéjén 19.00 órakor a Budajenői Plébániatemplomban, március 28-án 18.00-kor
pedig a Budapest-Széphalmi Jézus Szíve
Plébániatemplomban szólaltatja meg
felújított formában Pergolesi: Stabat Mater
című művét. A koncerten közreműködik
Kovács Ágnes (szoprán), Bándi Írisz Réka
(alt), Kisfaludy Márta, Gombás Judit
(hegedő), Virág Benedek (brácsa), Karáth
Tamás (cselló). Vezényel: Szíjártó Tímea.
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A fecskék védelmében
Évről-évre egyre kevesebb fecske tér
vissza hozzánk, és ezzel párhuzamosan
egyre kevesebb fecske repül ki a fészekből.
Ahhoz, hogy fékezzük a fecskeállomány
pusztulását, mi magunk is nagyban hozzájárulhatunk.
A hatékony védelemhez elengedhetetlen a
költőállományok helyzetének minél pontosabb ismerete. Ezért a gólya adatbázis
mintájára tavasztól az MME elindítja a
Fecskefigyelő
Online
Adatbázist
(www.fecskefigyelo.mme.hu), ahova bárki
feltöltheti: tavaszi érkezési, fecskefészek,
költés kezdési, költési siker (fiókaszám),
költésszám, őszi elvonulási és gyülekezőhely stb. megfigyeléseit. Az adatgyűjtés
akkor igazán hatékony, ha ebbe az ország
egész területéről minél többen kapcsolódnak be.
A Magyar Madártani Egyesület a
hosszútávú fecskevédelmi program 2010es elindításakor honlapjának fecskevédelmi
eszközök oldalain részletesen kidolgozott
eszközökkel és módszerekkel segíti és
hívja a madarak védelméért tenni akaró
embereket.
Röviden néhány hatékony védelmi eszközről:

Szereljünk fel fecskepelenkát!

Nagyon örülünk, ha házunk közelébe
fecskepár költözik, és nagyon bosszankodunk a lepotyogó ürülék miatt. Közvetlenül a fészek alá szerelt fa, fém vagy
műanyag lappal, azaz fecskepelenkával
felfogjuk a madarak ürülékét, és tiszta
marad a fészek alatti terület is.

Pályázat

A MME (Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület) az eltűnő madarak nagyköveteiként 2010.
év madarainak a fecskéket 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, fecskés
motívummal.
Kategóriák: felső tagozatos , középiskolás, felnőtt
A díjnyertes pályamunkákat a KOKUKK Egyesület
idei plakátjain, szórólapjain használja fel.
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Létesítsünk sárgyűjtő helyet!

Slag vagy vödör segítségével asztalnyi
területet jól beiszapolunk, addig locsoljuk a
vizet, amíg a talaj többet már nem tud
beszívni. Ezt követően már csak annyi a
dolgunk, hogy az időjárástól, a csapadékviszonyoktól függően néhány naponta
újra locsoljuk a területet, folyamatosan
lágy saras állagban tartva azt. Ezzel
biztosíthatjuk a füsti- és molnárfecskék
fészekanyagát.

Mű fecskefészek, drót fészekalapok.

Fecske költést segítő eszköz az égetett
cserép anyagú mesterséges molnár- és füsti
fecske fészek. Egyesével vagy akár telepesen is felrögzíthetjük a fészkeket. Ha
észrevesszük, hogy a gerendánkon egy
fészeképítés félbemaradt, akkor segíthetünk drót fészekalappal a fecskepárnak,
amelyre már biztosan tapadni fog a sár.

Mesterséges költőtelepek.

