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2010. szepte mber

„Bízom abban, hogy a telkiek csak a saját
szemüknek és józan értékítéletüknek hisznek”
Interjú Móczár Gábor alpolgármesterrel

FELHÍVÁS

KÁNYÁDI SÁNDOR:
VALAMI KÉSZÜL

Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

4. oldal

Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az 1956-os
forradalom és szabadságharc 54. évfordulójának helyi megemlékezésére
hívja a telki polgárokat 2010. október 22-én, pénteken este 19 órára, az 56os emlékműhöz.
11. oldal

Önkormányzati választások
Összefoglaló a legfontosabb tudnivalókról

Falukáposztája és táncház

6. oldal

Október 16-án szombaton, 16 órai kezdettel (idén egy órával korábban!) a
Pajta-Faluházban megrendezésre kerül a kilencedik Falukáposztája,
a Telki Káposztasavanyító Fesztivál.
11. oldal

Ehavi számunkban mellékletként
olvasható:
Az elmúlt 4 év részletes pénzügyi összefoglalója
Kistérségi melléklet

Beszámoló a Képviselő testület üléséről
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. augusztus 31.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
módosítása

Az OKSB (Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság) megtárgyalta,
és elfogadásra javasolta a terjedelmes és alapos beszámolót az
óvoda elmúlt évéről. Majer Györgyné ismertette azt is, hogy a
következő évre a fellebbezők közül két gyermeket és három most
ideköltözőt is felvettek (a tartalék hat helyre), de mivel voltak, akik
elköltöztek, két gyermeket rászorultság alapján még fel tudnak
venni.

Budajenői ingatlanok közművesítése

Beszámoló a Telki Óvoda 2009-2010-es nevelési évéről

A Telki Óvoda módosított pedagógiai, valamint minőségirányítási programjának elfogadása

Az OKSB által is támogatott óvodai pedagógiai és
minőségirányítási programot elfogadták a képviselők.

A Telki Általános Iskolában végzett ellenőrzésről szóló
jelentés elfogadása

A 2009-es belső ellenőrzés számos (főként adminisztratív jellegű)
pontatlanságot, hiányosságot tárt fel az intézményben. Emiatt idén
egy utóellenőrzést tartottak, amely alapján a hibákat példaértékűen
kijavították.
A testület megköszönte a jelenlévő Somlai Juditnak megbízott
igazgatóként végzett egyéves munkáját, amely során – mint
kiemelték - igen kedvező folyamatok indultak el az iskolában. A
megbízott igazgató helyettes a következő fél évben Sarlós Erzsébet
lesz, utána pedig remélhetően a most kiírt vezetői pályázat
győztese veheti át a munkát.

A Telki Általános Iskola Pedagógiai Programjának,
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása,
valamint a 2009-2010-es tanév beszámolója

Az OKSB megtárgyalta és mindhárom változást jóváhagyásra
javasolta, mivel a remények szerint ezek jó hatással lesznek a
további fejlődésre.
Örömmel vették tudomásul, hogy az intézményben szisztematikus
építkezőmunka folyik, a pedagógusok pedig folyamatosan fejlődhetnek, ezáltal az iskola gyermekmegtartó képessége növekedhet.
Érdekesség, hogy az idei a 10. tanév az iskola életében.

Iskolaigazgatói pályázat kiírása, illetve az erre vonatkozó
határozatban foglaltak végrehajtása

Az OKSB javaslata szerint, az eddigi sikertelen pályázatok
tanulságai alapján 3 módosítást fogadtak el a jelenlévők. Ebből
kettő a határidőre vonatkozik (30 helyett 60 napjuk van a
jelölteknek a beadásra, az önkormányzatnak pedig ugyancsak 60
napja a döntésre). A harmadik változtatás pedig az, hogy az is
indulhat a pályázaton, akinek az előírt vezetői képesítése még
nincs meg, de a bírálati határidőn belül meglesz (és komoly
tapasztalattal rendelkezik).

Tájékoztató az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról

A PÜB (Pénzügyi Bizottság) megtárgyalta és elfogadásra
javasolta, így a testület egyhangúan megszavazta az I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Összességében elmondható,
hogy a költségvetési előirányzatok felhasználása az időarányosnál
kedvezőbben alakult, és jelentős felhalmozási pénzmaradvánnyal
indult településünk ebben az évben. A részletes beszámoló a
www.telki.hu honlapon megtekinthető.
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A költségvetési rendelet módosítására azért volt szükség, hogy a
Fő utca és a Muskátli csomópontra szánt összeget bent tartsák az
idei költségvetésben annak ellenére, hogy idén nem valószínű
megvalósulásuk, azonban ideális, ha fedezetként szerepelnek az
idei büdzsében. A PÜB által egyhangúan támogatott rendeletmódosítást a képviselők a hivatal javaslatai alapján elfogadták.
A Rozmaring utca budajenei oldalán lévő ingatlanok egy korábbi
(2002-es) megegyezés alapján a telki csatornahálózathoz kapcsolódtak. A mostani építkezések miatt szükségessé vált egy újabb
egyeztetés (a két település és az építtetők képviselői között) arról,
hogy a szolgáltatási díjak az összes érintett budajenei ingatlanra is
kiterjeszthetőek legyenek. Az erről szóló megállapodást a hivatal
készíti elő, és majd a következő testület fogadhatja el.

Ingatlanrendezési ügy

2006 novemberében már tárgyalta a testület a kérdést, amely
szerint a Berkenye utca sarkán lévő ingatlan tulajdonosa
megvásárolhatja a telkével határos közterületi sávot, hogy ezzel
annak gondozása megoldódjon. Az akkori megegyezés alapján az
ingatlanon található közművek áthelyezését a tulajdonos
finanszírozza. Az új rendezési terv elkészülte miatt most egy újabb
egyeztetésre került sor, így több lépcsőben megvalósulhat a
telekvásárlás, azonban az erről szóló döntést a képviselők egyelőre
elhalasztották.

ÁSZ jelentés és intézkedési terv beterjesztése

Tavasszal 2 hónapig vizsgálódott a hivatalban az Állami
Számvevőszék (ÁSZ). Az intézkedési tervet a testület megismerte
és jóváhagyta. A megkezdett intézkedésekről a hivatal 2011
januárjában beszámol a testületnek.

Telki község Szabályozási terve a HÉSZ módosításról és az
egységes szerkezetbe foglalásról

Az Helyi Építési Szabályzattal (HÉSZ) kapcsolatos egyeztető
tárgyalást az ülést megelőző napon megtartották, és mivel nem
érkezett újabb lakossági és egyéb észrevétel, a kifüggesztést
megkezdték, így a testület egy hónap múlva megszavazhatja a
rendelet-módosítást.

A HÉSZ módosítással kapcsolatos lakossági kérelmek
ismertetése

Két kártérítési igény merült fel a HÉSZ egy korábbi módosításával
kapcsolatban (ezek egy következő HÉSZ módosítás témái
lehetnek). Az egyik esetben az érintett telek besorolása
megváltozott (panzióterület helyett zöldterület lett), a másiknál
pedig övezeti módosítás is történt (4,5 méter helyett 7,5 méteres
lett a megengedett építménymagasság, azonban korábban nem volt
meghatározva a funkció, most pedig csak egészségügyi célokra
használhatják a területet), így meg kell vizsgálni a két ügyet. A
képviselők úgy döntöttek, hogy egy független ingatlanügyi szakértőt bíznak meg, hogy ezeknél az ingatlanoknál a kárt megbecsülje.
Az egyéb kérelmek közül kiemelkedik, hogy az egyik
mezőgazdasági területen egy család birtokközpontot szeretne
létrehozni. Ehhez a szabályok szerint 1 hektár szükséges, nekik
azonban csak 0,9 van, viszont a testületnek lehetősége van egy
megengedőbb döntés meghozatalára.
Sajnos, korábban nem az volt a gyakorlat, hogy a változások által
érintett tulajdonosokat kellőképpen értesítik, azonban mára a
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már aláírt (bérbeadási) szerződést utólag jóváhagyták a képviselők.

gyakorlat és az előírások is megváltoztak. A testület szükségesnek
tartja az ügyek megvizsgálását, és javaslatot tettek arra, hogy a
következő testület foglalkozzon ezekkel az ügyekkel.
Megállapítást nyert, hogy ahol lehet, a korábbi változatra kell
visszamódosítani a tervet, ahol pedig ez nem lehetséges, ott
tárgyalásos úton kell rendezni a vitás pontokat.

Megállapodás az ÉDV Zrt.-vel a leolvasásról és az
adatszolgáltatásról

A júniusi ülésen kért listát a hivatal összeállította és térképet is
készített mellé. Fontos adalék lehet ez a következő testületnek,
akik így felmérhetik, mennyi piacképes, illetve stratégiai jellegű
tulajdona van településünknek.

Telki erdei tanösvény kialakításának támogatása

Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes
ingatlanok ismertetése
Határozat hatályon kívül helyezése

Egy korábbi határozat szerint eljárás indult a Tenisz-klub
tulajdonosai ellen, amelynek folyományaként elindult egy
tárgyalás. Ebből kiderült, hogy a szándék megvan a lerakott szemét
elszállítására, azonban az anyagi lehetőség korlátozta őket. A
legutóbbi tárgyaláson vállalták, hogy szeptember 27-ig elvitetik a
szemetet. Mivel a hivatalnak amúgy is korlátozottak a lehetőségei
a határozat végrehajtására, ezáltal az értelmét is veszti, így
hatályon kívül helyezték.

A településőrök hétvégi munkavégzése

A településőrök hétköznap éjjelente vannak jelen a közterületeken,
hétvégén pedig napközben ügyelnek. Dr. Réthy Imre képviselő
javaslatára felmerült a kérdés, hogy vasárnaponként az aktuális
beosztás alapján egyikük (aktív mozgóügyeletként) ténylegesen
körbejárja a települést és feljegyzi a rendsértéseket. Ezt a tesület
elfogadta.

A település közvilágítására vonatkozó 2011. évre szóló szerződés

A tavalyinál kedvezőbb árajánlat érkezett az ELMŰ-től, így a
testület elfogadta a jövő évre vonatkozó szerződés-tervezetet.

Összegző jelentés a 2006 és 2010 közötti gazdálkodás
helyzetéről

Az elmúlt 4 év gazdálkodásáról szóló részletes beszámoló Réthy
Imre képviselő cikkében és a Takács Zoltán alpolgármester által írt
mellékletben olvasható.

Az MLSZ vendégéjszakák helyzetének alakulása

Várhatóan a szeptember végi ülésen dönthet a testület az
önkormányzati keret vendégéjszakáinak értékesítésével kapcsolatban. Az értékesítési lehetőségeket két konferenciaszervező és
egy szállásszervező cég bevonásával keresik.

