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Az elmúlt fél évünk

Fél év telt el azóta, hogy Móczár Gáborral átvettük a falu vezetését. A
választások előtt ideje számot adnunk a munkánkról, a sikerekről és a
kudarcokról is.

2-3. oldal

Választási Tájékoztató

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3.
napjára kitűzött választásával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom.

Lator László: Piac
(részlet)

Kertek fényes, testes gyümölcsei,
már viaszosra, ragacsosra érve,
méregzöld dinnye s hókás szentesi,
villog tükrös rózsás vagy sárga béle,
szeplős arany, bíbor, halvány, leves,
savanykás, kásás alma, hagymahajszín
körte, zöld ringló, sárga, véreres
Őszibarack és pozsgás héjú kajszin.
S már érzi is az ujj, a száj, az íny
a pihés, mézgás, édes hám alatti
hús megbolygatott hasadékain
a nedveket hirtelen felfakadni,
már érzi a sóvár, parázna bőr
a fénycsíkos, homályos szoba hősét,
már érzi, hogy dől rá mindenfelől
a lassú, síkos, ikrás gyönyörűség.

3. oldal

Telki településőreinek elérhetősége

Már korábban beszámoltunk arról, hogy falunkban településőrök védik a
lakók nyugalmát éjjelente.

Az igazi fényűzés…

6. oldal

Interjú Halász Teréziával, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
(SZEIB) elnökével

Kistérségi Fesztivál Telkiben

6. oldal

A Kistérségi Fesztivál keretében Telkiben a Pajta kertjében falukemence
épül. A kemenceavató szeptember 24-én pénteken 15 órakor lesz.

EGÉSZSÉGNAP
2010. szeptember 18.

8. oldal

9. oldal

Beszámoló a Képviselő testület üléséről
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. augusztus 12.

A játszóterek építéséhez fedezetigazolás elfogadása

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Elkészültünk, vigyázz, kész, start! - közösségi terek 0-100 éves korig
Telkiben” című pályázat megvalósításához kapcsolódó,
közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházások építési
kivitelezés munkákhoz építtető fedezetkezelő igénybevétele
kötelező. A képviselők ezért úgy határoztak, hogy Telki az építtetői
fedezetkezelői feladatokat ellátó Magyar Államkincstárral
Fedezetkezelői számlaszerződést köt. Az építési szerződésben az
építőipari kivitelezési tevékenység fedezeteként meghatározott
118.473.220 forint forrást az önkormányzat a 2010. évi

költségvetés terhére biztosítja. A testület a teljes összeg utalását a
kérhető 34 millió forint támogatási előleg igénybevételével
rendelte el, és felhatalmazta Móczár Gábor alpolgármestert a
szerződés aláírására.

Augusztus 18.

A Helyi Választási Bizottság újbóli megválasztása

A rendkívüli ülésen a képviselők elfogadták a Helyi Választási
Bizottság (HVB) tagjaira vonatkozó előterjesztést, amely
megerősíti a június végi ülésen hozott határozatot. Az októberi 3-i
önkormányzati választásokról bővebben külön cikkünkben
tájékozódhat.
Szilágyi Balázs

Az elmúlt fél évünk

Tisztelt Telkiek!

Fél év telt el azóta, hogy Móczár Gáborral átvettük a falu vezetését.
A választások előtt ideje számot adnunk a munkánkról, a sikerekről
és a kudarcokról is.
Fontos tudnunk, hogy ez egy átmeneti fél év volt, polgármesterünk
lemondását követően kellett biztosítanunk úgy a folytonosságot,
hogy munkánkat mindketten szabadidőnk terhére végeztük,
jómagam „társadalmi munkában”.
Reális célkitűzésünk volt, hogy egy kiegyensúlyozott pénzügyi
helyzetben adjuk át a stafétabotot a következő vezetésnek. Úgy
gondolom, ezt maximálisan teljesítettük. Az új polgármesternek
nem kell majd a hiány finanszírozásával, pénzügyi konszolidációval
foglalkoznia, mint kellett nekünk négy évvel ezelőtt. Az első félév
gazdálkodásáról külön beszámoló készült, ami a telki.hu oldalon
megtekinthető. A számok magukért beszélnek.
Komoly gondot jelentett az elnyert támogatások beszedése. Kevesen
gondolnák, hogy a már régen befejezett Pajta beruházására nyert
támogatás teljes elszámolása erre az időszakra esett. Az időszak
elején az állammal szembeni ilyen típusú kintlévőségünk 100 millió
forint felett volt, jelenleg 10 millió alatti összeg.
Új ügyekbe nem akartunk belevágni, de elugrani sem akartunk a
feladatok elől.
Bízom benne, hogy az új vezetésnek átadhatunk egy egységes
szerkezetbe foglalt HÉSZ-t (Helyi Építési Szabályzatot), ami napra
kész lesz és könnyen használható.
Nagyon remélem, hogy véglegesíteni tudjuk az MLSZ Edzőcentrummal kötendő megállapodásunkat, mely kompromisszumos
megoldást jelent majd a fényszennyezés problémájára, és a nagy
rendezvények keltette zaj kezelésére is.
Lehetne még sorolni az apróbb ügyeket, fásítási program,
vízelvezető árok tervezése és várható megépítése a 056-os területen,
de a többséget vélhetően a nagy projektek érdeklik.
Az óvodánál augusztusban írtuk alá a támogatási szerződést, véglegesítettük a kiviteli terveket, készítjük elő a közbeszerzést, ahol a
pályázat várhatóan még szeptemberben megjelenik. Az új vezetésre
marad majd a döntés a pályázatokról. Előre láthatóan nem lesz
könnyű helyzet, mert továbbra is minimum 100 millió forint pótlólagos forrást kell biztosítani a közel 100 milliós pályázati pénz mellé.
A magánóvoda – mint a mellékelt ábra is mutatja – nem nyílt meg
szeptemberben, a kivitelezés az elmúlt fél évben nem haladt előre.
Az okok rajtunk kívül állóak.
Az új orvosi rendelő bérelt helyiségben lesz kialakítva. A
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tulajdonossal, ill. az orvosokkal a megállapodások megszülettek. Az
épület befejezésére várunk, és arra, hogy a csapadékvíz
elvezetésének problémája megoldódjon a Kórház fasoron.
A Fő utca rekonstrukciójára kész engedélyekkel rendelkezünk. Az
előkészítésnek egy nagyon fontos eleme még hiányzik, nem tudtunk
még a közút kezelőjével szerződést kötni arról, hogy a beruházást az
önkormányzat valósíthassa meg. Az is igaz, hogy forrásainkat
leginkább az óvoda és a körforgalom megvalósításához kívánjuk
átcsoportosítani.
A játszóterek építése megkezdődött, októberben várható a munka
befejezése, amit a nagy esőzések hátráltattak. (Többen kérdezték
tőlem, hogy mi lesz a kitermelt fával. A szociális bizottság javaslata
alapján a falu rászorultjai kapják meg). Ez a projekt összességében
zökkenőmentesen halad előre.
Sajnos nem mondhatjuk el ugyanezt a körforgalomról. A szikár
tények a következők: eredménytelenül zárult a közbeszerzési
eljárás. Hat komoly vállalkozás nyújtott be érvényes ajánlatot,
melyek közül a legkedvezőbb bruttó 170 millió volt. (A számokat az
egyszerűség kedvéért kerekítve közlöm.)
Ennyi pénze nincs a falunak. Ezen egyszerű okból kellett most
nemet mondanunk.
Bevallom, számomra - és minden képviselő számára - ez nagyon
váratlan és kellemetlen meglepetés volt. A tervezői költségbecslés
alapján maximum 140 milliós legjobb árat vártunk, de joggal
reménykedtünk egy 120 milliós ajánlatban is. Ennyi pénzünk van is,
bankbetétben áll.
Mi történt? Valaki valamit elrontott? A tervező költségbecslést egy
szakcég végezte, meggyőző referenciákkal. A probléma az lehetett,
hogy ez már egy jó fél éve történt. Hozzáértők azt mondják, hogy
váratlan konjunktúra van az útépítési piacon, jól fizető útfelújítási
munkákkal most sokan el vannak látva, kevésbé vannak rászorulva
egy kifejezetten bonyolult körforgalom megépítését elvállalni. Nem
tudunk mást tenni, mint elfogadni a hozzáértők véleményét.
A döntés meghozatala előtt szinte mindent megpróbáltunk annak
érdekében, hogy a hiányzó 50 milliót mégis előteremtsük. Ennek
alapvetően három forrása lehetett volna. Elsőként a közműkiváltások egyszerűsítésével, a szükséges munkák pontosításával
kívántunk költségcsökkentést elérni. Jelentem, hogy ezt sikeresen
végrehajtottuk.
Másodsorban több pénzt kértünk a CBA-tól. Az egyértelmű válasz
az volt, hogy ez csak akkor képzelhető el, ha a 056-os terület többi
tulajdonosa is a zsebébe nyúl, hiszen ők is részesülnek a
körforgalom kedvező hatásaiból. Az igazi kudarc itt ért minket, az
érintett telektulajdonosoktól nem kaptuk meg a kívánt és elegendő
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pénzügyi hozzájárulást.
Ezzel együtt a testület négy éves történetének legnehezebb döntését
hozta meg, több képviselő még így is az igen mellett szavazott
volna, mivel a körforgalom ügyét minden más beruházásnál
fontosabbnak tartotta.
Azóta az élet nem állt meg, folyamatosan keressük a megoldást a
költségek csökkentésére. Ehhez partnerre találtunk a CBA-ban, akik
nem álltak el szándékuktól, továbbra is a beruházás minél előbbi
megvalósításában gondolkodnak.
Az új testületnek azt javaslom, amit nekem is javasolt egy
szakember: még az idén újra kell indítani a közbeszerzési eljárást –
bízva abban, hogy a következő év elején induló beruházásnál az árak
újra a reális szint közelébe érnek.
Szeretnék kitérni néhány gyakran visszatérő kérdésre:
Miért kell nekünk ennyi játszótér?
A négy játszótér Telkinek csupán 20-30 millió forintjába kerül,
hiszen a többi pénzt EU-forrásból kapjuk. Nem csak játszóterek,
hanem valódi közösségi terek épülnek. Túl azon, hogy ilyen olcsón
soha többé nem lesz alkalmunk közösségi tereket építeni, fontos az
is, hogy ne csak az óvodás korúak, hanem a tizenévesek is találjanak
maguknak helyet a találkozásra. A pályázati pénzt pedig amúgy sem
lehet másra elkölteni.