Azokon a közösségi helyszíneken, ahol az
épületeken fecske távoltartási eszközöket
kell alkalmazni, a fecskék számára a mesterséges telepekkel lehet a költőhelyet
pótolni. A mesterséges molnárfecske telep
a néhány fészek befogadására alkalmas
fészekalapok nagyobb, másfél-két méter
hosszú, esővédő féltetővel ellátott változata. Egy-egy ilyen telep fontos látványossága, környezettudatosságunk hírvivője lehet a Madárbarát óvodában, Madárbarát iskolában, Madárbarát munkahelyen,
nem is beszélve arról, hogy milyen érdekes
vonzerő lehet a madárbarát településfejlesztés ökoturisztikai programjában.
KOKUKK Egyesület

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
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
TELKI napló

Tavaszi falutakarítás

Kedves Polgártársak, Telki Lokálpatrióták!
Április 17-én, szombaton mindenkit
várunk a falu szokásos tavaszi kitakarítására, csinosítására! Szemétszedést
tervezünk, és újra egy kis festést.
A gyülekezőhely az iskola melletti
parkolóban lesz 10-kor. Itt történik majd
a munka elosztása, és itt lehet eszközöket
vételezni. A munka kb. délig tart majd, de
aki csak egy fél órát tud a részvételre
szakítani, azt is várjuk!
Ha valaki úgy látja, hogy a saját utcájában, kedvenc játszóterén sok a szemét,
és családjával vagy barátaival inkább ott
tenne rendet, ezt is választhatja. Előzetes
megbeszélés szerint vagy a két helyszínen biztosítunk hozzá zsákokat, és gondoskodunk az összegyűlt hulladék elszállításáról. (Szokás szerint kérjük, hogy a
saját háztartási és egyéb hulladékát
viszont senki ne tegye ide.)
KOKUKK Egyesület
2010. március

Ismét óriási felajánlás Telkinek!

PROGRAMOK, SPORT

Március 27-én, szombaton fát ültet a falu!

A gyönyörű tulipánok után újabb nagyvonalú „zöld” adományt kapott a falu. Az Állami
Autópálya Kezelő Zrt. CO2-mentesítési programja keretében facsemetéket vásárol,
amelyeket munkatársai elültetnek valahol az országban. Két ott dolgozó lakótársunk
közvetítésének köszönhető, hogy a vállalat 250 facsemetét ajánlott fel Telki számára. Az
adomány értéke legalább 1 millió forint. Az ültetés gépi előkészítését és a szakmai
irányítást a Hambuch Bt. végzi el társadalmi munkában. A termőtalajt Szűcs János úr
ajánlotta fel. A karózás költségeit, mintegy 200 ezer forintot, az önkormányzat vállalta. A
csemetéket a cég munkatársai egy hétvégi program keretében el is ültetik, de ennyi fával
biztosan nem bírnak majd.
Március 27-én, szombaton délelőtt fogjuk elültetni a megmaradt facsemetéket, és
kikarózzuk az elültetett fákat. A gyülekező fél 10-kor lesz az iskola parkolójában.
Itt megtörténik a munka és a szerszámok kiosztása. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon
magával ásót, gereblyét, 5 kilós kalapácsot (karóbeveréshez), kiskalapácsot (a fát rögzítő
pánt karóhoz szögeléséhez), terepen is megálló, stabilabb létrát, esetleg vízmértéket! De
akinek ez-az hiányzik a felszerelésből, az se maradjon otthon, mert néhány darabot a
terepen is lehet majd vételezni.
Kedves Telkiek! Ennyi értékes felajánlás és önkéntes munka mellé tegyük oda mi is a
részünket! Sok a munka, legyünk ott minél többen! Aztán húsz év múlva majd hűsölünk
az árnyas juharok meg hársak alatt.
KOKUKK Egyesület

MADÁRGYŰRŰZÉS
MINDENKINEK!

A KOKUKK Egyesület és a telki
Madarász Ovi 2010. április 10-én,
szombaton
újra
madárgyűrűzést
szervez.
A programot a Magyar Madártani
Egyesület munkatársa vezeti. A résztvevők délelőtt 10 órakor találkoznak az
erdő Felső-Becco fölötti bejáratánál, a
padoknál (az oda vezető földút a
Rozmaring utcáról nyílik, és zöld
négyzet turistajelzés is jelöli).
A program délután 3-ig tart. Komolyabb
eső vagy viharos szél esetén a
madárgyűrűzés elmarad. Kétség esetén
érdeklődni aznap reggel a 372-114-es
telefonszámon lehet. A részvétel
ingyenes.