A Fő utca, a Muskátli utcai körforgalom és az új óvoda
közbeszerzési helyzete

Új eljárási rend lépett életbe és a közbeszerzési törvény is
változott, ezért lassabban halad előre az új óvoda pályáztatásának
kérdése. A közbeszerzési pályázat kiírásáról rövidesen dönthet a
Pénzügyi Bizottság. Jó hír, hogy megszűnt a korábban szükséges
fedezetkezelői számla. A pályázatok leadása már a következő
testület feladata lesz, azonban ennek előkészítése folyamatban van
(jelenleg a pályázati szöveg megfogalmazásánál tartanak).
A Fő utca esetében szintén a pályázatkiírás előkészületei folynak,
a Muskátli utcai körforgalomnál pedig a CBA-val egy új
együttműködési formát készítenek elő. A remények szerint az
áruház és a körforgalom egy beruházásként valósul meg, aminek
köszönhetően kedvezőbb lehet a finanszírozása.

Földhasználati szerződés jóváhagyása

Az Organica Zrt.-vel a szennyvíztisztító területére kötött és korábban
2010. szeptember

Az eredeti elképzelés szerint az önkormányzat megbízottja olvasta
volna le a mérőket, de a vízszolgáltató kérte, hogy bevált embereik
végezhessék el a munkát, amit Telki elfogadott. Falunk korábban
egy leolvasó készüléket is vásárolt, amelyet az ÉDV most
névértéken átvett.
Az óvoda és a KOKUKK Egyesület korábban előkészített egy
tanösvényre vonatkozó pályázatot, amely azonban sikertelen volt.
Az önkormányzat által arra önrészként biztosított 330 ezer forintot
így a kezdeti lépések finanszírozására használhatják fel.

Tagkiválás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból

Dorog települése kivált a társulásból és ehhez a testület
jóváhagyására volt szükség.

A „Medence-foci” sportrendezvényre történő nevezés kérdése

Egy nagyon kedves meghívó levél érkezett a Zsámbéki-medence
Térségi Nonprofit Kft-től. Mivel azonban a képviselők nagy része
a kérdéses időpontban nem tud jelen lenni, ezért felkérték a Telki
SE-t, hogy amennyiben lehetséges, állítson össze egy csapatot,
amely szeptember 11-én képviseli Telkit a rendezvényen.

A Budakörnyéki Naturparkért Egyesület létrehozása

A Budakörnyéki Naturparkért Egyesületben Telki Budakeszivel
együtt alapítóként vesz részt. Az alakuló ülés jegyzőkönyvét és
okiratát a testület megkapta és jóváhagyta. A tagság évi 12 ezer
forint díjjal jár.

Lakossági telekeladási kérelem

Egy, a temetővel szomszédos terület tulajdonosa felajánlotta
falunknak a 265 négyzetméteres terület megvásárlásának
lehetőségét (500 ezer forintért). Mivel a korábbi gyakorlat szerint
településünk meghatározott négyzetméter-áron vett telkeket, így
Telki 118 ezer forintot ajánlott fel a területért.

Iskolai óraszámok, szakkörök kérdése

A rendelkezésre álló iskolai óraszámokat a most folyó tanévre úgy
sikerült kiosztani, hogy még maradt néhány felhasználható óra
szabadidős foglalkozások számára. A képviselők elfogadták az
iskola kérését, amely szerint szakköröket indítanak ebből az
órakeretből. A konkrét felhasználásról az OKSB dönt majd.

Hóvirág utcai közvilágítás

A TTKKB (Településfejlesztési, Településüzemeltetési,
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság), valamint a PÜB is
támogatta, és az alpolgármesterek saját hatáskörükben jóváhagyták
az Üdülő részen a főútnál lévő úttest-megvilágításra vonatkozó
tervet. Eszerint a Hóvirág utcánál a főutat megvilágító lámpatestet
építenek a buszmegállóhoz vezető kereszteződésben.

Egy Napsugár utcai lakos kérelme

Egy jelenlévő lakos elmondása szerint nincs gond a közelükben
épülő játszótérrel, azonban aggodalmát fejezte ki a
gördeszkapályával kapcsolatban. A képviselők elmondása szerint
hamarosan kamerarendszer védi majd az ott lakók nyugalmát, és a
körzeti megbízottunk is kiemelten figyel majd azon a részen a
rendre.
szb
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INTERJÚ

„Bízom abban, hogy a telkiek csak a saját szemüknek és józan értékítéletüknek hisznek”

Interjú Móczár Gábor alpolgármesterrel

Hamarosan lezárul egy ciklus, és az urnákhoz járulnak a
szavazók Telkiben is. Itt az idő hát, hogy Telki vezetése
értékelje a mögöttünk hagyott 4 évet. Előző számunkban
Takács Zoltán számolt be alpolgármesteri fél évéről, ezúttal
pedig a faluvezetést Danóczy Balázs február végi
lemondásával „megöröklő” Móczár Gábort kérdezte
lapunk az elmúlt időszakról.
Telki Napló: Milyen érzésekkel látott munkához a falu
vezetőjeként?
Móczár Gábor: Amikor Balázs lemondott, az első, amit
éreztem, a döbbenet volt. A második az izgalom, hogy vajon mi
történhetett a háttérben. A harmadik pedig az aggódás, hogy mi
lesz a falu dolgaival.
Már az elején nyilvánvalóvá vált, hogy a sok vállalt
kötelezettségemből párat le kell adnom a választásokig
hátralévő időre, mivel egy pillanatig sem fordult meg a
fejemben, hogy nem viszem tovább a település ügyeit. A
képviselőkkel való egyeztetésünk során még aznap felvetődött,
hogy az lenne az igazi megoldás, ha két alpolgármester, osztott
feladatkörrel, együtt vezetné a falut.
TN.: Hogyan sikerült megbirkózni a megnövekedett
teendőkkel?
M. G.: Számomra megdöbbentő volt, hogy egy polgármesternek mennyi mindennel kell foglakoznia, és milyen sokrétű a
munkája - ez pedig rendkívül sok energiát igényel. Az már
hamar látszott, hogy mennyire széles az a tartomány, amely a
minimális feladat-ellátás és az igazán jó faluvezetés között van.
Ha a döntéseknél és az önkormányzati munkánál a minimum
szintre törekedtünk volna, akkor könnyen széteshetett volna
minden. A falu vezetésének ügyeivel csak polgári foglalkozásunk után, szabadidőnk terhére tudunk foglalkozni, ezért a
hivatallal sokszor virtuálisan, kevés személyes megbeszéléssel
tartottuk a kapcsolatot, és a hivatali munkatársak, valamint a
testület tagjai is sokat segítettek abban, hogy a településsel
kapcsolatos teendőket rendben el tudjuk látni.
TN.: Milyen célokat tűztek ki akkor, és mennyire sikerült ezeket
megvalósítani?
M. G.: Az elsődleges célunk az volt, hogy korrekten végigvigyük ezt a ciklust. Nem szándékoztunk új frontokat nyitni,
azonban az élet felülírta ezt a tervünket. Hétről hétre változtak a
körülmények a pátyi „golffalu” kapcsán, ezek mellett a nagy
esőzések is nehéz helyzet elé állítottak minket. Mindketten
éreztük azonban annak felelősségét, hogy fő feladatunkként a
Balázs által megkezdett ügyeket kell befejezni.
Összességében nézve úgy érzem, a nagyszámú ügy ellenére
meg tudtuk oldani a ránk bízott feladatokat, és sikerült néhány
olyan új dolgot is elindítanunk, amelyek a jövőbe mutatnak.
TN.: Melyek ezek?
M. G.: A KOKUKK Egyesülettel együttműködve egy ökoszemléletű Telki létrehozásába fogtunk, amelyben sokat segítenek a
pátyi golfügy révén velünk kapcsolatba került környezetvédő
szervezetek (erre jó példa a „Fenntartható-e Telki?” előadás – a
szerk.). A nemrég alapított Budakörnyéki Natúrpark kialakításában Telki alapítóként vesz részt, és Budakeszivel, valamint
a környező településekkel együtt remek közbiztonsági
együttműködést sikerült kialakítani, amelynek reményeink
szerint érezhetően pozitív hatása lesz. Nagyon fontos
előrelépésnek érzem, hogy a 069-es területen felállt új
szervezőgárdával sikerült az ottani problémák megoldása felé
komoly lépéseket tennünk, és szintén jelentős eredmény, hogy a
lakossági panaszok orvosolása érdekében nemcsak
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folyamatosan tárgyaltunk és tárgyalunk az MLSZ-szel az
Edzőcentrum rendezvényei kapcsán felmerülő problémák
(zavaró zaj, fény, rendezvények időpontjai és jellege, forgalom,
parkolás, stb.) megoldása érdekében, hanem várhatóan sikerül
egy egyértelműen pozitív változásokat tartalmazó szerződésmódosítást is tető alá hoznunk.
TN.: Milyennek értékeli az önkormányzat 4 éves munkáját?
M. G.: Elsősorban rendkívül konstruktívnak! A választások óta
úgy dolgoznak együtt a képviselők, mintha a voksolás előtt
mindannyian együtt kampányoltak volna. A testületet tisztán a
falu érdekei vezényelték, és Danóczy Balázs polgármester
vezetésével mindenki aktívan vett részt a közös munkában. Az
egyes szakterületeken folyó szisztematikus munka mellett a falu
lakossága talán a rengeteg település-fejlesztési projekt és
beruházás elindulását érzékeli legjobban. Több olyan ügyet
sikerült kibillenteni a megvalósulás irányába, amelyek már
régóta jogos igényei az itteni lakóközösségnek.
Régóta húzódó kérdés például a Fő utca rendbetétele is,
amelyhez nemrég végre sikerült megszerezni a szükséges
építési engedélyt, azonban a közútkezelővel megszervezendő
gyakorlati kivitelezés elindítása már a következő testületre
marad. A Muskátli-Napsugár utcai kereszteződés komplex
átépítése esetében számtalan műszaki és pénzügyi problémával
kellett és kell megküzdenünk, azonban reális esély van rá, hogy
hamarosan mindenre megtaláljuk a megoldást, és újabb források
bevonásával megépülhet 2011-ben ez a létfontosságú
közlekedési csomópont. Pályázati pénz bevonásával
újjáépítettük a Pajtát, és az új óvodaépülettel kapcsolatban is jó
hír, hogy a sikeres pályázatunknak köszönhetően jelentős
támogatással végre megépülhet és 2011 őszén megnyithatja
kapuit az intézmény az Öreghegyen. Más törekvéseink - hogy új
épület építése nélkül is létrejöjjenek bérelhető óvodai
csoportszobák pl. a Kórház fasoron -, sajnos rajtunk kívül álló
okok miatt egyelőre nem valósulhattak meg, de jövőre e nélkül
is megoldódnak majd a férőhely-problémák.
A legfontosabb talán az a szemléletváltás volt, hogy falunknak
szüksége van közösségi térre, az iskolát ugyanis rendezvények
szempontjából már rég kinőtte a település. Ebben az iskola előtti
park kialakítása volt az első lépés, jó látni, ahogy minden nap
élettel telik meg a korábban üres nagy terület. A Pajta
rendbehozatala volt a következő nagy ugrás, amely így a
jövőben a felújított Jung-házzal együtt alkothatja majd Telki
közösségi házát. És természetesen ide sorolható a megépült
iskolai tornaterem, a Globall edzőcentrum és a műfüves
focipálya is.
Hatalmas eredménynek tartom, hogy közel 100 millió forint
uniós pályázati forrás révén 4 játszótér készül el októberben!
Ezek olyan közösségi terek lesznek, ahol a legkisebbektől a
legnagyobbakig mindenki megtalálhatja majd a saját kedvenc
játszóterét a faluban. A tervezéskor fontos szempont volt, hogy
ne csak az iskola környékén csoportosuljanak ezek a
létesítmények, mert ott a park és a Muskátli utcai játszótér
kapcsán már elértük a közterületeinket illetően az elvárt
minőségi szintet. Hanem a település olyan részein (Muskátli
utca, Öreghegy, 056) hozzunk létre közösségi tereket, ahol
eddig még teljes mértékben hiányoztak ezek a funkciók.
Minden esetben nem „csak” egy akadálymentes játszótér épül,
hanem parkolók épülnek, kerékpár tároló, padok és utcabútorok
kerülnek kihelyezésre. A Tulipán utcánál, a körforgalom mellett
pedig a terület teljes rendezése megvalósul, aminek a
végeredménye egy az iskola előtti területhez hasonló kis park
lesz.
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INTERJÚ, KÖZÉRDEKŰ