Minden rendben volt-e a közbeszerzésekkel?
Ebben az időszakban átestünk egy célvizsgálaton és még csak egy
rossz megjegyzést sem kaptunk közbeszerzési gyakorlatunkra. Egy
megismételt eljárást kivéve általában 4-6 ajánlatot nyújtanak be
pályázók. Ezt kellőképpen nagy merítésnek tartom ahhoz, hogy az
ajánlatokat piaci ajánlatnak tekintsük.
Mikor épül meg a Fő utca?
Kétségtelenül igaz, hogy a testület egy fontossági sorrendet állított

Tisztelt Választópolgárok!

A körforgalom és az óvoda nem fog egy kicsit sokba kerülni?
Ezen bizony el lehet gondolkodni. A fél éves ciklusunk elején már
kész terveket örököltünk, amin nem volt módunkban érdemben
változtatni.
Csak a beárazáskor derült ki valójában, hogy talán tovább
nyújtózkodtunk, mint ameddig a takarónk ér. Egy városi, szép nagy,
több funkciós körforgalmat terveztünk egy egyszerű falusi helyett.
A tervek átgondolására, a “kabát újragombolására” az új vezetésnek
lesz lehetősége.
Az elmúlt hat hónapnak vannak tanulságai, melyeket nem árt
megosztani az új jelöltekkel.
Az első és legfontosabb, hogy a polgármesteri munkát csak teljes
munkaidőben, csak teljes odaadással lehet jól csinálni. Aki nem így
áll hozzá, az kudarcra van ítélve.
A második, hogy még ez is kevés akkor, ha nem kap professzionális
szakmai támogatást a polgármester. Olyan nagy volumenű és
összetett projektek indulnak Telkiben, amelyekhez hozzákezdeni a
jelenlegi szakember gárdával felelőtlenség (még akkor is, ha számos
profi külsős segíti munkánkat és ezért nekik csak köszönettel
tartozunk). Ennek megfelelően javítani kell a hivatal felkészültségét
több területen is.
Harmadszor: meg kell változtatni a tervezés gyakorlatát. A jelenlegi
gyakorlattal ellentétben, meg kell valósítani a tervezés teljes körű
pénzügyi kontrollját már a kezdeti lépésektől.
Remélem, az elmúlt fél évben előre tudtuk vinni a falu ügyeit.
Köszönöm képviselőtársaimnak a bizalmat és támogatást.
Köszönöm sokak lelkes és hasznos munkáját és támogatását.
Takács Zoltán

Választási Tájékoztató

A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2010. október 3. napjára
kitűzött választásával kapcsolatosan az alábbi
tájékoztatást adom.
Aktív és passzív választójog

Az aktív és passzív választójog vonatkozásában a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény
rendelkezik:

Az alaptörvény rögzíti, hogy a Magyar
Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező
minden nagykorú magyar állampolgárt
megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán
választható és választó legyen. Részt vehetnek
a választásban a lakóhellyel rendelkező uniós
állampolgárok, s megilleti a választási részvétel joga a (szintén lakóhellyel rendelkező)
menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeket is.
A passzív választójog (azaz a választhatóság
joga) azonban ennél korlátozottabb: bár
önkormányzati képviselővé a magyar és uniós
polgárok egyaránt választhatók, polgármesterré és főpolgármesterré csak magyar
állampolgár választható, a menekültként,
2010. augusztus

fel. Ebben a körforgalom és az óvoda megelőzi a Fő utca projektet.
Ahol pályázati pénzhez jutottunk, ott a pénz felhasználása
nyilvánvalóan alapvető érdekünk, másra pedig sajnos nem
költhetjük el.

bevándoroltként vagy letelepedettként
elismertek pedig nem lehetnek választott
tisztségviselők az önkormányzatokban.

A választójogot csak az úgynevezett
természetes kizáró okok korlátozzák, ezek
alapja mindig jogerős bírósági ítélet. Az
alkotmány szerint nincs választójoga annak,
aki jogerős bírósági ítélet alapján a
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró
gondnokság alatt áll. Az sem szavazhat - és
jelöltként sem indulhat -, akit jogerős bírósági
ítélet alapján eltiltottak a közügyek
gyakorlásától, vagy szabadságvesztésbüntetését, illetve büntetőeljárásban elrendelt
intézeti kényszergyógykezelését tölti.
Ajánlás, értesítő, bejelentés, névjegyzék,
igazolás

Az értesítők, ajánlószelvények kiküldésére
2010. augusztus 16-19-ig került sor.

A boríték az értesítő mellett három ajánlószelvényt tartalmaz.
Polgármester jelölt: fehér színű,
Képviselő jelölt: sárga színű,

Megyei közgyűlés tagjai (lista): rózsaszín.

A választópolgár lakóhelyén, vagy - ha
TELKI napló

lakóhelye mellett legkésőbb a választás
kitűzését megelőző 30. napig, azaz 2010.
június 16-ig tartózkodási helyet is létesített bejelentett tartózkodási helyén választhat.

Ha tehát nem állandó lakóhelyén kíván
szavazni, akkor a fenti feltételek megléte
esetén igazolást kell kérnie.

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott
útján 2010. október 1-jén 16 óráig, ajánlott
levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az
legkésőbb 2010. szeptember 28-án
megérkezzen a választási irodáshoz.

(A nyomtatvány a www.valasztas.hu honlapról letölthető, de a polgármesteri hivatalban is
kérhető.)
A jelöléshez szükséges ajánlások száma
Telkiben a közszemlére tett névjegyzék adatai
alapján:
Választópolgárok száma: 2.445 fő

Polgármester jelölt az, akit a választópolgárok
legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.
Az ehhez szükséges ajánlások száma minimum 74 darab.

Képviselő jelölt az, akit a választópolgárok
legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
Az ehhez szükséges ajánlások száma
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minimum 25 darab.

(Irányadó jogszabály: 2010. évi L. Tv.9.§. (1),
(3) a. pontja, valamint az 5/2010.(VII.16.)
KIM rendelet 6.§. g. pontja)
Megyei közgyűlés tagjai:

Az a lista indulhat a választáson, melyet (a
rózsaszín ajánlószelvényen) a választókerület
választópolgárainak legalább 1 %-a ajánlott.

(A megyei közgyűlés tagjait listán választják.
Listát pártok és egyéb társadalmi szervezetek
állíthatnak.)
AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16
óráig lehet. Ha Ön élni kíván az ajánlás
jogával, akkor az Önnek megküldött hivatalos
ajánlószelvényt pontosan ki kell tölteni, saját
kezűleg aláírni, majd át kell adnia a támogatni
kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának. Az
ajánlás nem vonható vissza! Kérjük, hogy az
ajánlószelvényeket pontosan, hibátlanul
töltsék ki. A hibásan, hiányosan kitöltött
ajánlószelvényeket a HVB nem tudja
elfogadni!
A személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban
Avtv.) 28. § (1) bekezdésében foglalt
bejelentési kötelezettség szerint az adatkezelőknek be kell jelenteni a személyes adatkezeléseiket az Adatvédelmi Nyilvántartásba.
Az ajánlószelvények gyűjtéséhez szükséges
információk, illletve kötelezően kitöltendő
nyomtatványok az Adatvédelmi Biztos
honlapján http://abiweb.obh.hu/abi/ található.
BEJELENTÉS

A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16
óráig lehet bejelenteni a helyi választási
bizottságnál. (Telki, Petőfi u. 1., Polgármesteri Hivatal)

A bejelentéshez szükséges nyomtatványok a
polgármesteri hivatalban rendelkezésre
állnak, illetve letölthetők a www.valasztas.hu
honlapról.
Szavazás időpontja, helye, módja

Szavazás időpontja: 2010. október 3.
6 órától 19 óráig.
Helye: Telki Általános Iskola 2089 Telki,
Muskátli u. 2.