2010. évi Modern Táncsport Bajnokság Elődöntő

2010. március 6-án a Telki Sportegyesület
által, Telkiben az MLSZ Edzőcentrumában
került megrendezésre a 2010. évi Modern
Táncsport Bajnokság elődöntője.
Az elődöntőn a legaktuálisabb táncirányzatokat láthattuk közel 200 versenyszámmal,
28 versenykategóriában az ország minden
részéből érkezett 24 egyesület közel hatszáz
versenyzőjét.
A divatos hip-hop, funky, disco dance mellett
a látványos és technikás sport rocky, dance
show, fantasy, karibi-latin show táncfajtákban
kicsik és nagyok mérkőztek meg reggel fél
tíztől. A tét ezekben a kategóriákban a
bajnokság veszprémi döntőjébe jutás volt
(ami április 17-18-án lesz) és ott fog eldőlni,
hogy ki képviselheti hazánkat a májusi
lengyelországi világbajnokságon.
Az elődöntőn neves szakmai zsűri, az
International Federation of Modern Dance
Sports (IFMD) nemzetközileg vizsgázott
pontozói döntöttek a továbbjutásról.
A versenyt a Telki Önkormányzat Oktatási,
Kulturális és Sport bizottságának elnöke,
Földvári-Nagy László és Barna Attila az
MTMSZ elnöke nyitotta meg. Ezután a Telki
SE Sport Tánc Szakosztály junior párosának
(Szeitz László-Halápi Eszter) és junior
kiscsoportjának (Póké Beáta-Illés Lili-Papp
Édua-Csizmazia Petra) bemutatóját láthattuk,
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majd egymást követték a különböző
táncfajták versenyzőinek előadásai.
Délben ismét a Telki SE Sport Tánc
Szakosztályos gyerekeinek bemutatóját
láthatták a nézők: 3 youth kiscsoportos
formáció (Cserveni Fanni-Jére Kinga-Hajdú
Szabina-Kiss Laura-Sapuppó Csilla; Nedelkovits Kata-Poppán Melinda-Halápi EszterPalatinusz Bettina-Kismogyorósi Anna;
Hárskúti Dorka-Csillik Kata-Weisz ZsófiaTóth Angéla-Sbai Laura) és 2 mini csoportos
formáció (Benák Inez-Mege Lea-Couture
Cecile-Kelemen Dina-Kun Klaudia-Kurucz
Anilla-Varga Luca és Pósfai Nóra-Omray
Fanni-Demeter Vivien) táncolt.
A verseny este 7 órakor fejeződött be, az
érmeket és kupákat a Telki Sportegyesület
elnöke Móczár Balázs adta át.
A verseny előkészítése, megszervezése, a
csarnok berendezése komoly előmunkálatot
igényelt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani: Telki Önkormányzatának a csarnok díjmentes használatáért, a telki polgárőröknek a
külső helyszín biztosításáért, a hotel személyzetének készséges munkájáért, a pátyi
általános iskola igazgatónőjének, Junek
Mariannak a székekért, Budajenőnek a borító
szőnyegért, a telki óvodának az elhatároló
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elemekért, telki iskolának a tornapadokért,
Finta Jánosnak a hibátlanul működő fény- és
hangtechnikáért, a biatorbágyi Concordia
Thermnek, a Hortobágyi Kft.-nek a
szállításokért. Külön kiemelkedő köszönet a
szervezőknek és mindazon szülőknek, akik
anyagilag, társadalmi munkájukkal vagy
bármilyen egyéb módon hozzájárultak a
verseny létrejöttéhez, megrendezéséhez.
Mindezen összefogásnak köszönhető, hogy a
versenyt folyamatosan, másodpercre pontosan, korrektül és szép körülmények között
tudtuk lebonyolítani!
A Telki SE Sport Tánc Szakosztályos gyerekeinek a versenyen elért eredményei az
alábbiak:
Sport Rocky mini párosaink:
1. Tamási Gerold-Benák Inez
2. Pátkai Bence-Couture Cecile
3. Dinnyés László-Pósfai Nóra
4. Barta Péter-Kun Klaudia
Sport Rocky youth párosaink:
1. Mag Balázs-Poppán Melinda
2. Szebeni Gábor-Cserveni Fanni
3. Kókai Ádám-Kovács Veronika
4. Bellágh Barnabás-Tóth Angéla
5. Halápi Tamás-Palatinusz Bettina
Nagyon gratulálunk a szép eredményhez és
sikeres felkészülést a következő versenyre!
Polster Ágota - szakosztályvezető
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Tenisz verseny