TN.: Van olyan, amit biztosan nem sikerül megvalósítani?
M. G.: Az Egészségházat a biztató előjelek ellenére sem tudtuk
megépíteni, hiszen a beruházás mögül a gazdasági környezet
változása miatt kiszállt a szakmai befektetőcsoport. Így új
megoldást kellett keresnünk, és egy pályáztatást követően a
Kórház fasor sarkán lévő, magánberuházásban épült épületben
(a gyógyszertár mellett) meg is találtuk a helyet az orvosi
szolgáltatásoknak. A helyiségbérleti szerződés aláírásra kész,
már csak az épület használatbavételi engedélyére kell várni és
hamarosan átköltözhet a rendelő. Az új helyen a felnőtt
háziorvosi rendelő mellett külön helyiségben kap helyet a
gyermekorvosi praxis, valamint a védőnői tanácsadó is itt lesz
elérhető. Az ezek mellett fennmaradó rendelési időben
szakorvosi ellátásokhoz adjuk majd bérbe a helyiségeket.
TN.: Hogyan összegezné a mögöttünk hagyott ciklust?
M. G.: Kiegyensúlyozott és sikeres négy évet tudhatunk
magunk mögött, sikerült Telki pénzügyi stabilitását

megteremteni és biztonságos, hosszú távú fejlődésének alapjait
lerakni. Meggyőződésem, hogy országos szinten is példaértékő
a testület együttműködése, és méltán lehetünk büszkék arra,
hogy az önkormányzati munkába nem szivárgott be a
pártpolitika, így ügyeinkkel sikerült nagyon sok embert
megszólítanunk. Ebben a négy évben komoly hangsúlyt
fektettünk a közösségépítésre és az egészséges életmódra, a
sportra. A közösségteremtő fejlesztések és a lakosokkal való
aktív együttműködés a jövőben is nagyon fontos elemei Telki
életének, hogy minél több lakost tudjunk bekapcsolni a település
életébe, és megtaláljuk azokat a lokálpatriótákat, akik saját
tudásuk, lehetőségük szerint munkájukkal is hozzá tudnak
járulni településünk fejlesztéséhez.
Bízom abban, hogy a telkiek csak a saját szemüknek és józan
értékítéletüknek hisznek, amikor Telki jövőjéről és a
megkezdett munka hasonló szellemű folytatásáról döntenek.
szb

„Líramentes övezet”

A 2006-2010. évi ciklus a számok tükrében

Választási kampány ide, választási kampány oda, mindenképpen el szeretném kerülni az ilyenkor szokásos legnagyobb hibákat: az
eredmények „Érik a gyümölcs”-jellegű „fényezését” és a nehézségek elhallgatását. Ráadásul a Kedves Olvasó bizonyára nagy lendülettel
dobná a sarokba a Telki Napló aktuális számát, ha a cikket úgy kezdeném, hogy „nehéz helyzetben vettük át a falu pénztárkulcsát 2006ban…”. Ehelyett szorítkozzunk a tényekre, a meglévő és várható nehézségeket sem elhallgatva!

– A helyi adóbevételek a 2006. évi 83 millió forintról 176 millió
forintra nőttek 2009-ben, nem kis részben a 2007-től bevezetett
adóemelésnek „köszönhetően”.
– Danóczy Balázs polgármester vezetésével 2007-ben „nullabázisú
költségvetés” készült, ami jelentős működési megtakarításokat
eredményezett: a falu 2006. évi 451 millió forintos működési
kiadása 2007-ben 402 millió forintra csökkent.
– A fentiek eredményeként Telki gazdálkodása négy éven keresztül
stabil volt, a működési bevételek folyamatosan fedezték a
működési kiadásokat.
– Telekeladásból a négy év alatt 753 millió forint folyt be. A
legnagyobb egyedi tétel az MLSz-telek eladása volt 2007-ben
150 millió forintért. Ugyanakkor a telekeladás 2010-ben
megtorpant, elsősorban az építési hitellehetőségek beszűkülése
miatt.
– Ugyanebben az időszakban 969 millió forintot fordítottunk
felújításra és beruházásra.
– A fejlesztési kiadásokat a telekeladásokból, hitelből (tornaterem
200 millió forint), lakossági hozzájárulásokból és részben
pályázatokon elnyert támogatásokból finanszíroztuk.
– Összesen öt jelentős pályázaton nyertünk el támogatást, összesen
320 millió forint értékben:
o Petőfi utca felújítása
o Akácos, Erdő és Tölgyfa utcák felújítása.
o Pajta (Faluház) és környéke revitalizációja.
o Négy új játszótér építése.
o Az Öreghegyi, második óvoda megépítése.
– A falu hitelállománya négy év alatt egyrészt nőtt 200 millió
forinttal (tornaterem építése), másrészt csökkent 130 millió
forinttal a tőketörlesztések miatt. Így a nettó változás 70 millió
forint növekmény. A hitelek jelenlegi állománya 523 millió forint,
ami kezelhető nagyságrend.
– 2008-ban 55 millió forintért visszavásároltuk az ORGANICAVWS Zrt.-től a Telki Víz Kft. üzletrészét. Így jelenleg a
szennyvíztisztítást a 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában
lévő cég végzi.
– 2009. decemberében az ÉTV-től Telki viziközmű vagyonát is
visszavásároltuk és azokat csak bérbe adtuk az új szolgáltatónak,
az ÉDV Zrt-nek. Az általunk fogyasztott víz lágyabb ugyan nem
lett, de legalább érezhetően kevesebbet fizetünk ma érte, mint
korábban.
2010. szeptember

– Szintén visszavásároltunk az iskola és az óvoda környékén öt
darab, ú.n. Becco telket is, ezzel lehetővé téve adott esetben az
iskola bővítését.

Ígértem hibákat, nehézségeket is:
– Megnőtt az adó kintlévőségek összege és azok behajtása nem
kellően hatékony. Ezen a választások után mindenképpen
változtatni kell, elsősorban a becsületes adófizetők érdekében.
– Az előzetesen tervezetthez képest magasabb ajánlatokat kaptunk
a Muskátli utcai csomópont és a Napsugár utca első szakaszának
komplett átépítésére, ezért a közbeszerzési pályázatot – több
érvényes ajánlat ellenére – érvényteleníteni kellett.
– Érdemi nehézséget jelent, hogy 2010-ben – a már fent említett
építési hitellehetőségek beszűkülése miatt - eddig csak 38 millió
forint folyt be telekeladásból, szemben az éves 90 milliós tervvel.
Mi várható a választások után? Amennyiben az új testület gazdasági
kérdésekben továbbra is egységes, kiszámítható és racionális marad
(mentes minden demagógiától és álomkergetéstől), akkor
– még 2010-ben átadásra kerül a négy új játszótér.
– 2011. augusztusára megépül az új óvoda az Öreghegyen.
– 2011-ben megépül a Muskátli utcai csomópont, beleértve a
Napsugár utcai vízelvezetést a patakig.
– folytatódik a Fő utca rekonstrukciója a régi körforgalom és a
Faluház között.
– keresni fogjuk a pályázati pénzeket a Hosszúhát (volt
Üdülőterület) és a „069” közművesítésének befejezéséhez.
– 2014-ben érezhetően alacsonyabb lesz a falu adósságállománya,
mint jelenleg.
Réthy Imre
a Pénzügyi Bizottság elnöke

(A cikk az ehavi számunk mellékletében található, Takács Zoltán
alpolgármester által készített részletes beszámoló alapján készült.)
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Önkormányzati választások 2010.
VÁLASZTÁSOK

Összefoglaló a legfontosabb tudnivalókról

A szavazás október 3-án 6-tól 19 óráig
lesz a Telki Általános Iskolában
(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 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
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!
Szavazás képviselő(k)re
A megválasztható képviselők száma
Telkiben: 6 fő (2010. évi L. tv. 4.§. c.
pontja; Lakosságszámunk 2010. január 1jén: 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!)

Szavazás polgármesterre
Csak egy polgármester jelöltre lehet
szavazni. Az lesz a település polgármestere,
aki a szavazólapon található jelöltek közül
a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Szavazás megyei közgyűlés tagjára
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
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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
2. sz. szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság
Tagok: Weiszgerber Vilmosné (elnök),
Bendik György, Antóniuné Balázs Veronika
Póttagok: Sólyom Éva, Schäffer Lászlóné

3. sz. szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság
Tagok: Aszódy Tamás (elnök), Juhos Kiss
Eszter, Kékesi Istvánné
Póttagok: Dura Béláné, Fábián Tamás

A szavazókörök a Telki Általános
Iskolában lesznek 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 településszintű
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.