A szavazás feltétele, vagyis mit kell magával
vinnie a szavazáskor:

Csak akkor jogosult szavazni, ha
személyazonosságát és lakcímét ÉRVÉNYES
okmánnyal megfelelően igazolni tudja az
alábbiak valamelyikével:

A lakcímet tartalmazó személyazonosító
igazolvány, azaz régi típusú személyi
igazolvány. Ha nem változtatott lakcímet,
akkor önmagában is elegendő, ha viszont
lakcímet változtatott, de megtartotta régi
személyi igazolványát, akkor szükséges hozzá
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a lakcímkártya is!

Lakcímigazolvány és az alábbi okmányok
valamelyike: kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1-jét
követően kiállított kártyaformátumú vezetői
engedély.
FONTOS: Érdemes már most ellenőrizni az
okmányaink meglétét, illetve azok érvényességét (lejártát), nehogy ezen kizáró ok miatt
ne tudjuk gyakorolni választójogunkat!
Ha bejelentett tartózkodási helyén kíván
szavazni, igazolást kapott, akkor az „igazolás
a tartózkodási helyen történő szavazáshoz”
elnevezésű nyomtatványt is vigye magával!
Képviselő:

A megválasztható képviselők száma Telkiben:
6 fő (2010. évi L. tv. 4.§. c. pontja; Lakosságszámunk 2010. január 1-jén: 3.404 fő)

Szavazni legfeljebb 6 főre lehet, de szavazata
akkor is érvényes, ha ennél kevesebb jelöltre
szavaz. Képviselők azok a jelöltek lesznek,
akik a megválasztható képviselők száma
szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
(Ha 6-nál több jelöltre szavaz, szavazata
érvénytelen!)
Polgármester:

Csak egy polgármester jelöltre lehet szavazni.
Az lesz a település polgármestere, aki a
szavazólapon található jelöltek közül a
legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Megyei közgyűlés tagja:

A választópolgár csak egy listára szavazhat.
Az egyes listák a kapott szavazatok arányában
jutnak mandátumhoz, de csak abban az
esetben, amennyiben az összes érvényes
szavazat 5 %-át megszerezték.

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista
neve alatti, feletti vagy melletti körben tollal
írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy
X).

A választáson közreműködő helyi
választási szervek, szavazókörök
Helyi Választási Bizottság

Hivatali helyiség címe: 2089 Telki, Petőfi u. 1.

Tagok: Ruják Györgyi, Fűzi Katalin, Dr.
Vácziné Orbán Katalin
Póttag: Csömör Zsuzsanna, Zatykó Vivien
Szavazókörök és Szavazatszámláló
Bizottságok

1. sz. szavazókör

Szavazatszámláló Bizottság

Tagok: dr. Vinis Gizella (elnök), Gerhát
Józsefné, Dobsáné Gregor Éva, Nagy Katalin,
Szabó Hortenzia
Póttagok: Korim Ildikó, Babik Istvánné
TELKI napló

2. sz. szavazókör

Szavazatszámláló Bizottság

Tagok: Weiszgerber Vilmosné (elnök),
Bendik György, Antóniuné Balázs Veronika
Póttagok: Sólyom Éva, Schaffer Lászlóné
3. sz. szavazókör

Szavazatszámláló Bizottság

Tagok: Aszódy Tamás (elnök), Juhos Kiss
Eszter, Kékesi Istvánné
Póttagok: Dura Béláné, Fábián Tamás

Szavazókörök: Általános Iskola, 2089 Telki,
Muskátli u. 2. (tehát mindhárom szavazókör
az általános iskolában található az alábbiak
szerint:
1. sz. Szavazókör: aula

2. sz. Szavazókör: könyvtár

3. sz. Szavazókör: 11. sz. tanterem

Amennyiben valaki mozgásában akadályoztatva van, úgy a szavazást megelőzően a helyi
választási irodában, a szavazás napján pedig
az illetékes szavazatszámláló bizottságtól
írásban kérhet mozgóurnát.
Kijelölt szavazókör, ahol település szintű
lakóhellyel rendelkezők szavazhatnak: 1. sz.
szavazókör, aula
Helyi Választási iroda vezetője:
Kókai Rita (T.: 06-30-948-6294)

Helyi Választási irodavezető helyettes:
Dr. Lack Mónika
Helyi Választási iroda címe:
2089 Telki, Petőfi u. 1.

Választási ügyelet, ügyfélfogadás

A választással kapcsolatos ügyek intézésére
ügyfélfogadási időn kívül is lehetőségük van a
hivatal nyitvatartási rendjének megfelelően.
Hétfő: 8-18 óráig

Kedd, szerda, csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

A fentiektől eltérő ügyeleti rendekről
folyamatos, aktuális tájékoztatást adunk
honlapunkon illetve a polgármesteri hivatal
hirdetőjén.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal a
választási irodához (polgármesteri hivatalhoz)
Cím: 2089 Telki, Petőfi u. 1. T.: 06-26-572003

Tájékoztatónkat az aktuális tudnivalókkal
folyamatosan frissítjük!
Választási információkat találhatnak a
www.valasztas.hu internetes oldalon!
Tisztelettel:
Kókai Rita

HVI vezető
2010. augusztus

Összefogás a választókerületünkben
HÍREK, PÁLYÁZAT

A Pest megyei 10. számú választókerületben,
- amely az ország 5. legnagyobb
választókerülete és 16 településen 64 ezer
választópolgár lakik - soha nem látott
összefogás bontakozott ki.
Az önkormányzati választásokra a tizenegy
legnagyobb település polgármesterjelöltjei
fogtak össze. Augusztus 16-án dr. Lovas
András pilisvörösvári polgármesterjelölt
javaslatára a Pilisvörösvárra országosan
meghirdetett sajtó-nyilvános eseményen
ünnepélyesen megalapították a PilisBudavidék
Térségi
Együttműködés
Rendszerét (PBTER).
Az eseményen Telki képviseletében részt
vett Deltai Károly független polgármesterjelölt, aki lapunknak elmondta, hogy a régiós
összefogás segít az olyan határainkon
túlnyúló problémák megoldásában, mint a
közutakkal kapcsolatos kérdések, a víziközmű hálózat fejlesztése, a bűnözés visszaszorítása, vagy a környezetvédelem.
Az alapítódokumentum aláírása után az
résztvevők részletesen kifejtették a PBTER
lényegi célkitűzéseit. Ennek keretében az

általános célok mellett megfogalmazták,
hogy közösen akarják elérni a következő
térségi fejlesztéséket is:
-

Új 10-es út megépítése
M11-es út ideális nyomvonalának
kijelölése és Budakeszi elkerülő út
megvalósításának tervezése
Rendőrkapitányság létrehozás Pilisvörösváron és a Budakeszi rendőrörs
fejlesztése
Budapest - Esztergom vasútvonal
fejlesztése
Óvodák és bölcsődék fejlesztése,
építése a térségben
A pilisi és a budai hegyvidék környezeti
értékeinek megőrzése
Települési közszolgáltató cégek összefogása
Nemzeti kisebbségek hatékonyon parlamenti képviselete

Az aláírók célja, hogy más térségek
polgármesterjelöltjei is kövessék példájukat,
és a települések minél több térségben
lépjenek a térségi együttműködés útjára.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2011

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló főiskolás és egyetemi hallgató fiataljaink számára idén is
meghirdetjük a Bursa Hungarica ösztöndíjat. A Bursa Hungarica
többszintű támogatási rendszer, melynek pénzügyi fedezetét a
települési önkormányzat, a megyei önkormányzat és a felsőoktatási
intézmény közösen biztosítja a pályázaton sikeresen szereplő,
felsőoktatásban résztvevő fiataljaink számára.
A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának
határideje: 2010. október 29.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév;
„B” típusú pályázat: 3x 10 hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév.
Az ösztöndíjban kizárólag a Telkiben állandó lakhellyel rendelkezők
részesülhetnek.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázók a következő személyi adatokat kötelesek megadni a
2010. augusztus

pályázatban: név, állandó lakcím, levelezési cím, anyja neve,
személyi igazolvány száma, születési helye és ideje, felsőoktatási
intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése. (Az intézmény, kar,
szak/szakpár teljes megnevezése szükséges.)
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a
pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
jövedelmének forint összegét.
A Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság zárt ülésen bírálja el
a beérkezett pályázatokat.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. november 23.
A bizottság 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázót
döntéséről.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2011. január 31.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatalban a
jegyzőnél, a teljes pályázati anyag megtalálható a Hivatal
hirdetőtábláján és a http://www.bursa.hu internet címen.
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Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Az igazi fényűzés…

INTERJÚ, KÖZÉRDEKŰ

Interjú Halász Teréziával, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
(SZEIB) elnökével