SPORT, HIRDETÉSEK, GÓLYAHÍR

A telki teniszező gyerekek február 20-án ismét
versenyen vettek részt Budapesten.
Ezúttal a Match-point Teniszklub rendezte meg a
körverseny második fordulóját 156 indulóval. Mi
kilencen mentünk el megmérettetni magunkat az
országos „Play and Stay” versenyre. Mivel az indulók
száma is háromszorosa volt az előző versenynek, így egy
kicsit elhúzódott az egész, sokat kellett várakozni, ami
néhol a játékra is rányomta a bélyegét. Ennek ellenére
voltak szép eredményeink, helyezéseink:
Schiroky Szonja III. hely,
Farkas Dani vigasz III. hely,
Koltai András vigasz III. hely.
A gyerekek egy igazi verseny résztvevői lehettek - a jó
és a kicsit kellemetlenebb oldalát is, valamint
versenyhelyzethez való alkalmazkodást is megtapasztalva. Mindannyian készülünk és már nagyon várjuk a
következő versenyt.
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Barsi Árpád - teniszedző

Élelmiszerallergia Bolt Pátyon

Felhívás

A Telki Football Club Szabadidő Sportegyesület évi rendes
közgyűlését 2010. április 19. (hétfő) 20 órakor a Telki Általános
Iskola könyvtárában tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk a
tagokat és az érdeklődőket.
(további információ az egyesület honlapján
www.telkifc.gportal.hu)

Felhívás

A Telki Fesztivál kirakodó vásárra árusok jelentkezését
várjuk, kézműves termékekkel. Kérjük a telkieket, hogy ha
valakinek van helyi ismerőse, vagy a családjában valaki, aki
minőségi árut készít, akkor jelentkezzenek!
Tel: Homonnai Erika 20/287-9935
homonnai.erika@gmail.com

Kétszintes családi ház eladó!

Telkiben a pipacsosban, parkosított, közel 1000 nm-s telken két
szintes családi ház eladó a hozzátartozó két beállásos garázzsal.
Nappali kertkapcsolattal. Élhető, világos terek, három+két
félszoba-dupla komfort.
Irányár: 45.9 millió Ft
Érdeklődni: 06 20 585 0195 telefonszámon

Glutén-, laktóz-, tojás és cukorbetegek szaküzlete.
Frissen sütött pékáru!
Páty, Rákóczi u. 42. (a Paagh Étteremnél)
Nyitva: H-V 07-21 óráig,
Hajdu Tamás 06-20-210-1606

Telki belterületén építési telkeket keresünk
Ügyfeleink számára

RE/MAX Ingatlanszalon

tel: Homonnai Erika 20/287-99-35
KIADJA:

Következő lapzártánk várható

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

Danóczy Balázs polgármester
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Szilágyi Balázs

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

Bognár Annamária

Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván

Nyomdai munkák:

SOLONG Press Kft.
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Februári lapzártánkig
született:

Vályi Máté
Dr. Pálmai Bálint és Pálmai Emőke
gyermeke Pálmai Ambrus
Siba László és Siba Annamária gyermeke
Siba Dániel
Középesy Kálmán és Középesy Orsolya
gyermeke Középesy Fanni
Dr. Heitler Csongor és Kovács Ildikó
gyermeke Heitler Botond István

Gratulálunk!
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időpontja: április 12.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

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