Egyéni listás települési önkormányzati
jelöltek.
Telki
Jelölt neve
Jelölő szervezet
Bordás András László Független
Danóczy Balázs
Független
Földvári-Nagy László Független
Halász Terézia Éva
Független
Hambuch Henrik
Független
Király Péter
Független
Miskolczi László
Független
Móczár Gábor Attila Független
Németh Kinga
Független
Dr. Réthy Imre
Független
Soós Katalin
Független
Szigeti Antal
Független
Thirring Szabolcs IstvánFüggetlen
Polgármester jelöltek
Telki
Jelölt neve
Deltai Károly István
Hambuch Henrik
Komlancz Tibor
Varga Mihály Ferenc

Jelölő szervezet
Független
Független
Független
Független

A KOKUKK és a választások

A Kokukk története során ez az első
alkalom, hogy felmerült: támogathat-e az
egyesület jelölte(ke)t vagy programo(ka)t
az önkormányzati választások során? Az
apropót az adta, hogy az elmúlt hetekben
kaptunk ilyen felkérést.
A felkérés tényét megtisztelőnek tekintjük,
mert arra utal: a jelölt elismeri az egyesület
által végzett munkát, sőt úgy gondolja,
hogy a választópolgárok egy szélesebb köre
is így gondolkodik. Az egyesület tagjai
megvitatták a kérdést, ennek eredménye az
alábbi határozat: jelöltek vagy választási
programok támogatásával a KOKUKK sem
most, sem a jövőben nem kíván részt venni
a helyi politikában.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a döntésnek
nincs köze a jelenlegi jelölt- és programkínálathoz. Elvi döntés, mely összhangban
van az egyesület alapításakor meghatározott
TELKI napló

függetlenséggel. Úgy gondoljuk, hogy
bármilyen feltétlen elköteleződés – akár
veszítene, akár győzne valamely „egyesületi favorit” – veszélybe sodorná a
KOKUKK függetlenségét.
Az egyesület és az önkormányzat között az
elmúlt hét évben sokrétű és termékeny volt
az együttműködés. Értelmes és a profilunkba vágó feladatokhoz szívesen nyújtottunk segítséget, gyakran kerestük egymást ilyen-olyan problémákkal, ötletekkel,
s közcélú tevékenységünket az önkormányzat – lehetőségei és saját preferenciái
szerint – támogatta. Az egyesületi alapszabályban rögzített céljai érdekében a
KOKUKK a jövőben is kész ugyanilyen
konstruktív módon együttműködni a
mindenkori faluvezetéssel.
Kodolányi János Kulturális és
Környezetvédő Közhasznú Egyesület
2010. szeptember

Új generációs közúti rendszámolvasó
kamerarendszer került üzembe helyezésre
KÖZÉRDEKŰ

2006 óta működik Telki és Budajenő határában egy-egy a közúti
forgalmat monitorozó kamerapár. A helyi vállalkozók egy
csoportjának adományaként kiépített, az akkori technikai
színvonalat képviselő berendezés azt a célt szolgálta, hogy
elriassza a településen jó fogásra ácsingózó „utazó” betörőket. A
négy fixen telepített kamerából és a központi egységből álló
rendszer betöltötte hivatását, érzékelhetően csökkent a betörések
száma. Azonban mint minden önkormányzati működtetésű
kamerarendszernél, nálunk is problémát okozott, hogy zavarosak
voltak a működtetés jogszabályi keretei, ezért a rendőrség nem
támaszkodhatott a rendszer szolgáltatásaira.
Múlt év végén szerencsénkre módosult a közterület-felügyeletről
szóló törvény, ami lehetővé tette a hivatalos működtetést. Ennek
keretében a kinevezett közterület-felügyelő a helyi rendőri
szervekkel szorosan együttműködve adatkezelési jogosultságot
kapott. Az előbbi apropó jó feltételeket adott a rendszer technikai
korszerűsítésére, ami 2010 nyarán megtörtént.

A kamerás rendszert úgy alakították ki, hogy képes legyen a
telepített kamerák előtt bármilyen irányból és bármilyen
napszakban elhaladó jármővekről képfelvételt készíteni, illetve a
rendszer biztosítsa a kapcsolódó rendszámok, képek, dátum és
honosság adatok automatikus tárolását és az arra jogosult
hatóságok (Telki esetében a körzeti megbízott és a közterület
felügyelet vezetője) számára az adatok lekérdezhetőségét. A
rendszer az előre bevitt „gyanús” rendszámok megjelenése esetén
pedig automatikusan riasztást képes küldeni a rendszerben
megadott email címre vagy telefonra.

Mit tud, milyen védelmet biztosít a lakosság számára az új fantázianevén eNOTO – rendszer?

Az eNOTO rendszer
- támogatja a prevenciót, a megelőzést, az ún. utazó bűnözők
elriasztását;
- rendkívüli események bekövetkeztekor lehetővé teszi a
hatóságok számára gyors, operatív intézkedések megtételéhez
valósidejű adatok, képfelvételek felhasználását;
- utólagosan segíti a rendőrség nyomozati munkáját, elkövetők,
tanúk felkutatását.

Néhány dolgot érdemes külön is hangsúlyozni. Az adatok kezelése
szabályokhoz kötött, ami azt jelenti, hogy csak az illetékesek (a
körzeti megbízott és a közterület-felügyelőnk) férhetnek az
adatokhoz, de ők is csak célhoz kötötten. Minden adatkezelésről
jegyzőkönyv készül. Tehát nem lehet, sőt büntetőjogi felelősség
terheli az adatok illetéktelen felhasználását.
Különösen fontos, hogy lakosaink tudják, ha egy esemény
járműelkövetéssel összefüggésbe hozható, akkor első lépésben a
körzeti megbízottat tájékoztassák, mert ő a rendőrség helyi
megbízottjaként akár távolról (számítógépen keresztül) is rá tud
tekinteni az adatokra, rákereshet rendszámokra, megnézheti egy
adott időszakban a forgalmat,,stb..
A rendszer számos most nem részletezett képessége azonban csak
akkor használható ki igazán, ha a helyi lakosság és a közrend
fenntartásáért felelős szervezetek, személyek szorosan
együttműködnek. Az együttműködésre a következő hetekben
szabályzat készül az önkormányzatban. Érthető, hogy az új,
korszerűsített rendszer 100%-os használatba vétele a szabályzat
elkészülte után lehetséges. Természetesen a rendszer közben
folyamatosan működik.

Szelektív hulladékgyűjtők egy helyen

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az összes szelektív hulladékgyűjtő az Alsó-Völgy utcába, egy központi, kamerával
megfigyelt területre lett áthelyezve.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az új szelektív gyűjtő nem hulladéklerakó! A szelektív hulladékot továbbra is az erre kijelölt
gyűjtőkben, a megfelelő módon helyezhetik el. Aki nem az edénybe, hanem mellé helyezi a hulladékot, az 30 ezer (!) forint
szabálysértési bírságot köteles fizetni!
Telki Polgármesteri Hivatal
2010. szeptember
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KÖZÉLET

NEVEZZÜK NEVÉN!

Egyre többünket zavar, egyben foglalkoztat a gondolat, hogy
közbeszédünkben, de mindenekelőtt a településfejlesztési,
közigazgatási munkában Telki egyes településrészeit nem tudjuk
igazán elfogadható, vagy a jövőben is kívánatos, tetszetős, kedves
módon megkülönböztetni.
Ezért naponta arra kényszerülünk, hogy az egyes területek
helyrajzi számozását, vagy a közelmúlt fejlesztések
ragadványneveit használjuk. Így pl. a 056, a 02, a 069, az alsóBecco, a felső-Becco és így tovább.
Mint született telki, vettem már a bátorságot, hogy – igaz
Callmayer Feri bácsi sugallatára- a Fő utcai boltot, a tulajdonos
céggel Ófalu üzletnek neveztessem el, amivel együtt a régi Telki
ezen része Ófalu elnevezése is átment a közhasználatba.
Kézenfekvő volt ezután számomra a Budajenő felé vezető út
jobboldalán a 1970-es évben elkezdődött első falufejlesztés Rózsa
utca, Pipacs utca, Rozmaring utca környéke, Újfalu nevének
közhasználatba vitele is.
A sikereken felbuzdulva, ennek folytatására egy folyamatot
szeretnék elindítani, amelyben Telki minden lakosának részt
kellene vennie, az egyes településrészeket illetően pedig
mindenekelőtt az ott lakók véleménye lenne meghatározó.
Van miből meríteni.
Telki több mint 800 éves, és a XVIII. századot követő
történelméből bőséges kínálat van az elnevezésekre, egyben Telki
történelmi múltjának ily módon történő megőrzésére is.
Ezen elnevezések nagy része a közelmúltig közhasználatú volt
Telkiben. Fontosnak tartom, hogy Telki hegyekkel, völgyekkel
tagolt tájait, értékeit, az elnevezésekben a korábbiakhoz hasonlóan,
most is meg lehessen jeleníteni, amit e helyen el is kezdenék.
A Kórház fasor teniszpálya felőli oldala – ma 056 – és ellenkező,
a Völgy utca - Árnyas utcával határolt része – ma 02 – neve Telkier
Wiese, azaz Telki-rét volt 250 évig.
Milyen szép lenne a részt Völgyrétnek hívni.
A Budajenő felé vezető út baloldalán, Napsugár utca,- Patak,Zúzmara utca által közbezárt területrésze – ma 069 – neve
Birnthal, azaz Körtevölgy.
Benne az a mélyedés, a Hexen Sutten, azaz Boszorkány-Szurdok,

10 éve város Budakeszi

amely még ma is megmaradt, igaz Boszorkányvölgyként.
Lehet választani!
A területet annak idején megvásároló, fejlesztő, külföldi cég után,
az Alsó-Becco, Felső-Becco elnevezés számomra idegen.
Az Alsó-Becco területének ősi neve Neuriss, azaz Újföldek, a
Felső-Becco rész ősi neve Neugebirg, vagyis Újhegy.
Mennyivel szebb lenne, ha az ott lakók mindannyian
Újhegyieknek hívhatnák magukat.
Az Orgona utca feletti rész neve Weingebirg, vagyis Szőlőhegység.
Mivel ma is jellemzően szőlős terület, igazán jó lenne megőrizni a
Szőlőhegy nevet.
Ma is nagy vita tárgya, a szerencsétlen körülmények között történt
esemény, amely az egykori Üdülőterületet Hosszúhátnak nevezte
el, amit sokan nem akarnak. Akkori kezdeményezésem az
Üdülőfalu név sem kapott teljes körű támogatást az ott lakóktól.
Mivel az Üdülő teljes területén is mindig szőlőtermelés folyt, amit
teljes mértékben csak az 1970-ben megkezdődött üdülőterületté
fejlesztés szüntetett meg, újabb javaslatom lenne.
Mivel az Üdülő összefüggő területet alkot az Orgona utca feletti
résszel, lehetne közös nevük is Szőlőhegy.
Természetesen lehet folytatni a sort, hiszen Telki teljes
közigazgatási területének megvan az egykori szép történelmi neve,
amit a későbbiekben szintén fel lehetne használni.
Kezdetként, az előbbieket tartom megfontolásra szükségesnek, a
közös bölcsesség és mindenekelőtt az ott lakók kívánsága
figyelembevételével, elsőként a közbeszédben, de később a
mindenkori Önkormányzat döntése alapján, akár a hivatalos
használatban is megjeleníteni.
Úgy gondolom, Telkihez kötődésünkhöz, még szeretettebbé
válásához, nagyban hozzájárulnak az ilyen, vagy hasonló
településrész elnevezések.
Elfogadásuk, mindennapi használatuk hosszabb időt igényel, a
folyamat elindításában, szervezésében, - lakosságunk általi pozitív
fogadtatása esetén, akár civil szerveződésként is, - örömmel
vennék részt.
Szigeti Antal
képviselő

Augusztus 21-én a hagyományos Budakeszi Családi Napok
rendezvény keretében ünnepelte várossá válásának 10. évfordulóját
Budakeszi.
Nagy népünnepély volt a város főterén, kultúrműsorokkal, ételfőző
versenyekkel, vidámsággal.
Az ünnepségre meghívást kaptak Budakeszi testvérvárosai,
képviselői, civil szervezetei, intézmények munkatársai, a gazdasági
élet szereplői, baráti és családi társaságok, valamint a szomszédos
települések önkormányzatai.
Telki nevében Szigeti Antal képviselő köszöntötte az évforduló
alkalmából a város lakosságát, adta át Telki üdvözletét és
jókívánságait a budakeszieknek. Reményét fejezte ki a két település
együttműködésének továbbfejlődésében, különös tekintettel a
közös feladatokra, érdekeltségekre, így az infrastruktúra, a
közlekedés fejlesztésére és a természet védelmére.
Beszéde után Telki nevében emlékszalagot helyezett el a város
zászlaján.
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KÖZÉRDEKŰ

A KÜLÖNBÖZŐ SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÜGYINTÉZÉSÉRŐL - 1. rész

Tisztelt Telki Polgárok!