Korábban megkezdett sorozatunk utolsó állomásához érkeztünk. A
Pénzügyi, a Településfejlesztési, Településüzemeltetési,
Közbiztonsági és Környezetvédelmi, valamint az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnökei után most a SZEIB elnökét
faggatta lapunk, hogyan értékeli az elmúlt ciklus munkáját. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy a Telki Napló az interjút már jóval
korábban szerette volna elkészíteni, azonban a településünk életében
mozgalmasan alakuló tavasz miatt csak most kerülhetett rá sor.
Telki Napló: Hogyan értékeli a testület és a bizottság elmúlt 4 évi
munkáját?
Halász Terézia: Jónak és kiegyensúlyozottnak. Úgy érzem, azokat
az elképzeléseket, amelyeket korábban megfogalmaztunk,
teljesítettük, vagy legalábbis elkezdtük a megvalósítását.
A bizottságunk eleve úgy indította a munkát, hogy megosztottuk a
feladatokat: Szigeti Antal a pénzügyekben, Dr. Kiss-Leizer Márta az
egészségügyben, Bordás András a beruházásokban, illetve az
építészetben, Hámos Áron pedig a fiatalság ügyeiben jártas, én pedig
a szociális és a civil szervezetekkel tartom a kapcsolatot, és a
pályázati lehetőségeket figyelem. Egységesek vagyunk és
megbízunk egymás munkájában.
TN: Milyennek látja a szociális területen végzett munkát?
H.T.: A csökkenő normatívák és a romló gazdasági helyzet ellenére
igyekeztük szinten tartani a szociális ellátások színvonalát. Nagy
szerepe van ebben a társadalmi és civil szervezetekkel ápolt jó
kapcsolatunknak, és nagy segítséget kapunk a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Pátyi Gondviselés Házától, a Budajenő-Telki
Karitásztól, a Budakeszi Támaszközponttól, illetve egyes esetekben
társadalmi munka formájában a telki cserkészektől is. Sajnos
időközben egyre több a rászoruló, így nem vagyunk könnyű
helyzetben.
TN: Az egészségügy területén milyen változások történtek az elmúlt
időszakban?
H.T.: Még az előző ciklus végén kialakítottunk 2 háziorvosi praxist,
akik a 2 védőnővel és a gyermekorvossal együtt végzik az ellátást.
Ez nagyon fontos volt számunkra, mint ahogyan az Egészségház
megépítése is az lett volna, ám sajnos időközben kiszállt a szakmai
befektető, így mostanában nem lesz ilyen önálló épületünk. Mivel az
utóbbi időben nem volt pályázati lehetőség (erre), ezért úgy
döntöttünk, hogy a Kórház fasoron a Gyógyszertár mellett az orvosi
és védőnői ellátásokra rendelőt bérelünk.
TN: Ez a folyamat hol tart most?

Telki településőreinek
elérhetősége

Már korábban beszámoltunk arról, hogy
falunkban településőrök védik a lakók
nyugalmát éjjelente. A településőrök
felváltva, minden este 23 órától másnap
reggel 5 óráig őrködnek Telki területén.
Elérhetőségük:

Kocsis Sándor
Horváth Mihály
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06-70-387-7848
06-70-387-7847

H.T.: Az épület áll, ám a szerződést még egy
kisebb probléma miatt nem sikerült aláírni.
Az építő ugyanis korábban tett egy ígéretet a
csapadékvíz-elvezetés megoldására és a
járda kiépítésére, ám ezzel egyelőre még nem készült el. Van
remény, hogy ez megoldódik a közeljövőben, így bízunk abban,
hogy már szeptemberben átköltözhet a rendelő.
TN: Milyen más fontos esemény történt a bizottság mozaikszavában
szereplő E betűhöz tartozó kérdéskörben?
H.T.: Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettünk a megelőzésre.
Rendszeres szűrőprogramokat szervezünk, és fontosnak tartjuk az
immár hagyományos Egészségnapot is. A „testmozgás 0-tól 99 éves
korig” programunkkal szeretnénk felhívni a figyelmet a testi-lelki
egészség megőrzésére és a testmozgás fontosságára. Ehhez a
feltételek (sportpálya, játszótér, stb.) is kiépültek az utóbbi időben.
Külön kiemelném az igen népszerű (ingyenes) gyógytornát, amely
hetente két alkalommal, rendkívül jó hangulatban zajlik a
tornateremben.
TN: Térjünk át az ifjúsághoz!
H.T.: Ez jelentette talán a legnagyobb problémát a Bizottságnak,
hiszen a fiatalok sokáig nem tudtak hol összejönni, és talán a
kezdeményezéseik ezért nem mozgattak meg igazán sok embert. A
Pajta átadásával azonban rendeződni látszanak a dolgok. Alakul egy
szervezőgárda, az Egészségnapon már tevékenyen részt vesz az
ifjúság, és várhatóan az önkormányzati rendezvények szervezésében
is aktívan részt vállalnak majd. Nagyon fontos lenne ugyanis, hogy
a fiatalabb korosztály tagjainak ne kelljen a városba menniük ahhoz,
hogy szórakozni tudjanak, és a szülők is nyugodtabbak, ha
gyermekük a közelben, ismerős társaságban tölti szabadidejét.
TN: Mit emelne még ki az elmúlt 4 évből?
H.T.: Az említettek mellett eredménynek tartom a Kapcsolatok és a
Mindennapi Tudomány sorozatok létrehozását, amely nem csak
falunkban népszerű, de a Zsámbéki medence többi településéről is
ide vonzza az embereket. Összegzésképpen hadd mondjam el azt a
Saint-Exupery idézetet, amivel a képviselői munkám kezdetekor
indítottam, és amit azóta is szem előtt tartok: „…csak egyetlen igazi
fényűzés van, az emberi kapcsolatoké. Ha csupán a tárgyi javakért
dolgozunk, magunk építjük maguk köré börtönünket. Bezárjuk
magunkat magányosan hamunál is hitványabb pénzünkkel, ami
semmi olyat nem nyújt, amiért érdemes élni.”
TN: Ez zárszónak is tökéletes, köszönjük az interjút!
Szilágyi Balázs

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. tájékoztatója
Tisztelt Fogyasztó!

Társaságunk az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2010. január 1-től végzi Budajenő-Telki
településeken az ivóvízhálózat üzemeltetését, biztosítja minden érintett ivóvízellátását.
Tájékoztatjuk, hogy a fenti időponttól létrejött szolgáltatási-üzleti jogviszonyunkat a
vonatkozó rendelet értelmében SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSBEN kell rögzíteni. A
szerződés megkötése ügyében munkatársunk személyesen fogja Önt felkeresni. Kérjük,
segítsék munkáját azzal, hogy biztosítják az ingatlanra való bejutást. Amennyiben Ön nem
tartózkodik az ingatlanán, úgy kérjük, hogy a Budajenő határán lévő Ügyfélközpontunkban, (Telki Fő u. 1033 hrsz., Telki és Budajenő határán lévő Vízműtelep)
hétfőnként 10 és 18 óra között személyesen keresse fel munkatársunkat.
Telefon: 06-20-470-2998 vagy 06-26-372-498
Együttműködését köszönjük!
Az Ön ivóvíz-szolgáltatója: Északdunántúli Vízmű Zrt.
TELKI napló
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KÖZÉRDEKŰ, ZÖLD ROVAT

Ismét csapadékvíz-problémák Telkiben

Egyik olvasónk küldte be az alábbi a képeket, amelyek augusztus 6-án készültek. A fotók
az építőanyag telep és a Napsugár
utcán kivezetett vizet ábrázolják.
Sajnos az óriási, hirtelen jött
zivatarok az utóbbi időben számos
problémát okoztak településünkön,
így egyre égetőbbé válik a víz
elvezetésének megoldása, ezért az
önkormányzatnál
folyamatosan
napirenden szerepel a téma. Jó hír
ezzel kapcsolatban, hogy a 056-os
területen a Muskátli utca és a
budajenői patak közötti szakaszon a
felszíni vízelvezető árok kiviteli
terveinek véglegesítése folyamatban
van, és hamarosan megkezdődhetnek a földárok építésének
munkálatai.

Közlekedj okosan!

Sokan nem tartják be a KRESZ
szabályokat falunk határain
belül

A gyermek menet közben a vezető
ölében, balesetveszélyes helyzetek,
gyorshajtások.
Az utóbbi időben számos jelzés érkezett
szerkesztőségünkbe, amelyek az ezekhez
hasonló szabálysértésekről szóltak.
Ugyanis - szól az általános vélemény –
sokan talán könnyedebben veszik a
közlekedést a település határain belül,
mint azon kívül. Pedig itt is okozhatnak
balesetet a szabálytalan, figyelmetlen,
vagy éppen felelőtlen autósok. A jobbkéz
szabály figyelmen kívül hagyása
(figyelem, a falun belül rengeteg a
jobbkezes utca!), a gyorshajtás, vagy
éppen egy kiskorú a vezető ölében
ugyanis kimeríti ezeket a fogalmakat.
Gondoljuk csak el, mi történne, ha a mi
gyermekünk ugrana ki egy labdáért,
amikor valaki a 30-as övezetben
mondjuk 60-nal hajt! Vagy például ha
vállalva a kockázatot ölünkbe ültetjük
gyermekünket, azonban egy másik autós
belénk rohan. A légzsák veszélyeire ilyen
helyzetekben talán nem kell kitérnünk…
Figyeljünk tehát oda, mert nem csak más
kerülhet bajba a szabálytalan vezetés
miatt.
Az út egy közösségi tér, a szabályok
pedig azért vannak, hogy rend legyen
ezen a téren, illetve, hogy ezáltal
csökkenjen a balesetek száma. Minél
többen vagyunk tehát szabályosak, annál
kisebb az esélye, hogy baj érjen
bennünket!
szb
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Óvakodj a tolvajoktól!

Mindig gondoskodjunk az épülőfélben lévő házak őrzéséről!