A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (SZEIB) és a
Polgármesteri Hivatal szociális részlege, ezúttal a Telki Napló
oldalain keresztül próbál az egyes szociális juttatások igényléséhez
segítséget nyújtani.
Elsőként azokhoz szólunk, akik alanyi jogon kérhetik
közgyógyellátási igazolvány kiadását. Tapasztalatunk az, hogy
sokan sajnos nem értesülnek arról, hogy egészségi állapotuk vagy
szociális helyzetük alapján már megítélt ellátások mellett,
jogosultak közgyógyellátást is igényelni.
Javasoljuk, hogy amennyiben az alábbi pontok valamelyike Önre
illik, úgy vegye fel a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézőjével az ellátás igénylése érdekében.
A lehetőségek függvényében tervezzük a további ellátásokról
szóló, az alábbi részletességű és közérthető információk
megjelentetését a későbbi lapszámokban is.
Üdvözlettel: Halász Terézia - SZEIB elnöke

KIK JOGOSULTAK KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ALANYI
JOGON ?
•
•
•

•
•
•
•

a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó,
az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
kiskorú;
a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott
személy;
a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti
gondozott;
a központi szociális segélyben részesülő;
a rokkantsági járadékos;
az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül
nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
az, aki (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű
családi pótlékban részesül.

Telki Napló archívum

Kedves Olvasóink!
A Telki Napló szerkesztősége
ezúton kéri hűséges olvasóit, hogy
amennyiben megőrizték az alábbi
számainkat, legyenek kedvesek
segíteni archiválásukat. Amennyiben le tudnak mondani róluk, nem
kell mást tenniük, mint eljuttatni
azokat a Telki Polgármesteri
Hivatalba, ahol a jelenleg hiányzó
számokkal pótolni tudnánk a
korántsem teljes archívumot.
Kérjük, segítsenek, hogy falunk
hírmondóját
ezáltal
teljes
egészében megőrizhessük az
utókor számára!
Köszönettel:
Telki Napló
2010. szeptember

AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE

Mit kell tennie az ügyfélnek ?
1. Fontos tudni, hogy az eljárás kérelemre indul, tehát az ügyfélnek
be kell nyújtania egy kitöltött kérelmet a hivatal szociális
ügyintézőjéhez. (A Telki illetőségű lakosoknak, a közgyógyellátásra vonatkozó kérelmet a Telki Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtaniuk.) A kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani,
melyet a hivatalban lehet beszerezni.
Csatolni kell :
- a kérelmezőnek a közgyógyellátásra feljogosító állapotigazolását (például ha I. vagy II. csoportbeli rokkant, akkor az arról
szóló határozatot),
- a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátásokról. A
háziorvosi igazolást zárt borítékban, a kérelmező nevének és TAJszámának feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez. A borítékon
fel kell tüntetni a „háziorvosi igazolás közgyógyellátás
igénybevételéhez” szöveget és a háziorvos nevét, bélyegzőszámát
is.
Mit kell tennie ezután a Polgármesteri Hivatalnak ?
2. A jogszabálynak megfelelően elkészített iratanyag és az orvosi
igazolás továbbításra kerül a területileg illetékes Regionális
Egészségbiztosítási Pénztárhoz, ahol az igazolvány kiadásához
szükséges szakhatósági véleményt elkészítik, majd eljuttatják a
hivatalnak.
3. Az ügyintéző határozatot hoz a jogosultságról a szakhatósági
vélemény alapján, melyet szintén a területileg illetékes Regionális
Egészségbiztosítási Pénztárhoz küld meg.
Mit tesz a területileg illetékes Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár ?
4. A szakhatósági vélemény alapján kiállítja a közgyógyellátási
igazolványt, és megküldi a jogosult részére. Az alanyi jogon
megállapított közgyógyellátási jogosultság időtartama két év,
ezután a kérelmet ismét be kell nyújtani a Polgármesteri
Hivatalhoz a fent ismertetett módon.

A hiányzó lapszámok:

1997. 2. szám,

1999-2000: minden szám,

2001: januártól-áprilisig, június,
október, november,

2002: március, augusztus,
2003: 1-7., 9., 11. szám,
2004: minden szám

2005: 1-5., 7-8. szám,
2006: 10. szám
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AZ

E DZŐCENTRUMMAL

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az önkormányzat képviselői és a Globall vezetése a nyáron többfordulós tárgyalást folytatott annak érdekében, hogy értékeljék az
elmúlt egy év működésének a tapasztalatait, valamint megoldást
keressenek a lakosság által megfogalmazott észrevételekre. A
tárgyalások sikerrel zárultak: kültéri rendezvényeket a jövőben csak
gépi hangosítás nélkül tartanak, a műfüves pálya világítását pedig
még az ősz folyamán átépítik, hogy kisebb legyen a fényszennyezés.
A Globall Football Park és Sporthotel több mint egy éve üzemel
településünkön, és tevékenysége nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a Telkiről országszerte kialakult „gazdag falu” képet a sportegészség-rekreáció fogalomkör váltsa fel. Az Edzőcentrum
mőködése a tavaszi-nyári időszak nagy részében a tervek szerint
történt, tavasszal azonban néhány esetben olyan rendezvényt
tartottak, amelyen a gépi hangosítás kellemetlenségeket okozott a
környék lakóinak. Az őszi-téli hónapokban pedig az intenzíven
használt hátsó műfüves nagypálya világítását tartotta zavarónak a
szűkebb és tágabb lakókörnyezet egyaránt.
Az önkormányzat vezetése több körben folytatott egyeztetéseket
mind az Edzőcentrum vezetőségével, mind az üzemeltető cég
tulajdonosának, az MLSZ-nek a vezetőivel a problémák
rendezéséről. A megoldást nehezítette, hogy a világítás átépítése
jelentős, több millió forintos beruházást igényel az Edzőcentrum
részéről, akik a használatba vételi engedély birtokában, a
jogszabályoknak megfelelően végzik a tevékenységüket. Az
Edzőcentrum Kft. megértette Telki szempontjait, partnernek
bizonyult, és hangsúlyozottan törekszik arra, hogy működésével ne
csak a jogszabályoknak feleljen meg, hanem a telki lakosság
elvárásainak is. Ezért jelentős anyagi vállalást tett annak érdekében,
hogy a megállapodás alábbi főbb pontjait teljesítse:
1. Megállapítottuk, hogy a fényszennyezést 95%-ban a
műfüves pálya rosszul megépített világítása okozza. Az
önkormányzat által felkért szakértőnk a hiba forrásaként a
beszerelt világítótestek típusát jelölte meg. Az Edzőcentrum
vállalta, hogy mintegy 3 millió forintos beruházással ezeket
a világítótesteket átépíti olyan aszimmetrikus lámpatestekre, amelyeknek a fényszórása lényegesen alacsonyabb.
A munkálatokat szakértőnk felügyeli és ellenőrző méréseket is végez. Az átépítésnek október végéig meg kell
történnie.

2. Bár csak az év néhány napján, de akkor annál nagyobb
gondot jelentett a nagy rendezvények során használt
hangosítás és zene. Az Edzőcentrum Kft. vállalta, hogy a
jövőben semmiféle külső hangosítást nem használ
rendezvényein, még olyan időszakban sem, ha azt a
csendrendeletünk amúgy lehetővé tenné. Ez alól egyedüli
kivételt azok az UEFA-szervezésű nemzetközi utánpótlás
mérkőzések jelentenek, amelyeken a himnusz lejátszása és
az eredmény közlése kötelező. Más jellegű hangosítás az
ilyen rendezvényeken is tilos.

3. Az Edzőcentrum Kft. az építési engedélyben előírt
növényeket elültette, a növények megfelelő méretűvé
történő növekedéséhez még nem telt el kellő idő, csak több
év alatt állnának össze olyan sövénnyé, ami kívülről is
érzékelhető. Az Edzőcentrum Kft. most vállalta, hogy az
ősz folyamán a Tengelice utcai kerítése mentén 1.2 méter
tőtávolsággal sűríti a növényeket. Így a növények teljes
sövénnyé záródására sokkal hamarabb kerül sor.
4. Az Önkormányzat vállalta, hogy amennyiben az adott
rendezvény mindenben megfelel a megállapodásnak és a
mindenkor érvényes rendeleteknek, akkor az Edzőcentrummal szemben lévő területét rendezvények idején,
eseti jelleggel, parkolás céljából az Edzőcentrum rendelkezésére bocsátja.
5. Lefektetünk egy házirendet, mely minden, a létesítményt
használó telki sportolóra, gyermekre és felnőttre egyaránt
kötelező lesz. Ezzel biztosítható, hogy a telki sportolók
edzései az évi 600 óra igénybevételekor az Edzőcentrum
más jellegű párhuzamosan zajló programjaival (konferenciák, szállodai szolgáltatások) ne zavarják egymást.

Az önkormányzat természetesen a jövőben is figyelemmel kíséri a
létesítmény működését, hogy az összhangban legyen a tervekkel és a
telki mindennapokkal egyaránt. Reményeink szerint hamarosan
megérkezik az MLSZ jóváhagyó beleegyezése is és ezzel a
tárgyalássorozat végéhez ér. Bízunk benne, hogy a felmerült
problémák nagy része így már megoldódik, és az együttműködés jövő
júniusi felülvizsgálatakor legfeljebb már csak apró finomítások
maradnak.
Telki Község Önkormányzata

Kedves Telkiek!

FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és az MLSZ edzőcentrumként is ismert
GLOBALL Football Park és Sporthotel között érvényben lévő
együttműködés keretében mostantól a telki lakosság számára is
ajánljuk kedvezményes feltételek mellett a létesítmény szállás- és
rendezvényterem-kapacitását.
A minden generáció igényeit kielégítő négycsillagos wellness
hotelben és XXI. századi sportközpontban a legprofibbaktól a lelkes
sportszeretőkig mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbbet! A
szálloda elhelyezkedésének és kialakításának köszönhetően kiváló
helyszínt biztosít a teljes kikapcsolódásra, a vendégek nyugodt
környezetben pihenhetik ki a munka, vagy az edzés fáradalmait.
Amennyiben Önnek családi vagy üzleti vendége érkezik, esetleg
saját családjának keres kikapcsolódási lehetőséget, kérjük,
érdeklődjön az aktuális, Telki számára biztosított kedvezményes
szobaárakról és foglalási lehetőségekről a Telki Polgármesteri
Hivatal titkárságán a hivatal@telki.hu e-mail címen vagy a 06-26572-003 telefonszámon.
További részletek a www.globall.hu honlapon.
10

TELKI napló

2010. szeptember

FELHÍVÁS

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az

1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulójának
helyi megemlékezésére hívja a telki polgárokat

2010. október 22-én, pénteken este 19 órára, az
56-os emlékműhöz.

Program:

- ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás és ünnepi beszéd
- filmvetítés a Pajtában
Fáklyát a helyszínen biztosítunk!

Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!

Telki címer

23 x 23 cm agyag-samott kerámia.
Megrendelhető:
Bessenyei Gábortól,
a 06-30-9492-886 telefonszámon.
Ára: 11.000 Ft + Áfa

Falukáposztája és táncház
Október 16-án szombaton,
16 órai kezdettel (idén egy órával korábban!)
a Pajta-Faluházban megrendezésre kerül
a kilencedik

FALUKÁPOSZTÁJA,
a Telki Káposztasavanyító Fesztivál.

A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposzta feldolgozása ceglédi recept
alapján, sóval savanyítva, ötféle fűszerrel ízesítve, répával és birsalmával
díszítve történik. A jelentkezők részére az alapanyagot az önkormányzat, a
bort pedig a Nyakas Pincészet biztosítja. A maga által savanyított
káposztát természetesen mindenki hazaviheti, de kérjük, hogy minden
jelentkező hozzon magával savanyító edényt!
Savanyításra jelentkezni október 11. hétfőig,
naponta 8 és 20 óra között lehet
Móczár Gábornál a 06 (30) 9415598
vagy Homonnai Erikánál a 06 (20) 287 9935 telefonszámon.
2010. szeptember
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Tisztelt telki polgárok!

Sajnálatosan továbbra is nagyon kevés a
nemzeti ünnepek alkalmával házainkon,
épületeinken lobogó nemzeti zászló. Az
elmúlt évben sikerrel újraindított akció
után az Önkormányzat ezúton kínálja fel
ismét azt a lehetőséget, hogy a helybéli
lakosoknak kedvezményes áron beszerez
nemzeti – és mostantól, újdonságként –
telki címeres zászlókat.
Móczár Gábor alpolgármester

A zászlók és tartozékaik árjegyzéke
(bruttó darabárak):

Nemzeti zászló nyomott címerrel:
60 x 40 cm: 1.125,- Ft
90 x 60 cm: 1.875,- Ft
Nemzeti zászló címer nélkül:
60 x 40 cm: 875,- Ft
90 x 60 cm: 1.500,- Ft

Telki község zászlaja (a pajzs alakú
címerrel, zöld alapon)
60 x 40 cm: 1.565,- Ft
90 x 60 cm: 3.375,- Ft
Zászlónyél:
Műanyag, 2 m-es: 2.000,- Ft
Fa, 2 m-es: 1.650,- Ft

Fehérre festett fém fali tartó:
1 ágú: 3.500,- Ft
2 ágú: 5.000,- Ft

A zászlók 2010. október 8-ig megrendelhetők, a Telki Polgármesteri
Hivatal titkárságán a 26/572-003
telefonszámon vagy a hivatal@telki.hu
e-mail címen.
Az igénybejelentést az alábbi minta
szerint kérjük megküldeni:

Megrendelek ....db ……méretű nemzeti
zászlót címerrel/címer nélkül
(aláhúzandó)
Megrendelek .....db ……méretű telki
zászlót
Megrendelek .....db műanyag/fa
(aláhúzandó) zászlótartó nyelet
Megrendelek ...db ……ágú fali tartót.
……………………………………..
az igénylő neve
……………………………………..
az igénylő aláírása
lakcíme: …………………………...
telefonszáma:……..............................
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Kerékpározzunk együtt!
PROGRAMOK

A 2010. október 9-i túránk részletei:
Úticél: Etyek, Botpusztai kápolna
Utak minősége: túlnyomórészt földút
Túravezető: Láng Noémi

A túra könnyítése érdekében többféle útvonalat lehet választani, aktuálisan
a túrázók létszámától és összetételétől függően:
1) Telki – Páty – Kozáromi-tó – Herceghalom – Botpuszta 19 km –
két veszélyes, nagyobb figyelmet igénylő útkereszteződéssel
2) Telki – Páty – Biatorbágy – Botpuszta 21,5 km – biztonságosabb
Indulás: Telki, Iskola, reggel 9 órakor, találkozó 8.45-kor
Érkezés Botpusztára: kb. 12 órára
Hazaindulás: kb. 2 órakor

Azoknak, aki túl hosszúnak érzi oda-vissza a túrát, több megoldást is
javaslunk:
- Rövidített túrák:
1) Pátyig és Pátyról vissza autóval:
Páty- Herceghalom- Botpuszta 13 km, vagy
Páty- Biatorbágy – Botpuszta 16 km
2) Biatorbágyig és Biatorbágyról vissza autóval
Biatorbágy – Botpuszta 9 km
Találkozási pontok:

Páty, Széchenyi tér, 10 órakor (Kapovits Judit)
Biatorbágy, Fő tér, 11 órakor (Tüske Emil)

- Biciklivel oda, autóval vissza: összeszerveződve megoldható

Ásványvíz, illemhely lesz Botpusztán, ennivalót, esetleg kínálnivaló
süteményt hozzatok!
Program: Pihenés, beszélgetés, az etyeki iskolások kórusának szereplése, helyi termékek bemutatója

Bármilyen problémával, szervezési kérdéssel információt a noemilang@invitel.hu e-mail címen, a 26/372-886-os telefonszámon, vagy
a Telkifórum/BVZ hírek között kérhetnek az érdeklődők!
Mindenkit szeretettel várunk!

A Festészet Napja Telkiben

Telki Község Önkormányzata szeretettel
meghívja Önöket a Pipacs Galériában
(Pipacs u. 4.) 2010. október 15-én délután
18 órakor tartandó Magyar Festészet Napja
kiállítás megnyitójára.
Művészeink új alkotásokat mutatnak be,
melynek célja a festmények művészeti színvonalából és
egyéniségéből adódó értékek elismertetése, a kortárs magyar
festők, és alkotásaik iránti közönségszeretet kivívása.
Az egészen október 30-ig (10-től 20 óráig) megtekinthető
festmények Bujáki László, Brauer Ildikó, Kacsó Róza,
Lángné Gréczi Margit, Márton Ildikó, Scheer Gizella művei
lesznek, a megnyitón pedig Drexler János zenél.
A kiállítást megnyitja: Deltai Károly
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Láng Noémi
további információk: noemilang@invitel.hu, 26/372-886.

Nordic-walking Telkiben
Tel: 06-20-287-99-35
2010. szeptember

PROGRAMOK

RENDSZERES HASZNÁLT
SÜTŐZSIRADÉK-GYŰJTÉS TELKIBEN

Talán nem mindenki tud még róla, hogy Telkiben a használt sütőzsiradék
szelektív gyűjtésére is van mód. A gyűjtőhordók az általános iskola gazdasági
udvarán, egy alacsony szekrényben elhelyezve találhatók. A gazdasági udvar
megközelíthető az iskola és az óvoda közti útról.
A használt sütőzsiradék veszélyes hulladék, rákkeltő anyagokat tartalmaz. A
WC-be, lefolyóba kerülve élővizeinket szennyezi, mérgezi környezetünket. A
szelektíven gyűjtött anyagot az önkományzattal kötött szerződés alapján a
Biofilter Kft. szállítja el, és újrahasznosítással ártalmatlanítja. Ennek
részleteiről tájékoztatást nyújt a vállalkozás honlapja: www.biofilter.hu.
A gyűjtőhely használatával kapcsolatos fontos tudnivaló, hogy a Biofilter Kft.
csak a tiszta olajat szállítja el. Elsősorban a vízzel való szennyeződést kell
elkerülni, ezért kérjük, hogy a tároló szekrény tetejét mindig csukja vissza! A
kiürült palackokat a hulladékgyűjtő konténerbe tegye, és ügyeljen a környezet
tisztaságára! Ha a hordót esetleg tele találja, ne hagyja az olajos palackokat a
konténer mellett!
Köszönjük, hogy Ön is gondol a környezetére!
KOKUKK Egyesület

KOVÁSZOS KENYÉR

Az alföldi kenyér már a 18. században fogalom Európában. Nyugati utazók
ámulattal írnak különleges finomságáról, hatalmas méretéről.
A kenyérsütés első lépése az erjesztő anyag készítése. Egyszerre fél, esetleg
egész évre elegendő mennyiséget készítettek, amelyből egyenletes minőségű
kenyeret lehet sütni az év bármely szakában.
Az egyik legelterjedtebb eljárás:
Öt liter vízbe egy liter komlóvirágot, öt fej apróra vágott vöröshagymát, fél liter
zabot és öt erős paprikát tettek, majd puhára főzték. A főzetettel leforráztak 1
szakasztónyi durva búzakorpát. A laza, könnyű korpát, az összekevert anyagot
ezután kelni, érni hagyták, majd pogácsákba szaggatva megszárították. Az így
készített erjesztő anyagot párnak, korpaélesztőnek, komlós korpának hívták.
A másik eljárás során a korpát forrásban lévő must habjával gyúrták össze, majd
érlelés után megszárították.
Újabban bolti élesztőből is készítettek kovászt, ha nem volt kovászmagjuk. Az
élesztőt langyos vízben feloldották, majd búzaliszttel hígabb tésztát gyúrtak
belőle, amelyet két órán át állni hagytak. Ezután kukoricalisztet kevertek bele,
majd újabb két óra pihentetés után a napon gondosan megszárították .
Forrás: Sabján Tibor: Sütés-főzés kemencében

A falukemencét 2010. október 7-én 18 órára felfűtjük.
Bejelentkezés: Homonnai Erika 20/ 287-9935

ROZMARING FODRÁSZAT ÉS KÖRÖMSZALON

A fodrászat manikűr, pedikűr, műköröm szolgáltatással újra megnyitja kapuit.
Két helyiségben magas színvonalon, Telki és Budajenő legmegfizethetőbb áraival.
A fodrász a belváros egyik legelismertebb fodrászánál szerzett tapasztalattal,
a körmös minden igényt kielégítő szolgáltatással várja kedves vendégeit.
Bejelentkezés telefonon
Veres Kata: 30/ 319 8612 fodrász
Lantai Gina: 30/ 646 2369 körmös
Üzlet cím: Budajenő, Rozmaring u. 8.
2010. szeptember
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KÉMÉNYELLENŐRZÉS
Tisztelt Lakosság!

Ezúton hívjuk fel figyelmüket,
hogy az 51/1999.BM rendelettel
módosított 27/1996.BM rendelet
alapján 2010. szeptember 20-tól
október 20-ig kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást végzünk.
Kérjük, hogy a megjelölt időpontban, igazolvánnyal rendelkező
kéményseprőnket a lakásba beengedni szíveskedjenek a helytelen
kéményüzemeltetésből eredő balesetek megelőzése érdekében!
Fogadják bizalommal
kéményseprőinket!

Découpage tanfolyam
Telkiben

Découpage (szalvéta-technika) tanfolyam indul Telkiben a kezdőtől a
művészi szintig. Minden alkalommal
más-más technikával díszített tárgyat
(fa, fém, üveg stb.) vihet haza. Az olasz
découpage különleges technikáit sajátíthatja el tanfolyamunkon. Néhány ezek
közül: découpage pittorico, shabby chic
technika, pittorico acquerello, frottage
pittorico sopravetro krokodilbőr effekt.
A découpage (szalvéta technika) nagyon
romantikus és igazán nőies elfoglaltság,
olyan kreatív időtöltés, amellyel
elfelejtheti a hétköznapok monotóniáját.
Az órákon üveg-, fa-, fém-, papír- és
kerámiatárgyakat díszítünk más-más
technikával. Minden alkalommal egy
tárgyat, így nem probléma, ha valaki
nem tud mindig jönni. Egy szép ékszeres ládikó vagy kaspó elkészítéséhez
nem kell művészi tehetség, elég a
fantázia és a lelkesedés. Az órák
folyamán egyre szebb művek születnek,
amelyekkel sok örömet okozhatunk
magunknak és a barátainknak is.

Jelentkezés:
Rónaszéki Zsuzsa, Telki
06-20-322-0360
zsuzsa.decoupage@gmail.com
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Pécs Cantat 2010
KULTÚRA

Pécs városa 2010. augusztus 15-22 között
nemcsak Európa kulturális fővárosa volt,
hanem Európa ÉNEKLŐ kulturális
fővárosa. Ekkor került megrendezésre
ugyanis a Pécs Cantat rendezvénye, melyre
a világ minden tájáról, 22 országból
érkeztek kórusok, énekesek. A Telki
Nőikarból nyolcan vettünk részt a kivételes
eseményen. A felejthetetlen hetet nehéz
röviden összefoglalni, de a Telki Napló
hasábjain keresztül hátha át tudunk adni egy
kicsit abból a sok élményből, amiben
részünk volt. Ahogy Turcsán Anikó
megfogalmazta: „Kis időre egy mesebeli
Zeneországban érezhettük magunkat, ahol
mindenki egy barátságos, egymásra figyelő,
elfogadó, zeneszerető kórustagokból álló,
éneklő közösség tagja”.

Az első meglepetés akkor ért minket, amikor
a fesztivál központjába és szálláshelyünkre, a
Pécsi Egyetem Pollack Mihály Műszaki
Karának kollégiumába megérkezve egy
ismerős arcot fedeztünk fel a tömegben:
Móczár Gábort, aki az Europa Cantat
alelnöke. Nagyon büszkék voltunk rá, amikor
a fesztivál fő rendezvényein a színpadon
láttuk.
A nyitóünnepségen találkozott először a
majdnem 1500 énekes. Semmihez sem
fogható érzés, amikor ennyi ember együtt
énekel, és zeneszóval tölti meg a város főterét.
A székesegyházra vetített fényfestés és a
táncház is a nyitó est része volt. Már ekkor
úgy éreztük, hogy érdemes volt eljönni. És a
java csak ezután következett!
Megkezdődött a munka. A délelőtt és a
délután próbákkal telt. Az énekesek hét
műhely közül választhattak. Betanultak egy
művet, amit a fesztivál végén be is mutattak.
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Mi Kodály Zoltán: Psalmus
Hungaricus c. darabjával
foglalkoztunk, karnagyunk a
salzburgi dóm főzeneigazgatója, prof. Czifra János,
akiről megismerkedésünk után hamarosan kiderült, hogy
községünkhöz régi emlékek
kötik. Kérdésünkre szeretettel
idézte fel élményeit:
„Sok-sok évvel ezelőtt, 1967ben 15 éves piarista diákként
éppen nyári munkát kerestem,
amikor megtudtam, hogy
Bálint Andor plébános úr
orgonistát keres Budajenőre és Telkire.
Emlékezetem szerint orgonán és harmóniumon is játszottam a miséken. A két falu
közötti távolságot rendszeresen távolsági
busszal tettük meg. Akkor nem volt annyi
autó, mint most, mégis akadt időnként valaki,
aki átvitt bennünket a szomszéd faluba. A
„legédesebb” élményem a búcsúhoz fűződik,
itt ettem ugyanis életem legfinomabb fatörzs
tortáját csokoládéval leöntve, mandulával
megszórva. Még ma is érzem az ízét! Azóta is
vágyom arra a kis falusi plébániahelyiségre,
ahol azt felszolgálták. Az a vidék örökre
belopta magát a szívembe nemcsak a kedves
embereknek, de a plébánián elfogyasztott
süteményeknek köszönhetően is. Biztos
gyönyörű lett azóta a két falu, de nekem az a
régi volt az igazi Telki.”
Nemcsak kedves szavai miatt zártuk
szívünkbe Czifra professzort, hanem a közös
munka során megtapasztalt embersége, szerénysége, a zene iránti alázata miatt is. Követendő példa lehet mindannyiunk számára.
A próbák során nagyon sok ismeretséget
kötöttünk, melyek, reméljük, nemcsak az
internet segítségével élnek tovább, hanem
személyes találkozásokban, közös fellépések
formájában is. Örülünk, hogy megismerhettük az észt Helin kamarakórust, akikkel
néhány népdalt közösen is elénekeltünk a
koncertjük utáni éjszakai utcai forgatagban.
A műhelymunkákat követően az énekesek
birtokba vették a Dóm teret. A közös éneklésekhez kiadott énekes füzet segítségével a
városlakók is bekapcsolódhattak a daltanulásba. Ez igazi örömzenélés volt, melyet koncertek követtek a város minden
pontján. A templomokban,
múzeumokban, középületekben, tereken, utcákon, sőt
még a városnéző kisvonaton
is énekszó csendült. A város
megtelt muzsikával. Remek
szórakozás volt a svéd Robert
Sund vezényletével énekelni
és táncolni, de az Unicum
Laude énekegyüttes koncertjét sem lett volna szabad elmulasztani. Az egyik szabad
délelőtt az Angster orgonaTELKI napló

készítő család történetét bemutató különleges
kiállítást vagy az éppen Pécsett látható
Munkácsy-trilógiát néztük meg.
A fesztivál csúcspontja számunkra mégis a
zárókoncertünk volt. Augusztus 20-án a pécsi
székesegyházban mutathattuk be az egész heti
közös munka eredményét. A Pannon
Filharmonikusok és Horváth István tenor
közreműködésével adtuk elő a Psalmus
Hungaricust (egy másik műhely előadásában
a Budavári Te Deum is elhangzott ezen a
koncerten). Kodály fantasztikus művét
hallgatni is varázslat, de énekelni, a zenéjében
benne élni valódi csoda volt. Czifra karnagy
úr dirigálásával rendkívüli érzelmek töltötték
meg a különleges helyszínt és az emberek
szívét. Igazi ünnep volt számunkra. Ezúton is
köszönjük neki.
A Pécs Cantat befejezéseként meghallgattuk a
többi műhely zárókoncertjét, és lelkesen
énekeltünk az igazi fesztiválhangulatban zajló
záróünnepségen.
„Csodálatos érzés volt nap mint nap ezer
emberrel együtt énekelni, akik ugyanúgy
szeretik a komolyzenét, mint mi. Azon a héten
nem számított semmi, csak a muzsika!” –
foglalta össze Kozma Sarolta Európa éneklő
kulturális fővárosában szerzett élményeinket.
És míg mi Pécsett énekeltünk, addig
karvezetőnk, Szíjártó Tímea a Kamaraegyüttesek I. Bánki Fesztiválján a Castellano
vonósnégyessel elnyerte a Zeneakadémia
szenátusa által alapított Musica Dilecta díjat.
Szívből gratulálunk!
Dura Emese

2010. szeptember

Kornell családi foci kupa

SPORT, HIRDETÉS

Telki Község Önkormányzata támogatásával ötödik alkalommal rendezzük meg a gyerekek és szüleik csapataiból álló családi versenyt,
amely az edzéseken sokszor elhangzó „corner” után kapta nevét.
A KORNELL KUPA legkisebb korosztálya a KORNELL PICUR,
ahol egy apuka vagy anyuka és óvodás korú gyermekük alkot egy
csapatot. Az első osztályosok (2003) a KORNELL MINI-ben
mérkőzhetnek meg, az ő csapataik 2 gyermek + 1 felnőtt együttese. A
második és harmadik osztályosok (2001-2002) a KORNELL KIDben indulhatnak, ahol 3 csemete mellett 2 felnőtt játszik. A
KORNELL FIGURA korosztály a negyedik és ötödik osztályosoké:
4 csemete és 2 szülő alkot egy csapatot. A legnagyobbak (1994-98) és
szüleik a KORNELL OLD-BOYS-ban mérkőznek majd egymással, 3
kamasz mellett 2 szülővel a pályákon. A pályák mérete és a játékidő
az életkorral nő, a legkisebbek 20 percet, míg a nagyok több, mint egy
órát töltenek a pályán.
A rendezvényt október 2. szombat 8:45-től az MLSZ
Edzőcentrum műfüves nagypályáján tartjuk. A korosztályok az
alábbi időpontokban játszanak:
9:15 – 10:30
10:45 – 11:45
11:45 – 13:00

Kornell figura (1999-2000) mérkőzések
Kornell picur (2004), mini (2003) és old-boys
(1994-98) mérkőzések
Kornell kid (2001-2002) mérkőzések

A csapatoknak a mérkőzések kezdete előtt 30 perccel regisztrálni kell
magukat. A kupán való részvételhez előnevezés szükséges, nevezni a
verseny előtti napon (október 1. péntek) déli 12 óráig lehet a
focisuli@gportal.hu e-mail címen. A játékszabályok, tudnivalók és a
nevezési lap honlapunkról letölthető, ugyanitt megtekinthetők a
tavaly készült képek is: www.telki-focisuli.gportal.hu
Várjuk a sportbarátokat, szurkolókat!
Üdvözlettel: Kornell és csapata

BIRKÓZÁS – ÖKÖLVÍVÁS – KEMPO
BUDAJENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATERME
Harcművészeti Központ Budajenőn!
Tanulja meg a küzdősportokat a legjobbaktól!