Az őrizetlenül hagyott, épülőfélben lévő házak könnyű célpontok lehetnek a bűnözőknek.
Az elmúlt napokban is több ilyen telki ingatlan tulajdonosait fosztották meg
építőanyagoktól, nyílászáróktól és egyéb értékeiktől. Az anyagi kár minden esetben
jelentős, és még ha egyes esetekben a biztosító térít is, emiatt akár megtorpanhat
építkezésünk, hiszen ilyen esetben (nem kevés pénzért) pótolni kell a hiányzó
építőanyagokat, hogy a munkálatok folytatódhassanak.
Érdemes tehát odafigyelni, és valamilyen formában (riasztóval, kutyával, vagy esetleg
személyi felügyelettel) megoldani az építmény őrzését, hiszen ezáltal rengeteg
bosszúságtól kímélhetjük meg önmagunkat. Fosszuk meg a bűnözőket a könnyű prédától,
hogy ne ők fosszanak meg bennünket értékeinktől!
Farkas Flórián körzeti megbízott elérhetősége:
06-70-369-5910
szb

Őszi falutakarítás
Kedves Telkiek!

Szeptember 18-án, szombaton mindenkit várunk a falu szokásos őszi
kitakarítására!
A gyülekezőhely az iskola melletti parkolóban lesz, itt találkozunk fél 10-kor. 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 szombati helyszínen biztosítunk hozzá zsákokat, és
gondoskodunk az összegyűlt hulladék elszállításáról. (Ezzel kapcsolatos egyeztetés a
06-26-372-114-es telefonszámon.)
Végül szokás szerint kérjük, hogy a saját háztartási és egyéb hulladékát senki ne tegye
az elszállításra váró zsákokhoz vagy a konténerbe!
KOKUKK Egyesület
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T EL K I SZ ÍV E

A június 29-i önkormányzati beszélgetés meggyőzött arról, hogy
településünk, Telki, nem falu többé, hanem igazi kertváros!
Nem falu, miként sokunk csupán önigazolásképpen használja,
hiszen a nagyváros árnyai elől költözött a vélt bukolikus
környezetbe. A falu, mely a kilencvenes években még 600
lakosával, szép parasztházaival, templomával, itt-ott még
fellelhető falusi illatával, pipacsos ugarával igazi csábítást jelentett,
nincs többé.
Nincs többé az összetartó, egymást ismerő és segítő polgárság,
melynek szinte egyetlen megélhetési forrása a FÖLD volt.
Betelepülésünkkel „kiszorítottuk” az egykor falusi közösséget
alkotó lakosokat. Elenyésző kisebbségbe szorultak azok, kiknek
emlékei évszázadokra visszanyúlóan alkották az itteni társadalmat.
A betelepülő - ma már - túlnyomó többség dinamikájával ma egy
háromezer főt meghaladó település alapját képezi, melynek
meghatározására a KERTVÁROS szó a legmegfelelőbb, úgy
ahogy azt a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) is használja.
Mindazonáltal újból és újból elhangzik szánkból a FALU szó.
Nos, Telki arculatát két jelenség határozza meg: a veszendő múlt,
az egykori történelmi maggal, s az új kertvárosi település városi
heterogén stílusú házaival, a városi lét tipikus közintézményeivel,
az iskolával, az óvodával, a bevásárló központtal. A globalizmus akarjuk, vagy sem - jelen van.
Amikor kedves kertvárosunkról beszélünk, valahányszor
bemutatjuk, fesztiválok alkalmával, kulturális eseményeinkkor a

falu magja (most már a szép faluházzal) a település SZÍVE.
A falu, melyet a betelepülők is megtanulnak szeretni.
Visszanyúlunk tehát a múltba, utcáival, szépülő falusi házaival, és
ahol immár civilizált tér is van. Ezt a falut lehet fényképezni, erről
mindenkinek egy jellegzetes kép jut az eszébe, székely, magyar és
német nemzetségeivel. Igazi Kárpát Haza, ezer éves történelmével,
hányattatásaival, történelmi emlékeivel (római rom a Pajta tér alatt,
kelta temetők, az Apátság alapjára épült faluházzal, és legújabban
a polgármesteri hivatalhoz ragasztott pulykafarmjával).
Telki kettős életéről kell hát beszélni, az Ófaluról és a Kertvárosról.
Nekünk, a most már többségnek történelmi küldetésünk van a falu
SZÍVÉBEN: az 1000 év emlékeinek őrzése, a régi falukép
megmentése, hangulatának konzerválása. Így lehetünk képesek
egy „virtuális” faluban élni, gyermekeinknek egy szülőfalu képet
továbbadni.
A KERTVÁROS más. A mai globális világ jelenségeivel, a
bevásárló központtal, a kórházzal, a Globall futball központtal. Ezt
a XXI. századot vállalni kell, a fejlődés-fejlesztés kényszerét (még
a “Pátyi” problémát is), s a kérdések megoldását keresni kell.
Nekünk, a lakosság által megválasztott képviselőknek egy
döntésünk lehet: megőrizni, rekonstruálni a történelmi magot,
Telki szívét. Tudjuk és vállaltuk, hogy a ma szégyenletesen kinéző
Fő utcát rendbe kell hozni, vállalásunk és pénzügyi politikánk ezt
lehetővé teszi. Ezt vállaltuk!
Callmeyer Ferenc
képviselő

Kistérségi Fesztivál Telkiben

A Kistérségi Fesztivál keretében Telkiben a Pajta kertjében falukemence
épül. A kemenceavató szeptember 24-én pénteken 15 órakor lesz.
Fellép Lázár Katalin, a gyerekek pedig Sampucli, az irigy perselymalac,
avagy az árva nagyanyó címmel láthatnak érdekes előadást a Budaörsi
Játékszín jóvoltából.
Az újonnan elkészülő kemencében Csülök pékné módra készül és
néhány hordó sört is csapra vernek.
A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk!

Tűz

A történelmi idők előtt minden település a tűzrakó hely köré szerveződött.
Itt folytak az étkezések, a beszélgetések, a szertartások. A tűzhely adta a
védelmet, a meleget, a világosságot, a tűz jelentette a civilizációt, ezért a tűz
volt a közösség középpontja.
Hosszabb ideig volt ez így, mint amennyi ideje írott történelmünket vissza
tudjuk vezetni, ezért mélyen belevésődött közösségi tudatunkba a tűzhely
kiemelt fontossága. Nem véletlen, hogy ha van, a mai napig a kandalló a
családi ház középpontja, és nem véletlen az sem, hogy olyan népszerűek a
kerti grillezések. Jó dolog a tűz körül összegyűlve barátokkal beszélgetve
falatozni, vagy csak üldögélni és hallgatni, ahogy pattog a tűz.
Ez jutott eszembe, amikor a minap egy érdekes kezdeményezéssel
találkoztam. A Pajta mellé tervezett kemence lehetőséget adna arra, hogy
közösen sütve-főzve a tűz körül néhanapján összegyűljünk, és kicsit újra
úgy érezhessük magunkat, mint egy kis csapat, akiket megvéd a külvilágtól
a közösen ápolt a tűz. Vagy ha épp profánabb hangulatban vagyunk,
legalább eszünk majd egy jó ropogós malacsültet vagy egy pizzát.
Az első falatot azért ne feledjük visszadobni a tűzbe. Állítólag szerencsét
hoz.
Deltai Károly
8

TELKI napló

2010. augusztus

EGÉSZSÉGNAP - 2010. szeptember 18.
PROGRAMAJÁNLÓ

Ebben az évben az Egészségnapot az Európai mobilitási hét idején
rendezzük meg, így kapcsolódunk annak programjához és mottójához:
„Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!”
Ennek megfelelően rendezvényeinken a testmozgás fontosságát
szeretnénk hangsúlyozni, és megmutatni azt, hogy az egészséges élethez
mennyire hozzátartozik a napi rendszeres mozgás, ami akár napi 30-40
perc gyaloglással, kerékpározással, görkorcsolyázással is megoldható.
2002 óta az önkormányzat nagy figyelmet fordított arra, hogy a
testmozgáshoz szükséges tárgyi feltételeket, létesítményeket kialakítsa.
Épült betonos, és műfüves focipálya, strandröplabda pálya, tornaterem,
és örömmel tapasztalhatjuk, hogy mindegyik maximális kihasználtsággal üzemel. Idén ősszel 4 újabb létesítmény: játszóterek, ifjúsági és
felnőtt sportpályák kerülnek átadásra. Telki lassan nem csak a gazdagságáról, hanem sportos, egészséges lakosságáról lesz ismert az országban. Itt kisgyerekektől a nyugdíjasokig, 0-tól 99 éves korig- lehetőség
van a sportolásra, és ezzel a lehetőséggel egyre többen élnek is.
Az egészségmegőrző célok között szerepel, hogy megpróbáljunk rábírni
minél több embert, hogy a heti munkába és iskolába rohanás, a szombati
bevásárlások után vasárnaponként hagyja végre az autóját pihenni,
helyette pattanjon kerékpárra, rollerre, vagy egyszerűen sétáljon.
Élvezze a természet szépségét és a mozgás örömét. Kissé visszalassulva,
sok mindent, és mindenkit fel lehet fedezni. Szeretnénk szeptember 18án elindítani, és a rákövetkező vasárnaptól rendszeressé tenni az
Autómentes napot Telkiben. Egyetlen kérés van csak azok felé, akik
csatlakoznak a kezdeményezéshez, hogy vasárnaponként a falun belüli
közlekedést autó nélkül oldják meg. Biztos nem könnyű lemondani a
kényelemről, de az egészség, a környezetünk védelme, a fenntartható
fejlődés érdekében reméljük, sikerül megtenni.
A délelőtti rendezvényeink is a fentiekhez kapcsolódóak. Az óvoda és
iskola közötti közben közlekedésbiztonsági játékkal és teszttel várják a
gyerekeket és fiatalokat a rendőrség képviselői, valamint az OKSB
szervezésében a betonos pályán egy kerékpár ügyességi versennyel
segítjük a felkészülést a kerékpáros közlekedésre. Mellette a
könyvtárban, a „Zöld út”vezetőivel lehet interaktív beszélgetést
folytatni, majd utána kerékpárra pattanni és körbetekerni Telkit. Ez
amolyan felkészítő és ismeretterjesztő túra, a kevésbé edzettek és a
családosok csatlakozását is várjuk.
Ha valaki csak szemlélődni szeretne ezen a napon, nézze meg a 10
órakor kezdődő Páty-Telki barátságos focimeccset, mely az elmúlt
időszak két falu közötti csatározásainak rossz hangulatát végleg feledteti
majd. Hajrá TELKI!
Délután a Pajtában, a telki fiatalok közös játékok, vetélkedők, versenyek
során szeretnék megismertetni magukat a gyerekekkel, fiatalokkal,
szülőkkel. Sokféle kreatív foglalkozás, játék, vetélkedő, süti készítés - a
sütést az addigra elkészülő közösségi kemencében tervezzük - és
kóstolás várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Közben megtekinthetők
lesznek a rajz- és fotópályázat alkotásai és lehet szavazni a közönségdíj
nyertesére.
A napot közös tánctanulással és táncházzal szeretnénk zárni. A
talpalávaló muzsikát a Kontáros együttes, a Zsámbéki-medencében élő,
fiatal népzeneszerető tagokból verbuválódott zenekar szolgáltatja. Évek
óta tartanak táncházakat a környék falvaiban. Mindenkit szeretettel
várnak, aki már régen csapta össze a bokáját erdélyi és moldvai zenére!
Délelőtti programok:

9.00 Környékbeli holisztikus, a teljességre törekvő szemléletű
gyógyászok bemutatkozója - Telki Általános Iskola
„A betegség nem kegyetlenség, nem büntetés, ha nem egy irányt mutató
eszköz, hogy vissza térjünk saját magunkhoz.”
Várjuk a környékbeli gyógyítók jelentkezését: Köveskuti Tünde
Tel.: 06-30-212-6952
10.00 Barátságos focimérkőzés: Páty-Telki küzdelme
Műfüves focipálya
2010. augusztus

10.00 Kerékpáros ügyességi verseny –
közlekedésbiztonsági vetélkedő az Iskola-Óvoda
közötti betonúton, betonos pályán
10.00 Könyvtár
Kötetlen beszélgetésre várjuk a Budavidék Zöldút Szövetség munkája
iránt érdeklődőket az Egészségnapon 10 órától a Telki iskola könyvtárában. A beszélgetést Bárcziné Kapovits Judit, a szövetség koordinátora és Láng Noémi, település-felelős vezetik. Szó lesz arról, mi a zöldút,
milyen szerepe van a természetvédelemben, a kulturális örökségvédelemben, az egészségmegőrzésben, a helyi közösségek megerősítésében, és a helyi gazdaságfejlesztésben, illetve mindez hogyan
valósulhat meg Telkiben. A beszélgetés után két keréken bejárjuk a Telki
területéhez tartozó kijelölt és tervezett útvonalakat, és felmérjük a
gyakorlati megvalósulás lehetőségeit, feladatait. Tour de Telki

Pajta - délutáni programok
16.00 Gyerek és ifjúsági programok - (Fiatalok szervezése)
17.00 Környezetvédelemmel, környezettudatos életmóddal kapcsolatos
bemutató (KOKUKK)
Bisztrai György bemutatja találmányát: szobabiciklire felszerelt
generátor segítségével sportolva és környezettudatosan működteti
számítógépét. A szükséges áramot azzal termeli, hogy folyamatosan
tekeri a szobakerékpárt.
17.30 Autómentes nap mozgalom meghirdetése - Bordás András
ötletgazda
Autómentes világnap; angolul: European Car Free Day vagy In Town
Without My Car! Day) egy 1998 óta minden évben megtartott – a
társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott – rendezvénysorozat, amely fel kívánja hívni az emberek figyelmét
– a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti
problémákra,
– a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására,
– a fenntartható, környezet- és emberbarát közlekedés előnyeire,
– a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének
szükségességére.
Sajnos Telkiben sincsenek meg a kerékpáros és gyalogos közlekedés
biztonságos feltételei, jövőbeni feladata az önkormányzatnak ezek
megteremtése.

18.00 Rajzpályázat eredményhirdetése
Pályázati kategóriák:
1. Rajzpályázat:
- óvodás egyéni és csoportos kategória
- kisiskolás egyéni és csoportos kategória (1-4. osztály)
- felső tagozatos egyéni és csoportos kategória (5-8. osztály)
- középiskolás egyéni kategória (9-12.osztály)
2. Fotópályázat:
- felső tagozatos egyéni kategória (5-8. osztály)
- középiskolás egyéni kategória (9-12. osztály)
3. Családi kategória:
Szabadon választott technikával készített alkotás, amelynek
elkészítésében az összes benevezett családtag részt vett.
A családi kategória nagymértékben épít a család alkotóerejére, ezért igen
kevés megkötést tartalmaz. A pályázat lényege, hogy a család, miután
elbeszélgetett a pályázati kiírásról, a megbeszélés nyomán közös
munkával, együttműködve alkot. A beküldött anyag melléklete a mű
címe, a készítő családtagok neve, életkora és családban betöltött helye.
A pályázat kiírását a Telki Napló júliusi különszámában lehet olvasni.
19.00 Táncház – táncoktatás a Kontáros zenekarral
A programokra mindenkit szeretettel várunk és jó szórakozást kívánunk!
Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Kerékpározzunk együtt!
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2010. október 9-én, szombaton indulunk a tavaszi túrához
hasonlóan újra a Zsámbéki-medence településein élőkkel együtt
az Etyek melletti Botpusztára. Találkozzunk Telkin, az iskola
előtti parkban 8.45-kor! Reméljük, az időjárás a tavalyival ellentétben ezúttal nem tréfál
meg minket. A túra hossza 18,8 km, útvonala: Telki – Páty – Kozáromi-tó –
Herceghalom – Dávidmajor – Botpuszta. A rendezvény területén parkolási lehetőség
nincs. Megközelíteni csak gyalog vagy kerékpárral lehetséges. A túrán mindenki saját
felelősségére vesz részt.
Mindenkit szeretettel várunk!

Láng Noémi
(további információk: noemilang@invitel.hu, 26/372-886, illetve a Telki Napló
következő számában)

A Boti kápolna

Etyek községben, Botpusztán, a dombtetőn egyedül áll egy magas kőtemplom, amely az
1200-as évek végén már bizonyosan létezett. Ezt a templomot az 1400-as években
lebontották, s egy rövid falszakaszt meghagyva sokkal díszesebbé építették. Ebben a késő
gótikus templomban már összefüggő térben volt elhelyezve a szentély és a gyülekezetet
befogadó templomhajó, amelybe akkoriban Etyek felől lehetett belépni. Külön
érdekességet jelent kívül a kápolna egyik sarkán lévő kőbe karcolt jel, amely a sámánhit
sok évszázados fennmaradását bizonyítja: rontásűző céllal vésték a falába.
A török korban a templom teteje és boltozata beomlott, nyugati oromfala kidőlt. Az 1700as években újjáépítették, majd többször átalakították. Megnyitották a jelenlegi kaput,
fölötte ablakot ütöttek a falban, íves karzatot alakítottak ki, s helyére került a most már
csak fotón létező barokk oltár. 1758-ban a spanyol alapítású, de elsősorban Magyarországon kifejlődő Nazarénus rend két szerzetese számára elkezdték újjáépíteni a
templomot, majd felépítették mellé a rendházat is.
A kápolnát a II. Világháború végén az oroszok istállónak használták.
Jelenleg műemlékvédelem alatt áll. Időnként rendezvényeket, kiállításokat tartanak
benne.
A domb látképét kellemesen uralja a kápolna és a remeteház.
B u d a Vi d é k Z ö l d ú t S z ö v e t s é g • h t t p : / / b u d a v i d e k . r u l e z . o rg

Református
istentisztelet Telkiben

Szeptembertől minden hónap első
vasárnapján református istentisztelet
lesz Telkiben.
A szolgálatokat Boros Péter budakeszi
református lelkész felesége, Borosné
Varga Edina végzi majd, aki ősztől a
hitoktatást is ellátja az óvodában és az
iskolában.
Az istentiszteletek a Pajtában lesznek
délután 4 órakor. Az első alkalom
szeptember 5-én vasárnap lesz.
A lelkészség e-mail címe:
reformatus.budakeszi@gmail.com
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Szeptemberi „Oktoberfest”
Sörfesztivál lesz Telkiben

Sramlizene, eredeti müncheni perec és
persze bajor sör fogadja majd a
látogatókat
szeptember
25-én
szombaton 12 órától a Pajtában.
A kifogyhatatlan sörcsap garantálja,
hogy „torok nem marad szárazon”,
miközben az érdeklődők egy jó
beszélgetés, mulatozás mellett helyi
vállalkozók portékái közül is
válogathatnak.
A szervezők minden telki lakost
szeretettel várnak a rendezvényre!

TELKI napló

Gyönyörű antik bútorok
eladók.
Tálaló, könyvesszekrény,
komódok, étkező asztal
8 db székkel.
Telefon: 06-70-570-4767
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B EMUTATKOZIK A B UDÁNTÚLI WALDORF Ó VODA
OKTATÁS, KÖZÖSSÉGI ÉLET

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani.” (Rudolf Steiner)

Több mint 9 évvel ezelőtt egy maroknyi lelkes, a steineri
pedagógiát valló szülő szeretetteljes, megértő környezetben
szerette volna tudni gyermekét, ezért mindent megtettek, hogy
létrejöjjön Telkiben is egy Waldorf-óvoda. Szándékuknak,
erejüknek és munkájuknak köszönhetően évek óta gyerekzsivalytól hangos az Orgona utcai ház.
Évente 20-22 vegyes életkorú (4-7 év közötti) kisgyerek tölti itt
óvodai életét. Kicsik, nagyok, testvérek együttesen alkotják a
csoportot.
Mindennapjaik biztonságát, kiszámíthatóságát, rendjét egy napi,
heti, illetve az évszakok változásához igazodó ritmus biztosítja. A
tevékenységek, a játékok, az ételek, a versek, a mesék, az ünnepek
vissza-visszatérése, ismétlődése nyugalmat ad. (Az évkör ritmusa
a keresztény kultúrkör ünnepeire támaszkodik, de az óvoda
világnézetileg semleges.)
A gyerekek szabad játéka kiemelt fontosságú az óvodai évek alatt.
A szabadon szárnyaló fantáziát természetes anyagokból készült
eszközök, kellékek segítik, így a gyerekek rendelkezésére állnak
selymek, fák-bokrok termései, fenyők tobozai, kagylók, csigák,
gyöngyök, puha szőrmék, szép színű vásznak, faparavánok és építőelemek, játszódeszkák, kosarak, csipeszek - ezekből a
tárgyakból nap mint nap bámulatos alkotásokat varázsol a
gyerekek kreativitása.

EGY ÉVES A TELKIBORKLUB

A mindennapi kézműves
tevékenységek (festés, rajzolás, méhviasz-gyurmázás) a
kreativitást ösztönzik, a kézügyességet fejlesztik, a gondosan válogatott mesék (ünnepekkor bábozás formájában) pedig a lelket táplálják.
Közösségünk a családok
aktív részvételével teremti
meg az érzelmi biztonságot adó mindennapok feltételeit. Közösen
végezzük a fenntartási munkákat, biztosítjuk a működéshez
szükséges forrásokat, együtt készülődünk egy-egy ünnepre.
Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődő családot, aki
óvodánk életébe szívesen bekapcsolódna.
Elérhetőségeink:
Budántúli Waldorf Óvoda Telki, 2089 Orgona utca 26.

Óvoda: 06-26-372806
Joós Beáta óvónő: 06-70-335-8345
Treiber Gabriella óvónő: 06-30-552-5108

Örömmel jelentjük, hogy 12 borvacsorán, két nagyobb lélegzetű
rendezvényen és egy többnapos bortúrán túl lelkesedésünk töretlen,
tapasztalatunk egyre nagyobb, és továbbra is folyamatosan keressük az
újdonságokat.
Valamiféle állandóságot szándékoztunk vinni a helyi közösségi életbe,
hogy olyan fórumot teremtsünk, ahol rendszeresen találkozhatunk
egymással, és egyúttal terjesztjük a borkultúrát is, hiszen a bor
kiválóan alkalmas eme kapocs szerepére.
A borfogyasztás számunkra a barátságról, az összetartozásról, a
„közös nyelvről” szól. Ezt írtuk tavaly májusban, és azt is, hogy
„tagjairól ismerszik meg a Borklub”.
Érdeklődő, nyitott, jó humorú, - a harmadik kóstolási tétel után - igen
jókedvű, társaság vagyunk. Figyelmesen hallgatjuk a különböző
személyiségű borászokat, bátran kérdezünk, és egyre bátrabban
kóstolunk. A kemény mag 14-16 fő, a borvacsorákon általában 32-38an vagyunk. Sokan vannak a csapatban, akik „bevonzzák”a többieket,
így a szájhagyomány útján terjedő „ősi” marketing eszköz
segítségével növeljük ismertségünket. Akinek ideje engedi, és
megfelelő felügyeletet talál a csemetéjének, az gyakran eljön.
Kis- és nagybirtokok gondos gazdáival, kedvenceinkkel kezdtünk.
Vendégeink voltak: Bock József, Figula Mihály, Kamocsay Ákos,
Konyári Dániel, Lőrincz György, Luka Enikő, Szepsy István, Vida
Péter, valamint Ipacs Szabó István a Vylyan Pincészettől.
Boldogok vagyunk, amikor megkeresnek bennünket pincészetek, és
jelzik, hogy szívesen eljönnének hozzánk bemutatkozni, illetve
megszólítanak a faluban, hogy „lehet még csatlakozni a borklubhoz?”
Szeptember 17-én pénteken folytatjuk a Merfelsz Pincével,
(Szekszárd), majd októberben bemutatkozik a Gróf Buttler Borászat
(Eger). Folytatjuk „Bortalpaló” képzésünket is. A Pannonhalmi
Apátsági Pincétől, Liptai Zsolt novemberben, Malatinszky Csaba
(Villány) decemberben látogat el hozzánk.
A továbbiakban is szeretettel várunk minden érdeklődőt.
info@telkiborklub.hu
Gónusz Gabriella - TELKIBORKLUB
2010. augusztus
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Rockys sikerek

S P O R T, K Ö Z Ö S S É G I É L E T

Sport Rocky Youth Páros kategória
1. Kókai Ádám - Kovács Veronika
2010. évi Lengyelországi Világbajnokság, 2. Bellágh Barnabás - Tóth Angéla
Telki Se Sport Táncosai a világbajnokságról 3. Mag Balázs - Poppán Melinda
6 arany, 6 ezüst és 4 bronzéremmel tértek Sport Rocky Youth Kiscsoport
haza. Az eseményen, amelyen 12 ország 1. Cserveni Fanni - Hajdú Szabina küldöttei vettek részt, 38 Sport Rockys
Sapuppo Csilla
versenyzőnk szerepelt. A mieinknek 2 2. Poppán M. - Halápi E - Nedelkovits
ország, Szerbia és Lengyelország
K.- Kismogyorósi A. - Palatinusz B.
képviselőivel kellett felvenniük a versenyt.
3. Hárskúti Dóra - Csilik Kata - Tóth
Angéla - Sbai Laura
A 2010-es Modern Táncsportok

Világbajnoksága (Lengyelország, Lódz)
Sport Rockysaink eredményei:
Sport Rocky Mini Páros kategória
1. Dinnyés László - Pósfai Nóra
2. Barta Péter - Benák Inez
3. Pátkai Bence – Couture Cecile

Sport Rocky Junior Páros kategória
1. Gyovai László - Sapuppo Csilla
2. Szeitz László - Halápi Eszter
3. Badics Árpád - Nedelkovits Kata

Sport Rocky Junior Kiscsoport
1. Illés Lili - Papp Édua - Póké Beáta Csizmazia Petra
2. Jére Kinga - Cséke Viktória - Baritz
Alexandra - Hevér Anna
Csapat edzői:
Péterfy Judit vezetőedző és Hortobágyi
Orsolya edző.
Tel.: 06-30 9-506-966
telkise@sportdance.hu

Gratulálunk
táncosainknak
gyönyörű világbajnoki
győzelmeikhez!

Sport Rocky Mini kiscsoport
1. Varga Luca - Benák Inez - Couture
Cecile - Mege Lea - Kurucz Anilla
2. Demeter Vivien - Pósfai Nóra Horváth Anna

Bográcsparti Völgy utcában...
A tavalyi évhez hasonlóan, hagyományteremtő céllal, de megújult szervezéssel az
idén is meghirdettük a Völgy utcai Bográcspartyt. A 2010. augusztus 7.-i
rendezvényre nevezni lehetett bármilyen bográcsban készült étellel. A versenyre 11
csapat jelentkezett, akik saját maguk gondoskodtak az ételek elkészítéséhez
szükséges eszközökről és nyersanyagokról. A rendezvény nagyon sok versenyen
kívüli érdeklődött is vonzott. A gyermekek részére játszóház biztosította a
programokat, amelyek között volt arcfestés, aszfaltrajz verseny, énekverseny.
A szükséges előkészületek után 12 órakor kezdődött el a verseny. A jó hangulatú
főzés eredményeként finomabbnál finomabb ételeket varázsoltak elő a
bográcsrácsból a résztvevő csapatok (felvidéki káposzta, slambuc, harcsapaprikás,
csülkös pacal, curry-laksa csirkével stb.). Nehéz feladat elé állítva ezzel a zsűrit, a

Toborzó

A Telki SE Sport Tánc szakosztálya felvételt hirdet az alábbi
korcsoportokba szeptemberi kezdéssel:

Margitszigeti Grand- és Termál Hotel konyhafőnökeit, az önkormányzat
képviseletében a zsűri elnöki tisztet betöltő Sziget Antalt. Különös színfoltja volt a
rendezvényünknek a Hola Chica csapata, akik grillezés tudományát ötvözték a
sajátos és sok humort tartalmazó megjelenítéssel. A nem könnyű értékelés során az
alábbi eredmények születtek:
I. helyezett: Zsíros fakanál csapat (csülkös bableves csipetkével), főszakács:
Hegedüs Gábor
II. helyezett: Önkormányzat csapata (ratatuille /lecsó/), főszakács: Deltai Károly
III. helyezett: Chili-Chili csapat (chilis bab), főszakács: Arany Betty -Sveiger Ottó
Közönség díj: Íz-Kovács csapat (babgulyás), főszakács: Kovács István
A Grillezés királya díj: Hola Chica csapat (grill ételek), főszakács: Bélik Péter

A verseny kerámia díjait a Magyar Kultúra Lovagja cím birtokosa, a pannonhalmi
Horváth György fazekas ajánlotta fel. A többi díj és eszköz a szervezők
szponzorálásának köszönhetően született. Az eredményhirdetés után fergeteges
utcabál vette kezdetét, ahol egy szervezőtársunknak köszönhetően a nap
meglepetéseként egy Felvidéki zenekar (Rédey Robi és Rigó Anti) szolgáltatta a
talpalávalót. A zenekar kiváló hangulatot teremtett, a Völgy utca táncparkettává
változott, szinte mindenki táncolt, aki részt vett a Bográcspartyn. Az utcában még
éjfélkor is tartott vidám hangulat.
A számos bíztatás után, talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondjuk nem
volt hiábavaló a befektetett munkánk, ez további erőt ad a jövő évi Bográcsparty
megszervezéséhez, a hagyományteremtéshez. Azt gondoljuk fontos megemlíteni a
szervezésben résztvevő családokat: Kiss-Leizer-, Rédey-, Simon-, Hegedüs-,
Pardavi család.
Köszönetet mondunk az önkormányzatnak is a segítségért.
A szervezők nevében: Pardavi László

Nem vettek fel az oviba? Ne bánkódj!

3 - 5 éves korosztály mini
6 - 10 éves korosztály serdülő
11 - 16 éves korosztály junior korosztályú
lányok és fiúk részére

06 30 9 506 966 Péterfy Judit

Edzéseink: hétfőn és pénteken délután az
általános iskola tornatermében

Ezen felül gyermekfelügyeletet
vállalunk este és éjszaka is.

J e l e nt ke z é s: 0 6 -3 0 -9 -5 0 6 -9 6 6 P é te r fy J u dit
v e z e t ő e z ő n él: te lk is e @ s p o rtd a n c e . h u
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Telkiben családi „napközink”
vár már 2 éves kortól.
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KÖZÉRDEKŰ

A MENNYEI JERUZSÁLEM LÁTOMÁSA

A telki templom búcsúnapjára, Szent István király ünnepére
kikerült a munkaállványzat az oltártérből, és sok-sok évtized után
ismét láthatóvá váltak a szentély 200 évvel ezelőtti freskói. Bár az
oldalfalak még foltosak, sebhelyesek, hiszen itt a
festésmaradványokat Sztrakai Judit és Fabó Éva restaurátorok csak
feltárták és konzerválták, a mennyezet és az oltár mögötti fal
megújítása befejeződött, és azok ismét eredeti szépségükben
tündökölnek.
A most elvégzett munkálatoknak köszönhetően, melyet
egyházközségi, önkormányzati és alapítványi összefogás tett
lehetővé, a műemlék eddig alig sejtett értékei kerültek napvilágra.
A kereszténység mindenkor a világtól elkülönített, szent térként
igyekezett kialakítani templomait, mely nemcsak gyülekezeti hely,
hanem magának az örök hazafelé zarándokló Egyháznak a képe,
egyben Isten lakóhelye, a mennyei Jeruzsálem előcsarnoka, hol
mintegy elővételezhető vele az égi találkozás. Ehhez az egyházi
művészet gazdag építészeti, festészeti, szobrászati, zenei
szimbólumrendszert vett igénybe, melyek a résztvevőkben
igyekeztek fokozni a Biblia felhangzó szavainak és a
szentségeknek erejét.
A barokk művészet a templomba belépő figyelmét és lépéseit nagy
erővel irányítja a szentély és a túlvilág felé tengelyre főzött,
egymásba átoldódó, hullámzó térsoraival, boltozatokkal és a falak
ívelésével, melyeken gyakran freskók tágítják tovább, vagy nyitják
akár a végtelenbe a teret. A telki templom két korszak határán, a
klasszicizmusba csendesedő késő barokk - vagy ahogy tájainkon
gyakran nevezik - a copf stílus idején, 1802-ben készült. Ekkorra a
formálás korábbi lendülete ellankadt, a szenvedélyek elültek, a
díszítés megfogyatkozott. Az építészetben a magukban önállóan is
értelmezhető, zárt egységek és falfelületek váltak uralkodóvá, a
freskóművészetben az alakos kompozíciók helyét egyre inkább a
stilizált növényi díszítés és az építészeti elemek vették át.
A telki templomba most belépő látogatót ezen késő barokk
művészet még eleven, ám mértéktartó világa fogadja. A szentély
freskói már nem nyitnak ablakot a végtelenre, azonban fokozzák a
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perspektívát: az oltár két oldalán egy-egy szent életnagyságú,
szobrot utánzó, árnyékolással is ellátott képe és a csehsüvegboltozatra festett látszatkupola a teret a valóságoson túlra tágítják.
A kupola pedig a keresztény művészetben maga is szimbólum,
általában az égbolt, a kozmosz jelképe. A festett kupola bordái
középen körben találkoznak, mely gyakran az istenire utal, hiszen
sem kezdete, sem vége nincs. Épített kupolán itt világító nyílást
találnánk, Telkiben a kört sugárszerű levelekkel övezett aranysárga
korong tölti ki. Ez felidézheti bennünk a zeniten lévő Napot mint a
várt messiási idők jelképét („… napod nem nyugszik le soha […],
mert az Úr lesz örökké tartó világosságod”, Iz 60, 20.)
A tér viszonylagos zártsága ellenére az építészeti, festészeti,
szobrászati elemek együttese folyamatos mozgásban tartja a
tekintetet. A padsorok közötti folyosó a két boltszakaszos hajó
végébe irányítja szemünket, ahonnan homorú falpillérek vezetnek
tovább a szentély felé. Ennek nyílását balról és jobbról a szószék
és a nagyméretű kegykép hangsúlyozza. A szentély felé tartó
mozgást erősíti a hajó fehér és a szentély színpompás, egymással
kontrasztáló kifestése, valamint a tekintetünket szinte felszívó
látszatkupola. (Ilyen hatású lesz a szószék rekonstruálásra váró,
erős lendületű feljárata is.) A szentély végén az oltár hátfalát szinte
konzolként emeli magasba a koporsó alakú oltárasztal. A két
oldalsó, festett szobor az oltárképre mutat, mely a szentélyben
egyedül enged kitekintést a mennyre: Szent István király
látomásaként a felhőkön trónoló Máriát és a gyermek Jézust
ábrázolja. Az oltárfalat koronázó timpanon felett füzérdísz viszi
tovább a szemet a kupola felé.
A telki templom a szentélyfreskók restaurálásával tehát nemcsak
díszesebb lett, hanem a tér ismét életre kelt, visszakapta eredeti, a
szemlélőt a transzcendensre rávezető mozgalmasságát. A műemlék
vasárnap délelőtt kb. 9–10 órakor, keddenként este fél 7 és fél 8
között van istentisztelet számára nyitva.
A falképek teljes felújításához, majd a szószék, főoltár
restaurálásához további adományok az alábbi csekkszámlára
fizethetők be: A Telki Templom Alapítvány, 2089 Telki, Áfonya
köz 13., OTP 11742348-20012302.
Támogatásunkat köszönjük!
Enyedi Pál
kuratóriumi alelnök
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Klímatechnika

Tiszta levegőt mindenkinek!

Klímakészülékek
• fertőtlenítése
• karbantartása
• telepítése
• gyors és szakszerű javítása
Rugalmas időpont egyeztetéssel /délután, hétvégén is/
H e t e y L á s z l ó - Te l k i
06 /30/ 985-9060

Következő lapzártánk várható

KIADJA:

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:

Móczár Gábor alpolgármester
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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augusztusi
lapzártánkig született:

Buzási Dániel és Hőnich Adrienn gyermeke: Buzási
Liza Sára
Nagy Csaba és Lesti Edina gyermeke: Nagy Patrícia
Cserhalmi Zsolt és Dr. Hegyesi Anna gyermeke:
Cserhalmi Nóra
Ferencz Zoltán és Piszker Mariann gyermeke: Ferencz
Soma
Fazekas Tamás és Kutas Ágota gyermeke: Fazekas
Gerda
Hajós Csaba és Heiner Nóra gyermeke: Hajós Ákos

Gratulálunk!
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időpontja: szeptember 6.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

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