ÖKÖLVÍVÁS

Edző: Bárdosi Sándor

Edző: Nagy „Csonttörő” János
olimpiai 5. hely
többszörös országos bajnok
Európa-bajnoki bronzérem
WBO interkontinentális bajnoka
WBA nemzetközi bajnoka
IBC világbajnoka
25 profi mérkőzés, 24 győzelem

olimpiai ezüstérmes birkózó
12-szeres magyar bajnok
Sumo Európa- és Világbajnok
MMA Európa-bajnok

Edzések: Hétfő, Szerda 18.00-19.30
(7 éves kortól)

Edzések: Kedd, Csütörtök 18.00-19.00
(10 éves kortól) Szombat 10.00-12.00

www.bjkempo.hu
BUDAJENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATERME,
BUDAJENŐ, FŐ U. 3.
06-20-33-99-034
06-20-333-55-99
2010. szeptember

BÍRKÓZÁS

KEMPO

Edzők:
Lacza Ádám Illés 1. dan
többszörös magyar bajnok,
világbajnoki bronzérmes

Németh István 4. kyu
Kempo OB 2. helyezett
Lung-chuan kung-fu fekete öv

Edzések: Hétfő, szerda 18.00-19.30
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ISMÉT TELJES GŐZZEL DÜBÖRÖG A TELKI SPORTEGYESÜLET
SPORT

A gyerekek nagy örömére megint szeptembert
írunk, újra elkezdődtek a sportegyesületi
foglalkozások is. Mielőtt rátérnénk arra, hogy
az idei tanévben mikor milyen sportfoglalkozáson vehetnek részt a gyerekek,
foglaljuk össze röviden, mi is történt az
Egyesület magalakulása óta.
A Telki Sportegyesületet 2005-ben alapította
néhány helyi lelkes edző, akik a mostoha
körülmények ellenére is próbáltak szervezett
keretek között sportolási lehetőséget biztosítani
a gyerekek számára. Mivel 2008 januárjáig
nem volt a falunak (iskolának) sem tornaterme,
sem más sportolásra alkalmas helyisége,
pályája (nem sokkal előtte 2007 novemberében
nyitotta meg a kapuit az iskola előtt a műfüves
sportpálya is), így az edzéseket az iskola
aulájában és könyvtárában voltak kénytelen
megtartani, mely komoly áldozat volt az iskola
részéről is. A tornaterem megnyitásával
lehetőség nyílt újabb szakosztályok megalakulására is. Néhány megszűnés és kiválás
után jelenleg összesen kilenc szakosztályunk
van, az egyesület tagjainak száma meghaladja a
300-at.
A tavalyi évhez képest kisebb változások
történtek az edzések időpontját illetően. A
mellékelt táblázatban látható a tornaterem őszi
időbeosztása. Az egyesületi edzések továbbra
is 15-21 óra között kerülnek megtartásra,
kivételt ez alól a kosárlabda szakosztály képez,
ahol az edzések két korosztály számára hétfőn
és szerdán már kettőtől kezdődnek.
Két szakosztályban (vívás és asztalitenisz)
felnőttek számára is van lehetőség egyesületi
keretek között az edzéseken (és versenyeken)
részt venni. A tornateremben az Egyesület hét
szakosztályt „vonultat fel”, de a természetben
aktívan működik a tájfutás és hegyi kerékpár
szakosztály is.
A fennmaradt szabad időben (szeptember 15-i
állapotot lásd a táblázatban) lehetőség van még
a tornaterem bérlésére (helyi lakosok számára
4000 Ft/óra ellenében) teremsportágak
számára. A bérléssel kapcsolatban Somlai
Zoltánt (tel: 06-30-3347626, vagy pingpong@
telki-se.hu) kell keresni.
Az alábbiakban röviden bemutatjuk az egyes
szakosztályokat és megadjuk a vezetők
elérhetőségét is.

Asztalitenisz

Az iskola tornatermében párhuzamosan akár
hat asztalon lehet játszani, az eszközöket
(asztalok, háló, labda, ütők) a szakosztály
biztosítja. Részt vehetett minden érdeklődő,
játszani szerető, korra, nemre, játéktudásra
tekintet nélkül. Korábban beszereztünk egy
korszerű adogató gépet, melynek használatával
a technikai tudásunkat tudjuk fejleszteni.
Alapvető célként, feladatként a pingpongozás
lehetőségének biztosítása, a játékok szervezése
szerepel a szakosztály programjában. Hetente
legalább két alkalommal szervezzük az
„edzéseket”, melyen minden telki-budajenői
lakos feltétel nélkül részt vehet. 2006 óta részt
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veszünk a megyei asztalitenisz csapat
bajnokságban, melyen egyre javuló eredményt
érünk el. 2007 óta minden évben pingpong
oktatást szerveztünk, melyen különböző korú,
kezdő illetve különböző játéktudású gyerekek
ismerhették, szerethették meg sportágunkat, a
mozgás, a játék örömét, a sikerélményt. A
foglalkozásokat szakosztályunk tagjai segítették.
Érdeklődni lehet: Somlai Zoltánnál tel: 06-303347-626; email: pingpong@telki-se.hu

Judo

A JUDO /dzsúdó/ tradicionális japán
harcművészet. A "JU" szócska jelentése – az
alapító Jigoro Kano megfogalmazása szerint –
annyi, mint "természetesnek lenni",
"ésszerűen", tehát a természet igazságainak,
törvényszerűségeinek megfelelően viselkedni,
ezekkel összhangban cselekedni. A "dó"
viszont egy "tökéletesített módszert", "szellemi
utat" jelent, szemben a Jiujitsu, amely csupán
"fizikai művészet". Az edzések során nagy
hangsúly fektetünk a jó hangulatú csapat
létrehozására magára a sportolás megkedveltetésére, és a figyelem; önuralom; koncentrálás
megfelelő megerősítésére, melyben a JUDO
tökéletes partnerként vesz részt. A JUDO segít
megérteni, mi is az ésszerű döntés; az erőszakmentes önbizalom; az összetartás, egymásért
kiállás; egészséges test és szellem öröme.
Érdeklődni lehet: Sarkadi Attilánál (I. dan) tel:
06-30-2995-861; e-mail: judo@telki-se.hu
Kerékpár
A kerékpár szakosztály lelkes Telki ill.
környékbeli amatőr bringásokból áll. Edzések
heti rendszerességgel vannak hétköznap és
hétvégén is. Leggyakrabban terepen, a közeli
erdőben megyünk (fel-le,fel-le,fel-fel…).
Szervezünk hosszabb túrákat különböző
úticélokkal, nyáron egy nap alatt körbetekertük
a Balatont is. Hagyományt teremtve, évente
megrendezzük a Telki Bringa Kupát, ahol
legutóbb közel száz gyermek és felnőtt indult.
Tavasszal már az ovis versenyzőknek is indul
futam, számukra is készülünk pályával. Bárki
csatlakozhat hozzánk!
Érdeklődni lehet: Bankó Andreánál tel: 06-209510-046; e-mail: kerekpar@telki-se.hu

Kosárlabda
Az egyesület kosárlabda szakosztálya igen
népszerű a kicsik-nagyok, fiúk-lányok körében
egyaránt. A kosárlabda fejleszti az ügyességet,
javítja a mozgás-koordinációt és koncentráló
képességet, emellett jótékony hatást fejt ki az
állóképességre és a gyorsaságra. Csapatjáték
révén elősegíti a szocializációt, az
alkalmazkodást, a társakra való odafigyelést. A
játék szabályai viszonylag egyszerűek, így a
minimális technikai elemek elsajátítása után, a
játék öröme által azonnali élményt ad a
gyerekeknek. Az elmúlt évben számos
mérkőzésen vettünk részt, egyre javuló
TELKI napló

eredményekkel. Szeretettel várjuk a fiúkatlányokat 3. osztálytól. Az edzéseket látogató
diákok lelkesedése példaértékű, töretlen.
Remélhetőleg ez a jövőben is így marad…
Érdeklődni lehet: Sarlós Erzsébetnél tel: 06-302512-111; e-mail: kosar@telki-se.hu

Ritmikus Gimnasztika

A ritmikus gimnasztika sportág oktatása
Telkiben az iskola megnyitásával 2001-ben
kezdődött. Életkor, motiváció és adottságok
alapján differenciált csoportokban foglalkozunk tanítványainkkal. Az edzéseken a balett
alapok lefektetésén és a gimnasztikai képzésen
túl végig vesszük a testtechnikai elemek széles
körét: ugrásokat, forgásokat, egyensúly- és
hajlékonysági elemeket, valamint a
szertechnikai elemeket kötéllel, karikával,
labdával, szalaggal, buzogánnyal és alternatív
kéziszerekkel, fátyollal és ritmus dobbal is
dolgozunk. Központi szerepet játszik a zene,
amit nagy odafigyeléssel válogatunk. Igény
szerint felkészítjük tanítványainkat országos
RG és művészi torna versenyekre. A tavalyi
évtől színházi meseelőadást is koreografálunk.
Azoknak, akik magáért a szép mozgás
öröméért sportolnak nálunk, nyílt óralátogatást
és helyi bemutatót szervezünk, hogy
fejlődésüket nyomon követhessék a szülők.
Érdeklődni lehet: Vászolyi Tímeánál tel: 0630-5305-344; e-mail: rg@telki-se.hu
Röplabda
Szakosztályunk közel két éve működik.
Hetente két alkalommal vannak az edzések. A
gyermekek két csoportban a korosztályuknak
megfelelően kerülnek csapatokba. A mini
korosztály (5-6. osztályosok) 18.00 – 19.00
óráig, míg a gyermek korosztály (7-8.
osztályosok) 18.30 – 20.00 óráig edzenek. A
sportfoglalkozások során a játék mellett a
technika elsajátítására, állóképesség, gyorsaság, figyelem fejlesztésére fektetünk hangsúlyt.
Szakosztályunk benevezett a Budapesti
Röplabda Szövetség által szervezett bajnokságra. Csapataink ezeken a mérkőzéseken
próbálhatják ki magukat, szerezhetnek
sportélményeket és gyűjthetnek tapasztalatot.
Érdeklődni lehet: Pataki Katalinnál tel: 06-203124-939; e-mail: roplabda@telki-se.hu

Sport Tánc

A Telki Sportegyesület megalakulása óta
működik a Sport Tánc Szakosztály, ahol a
gyerekek akrobatikus rock and rollt tanulhatnak. Ez egy nagyon látványos, dinamikus
tánc, fejleszti az állóképességet, ritmusérzéket,
mozgáskoordinációt, önfegyelmet, közösségi
szellemet és a viselkedés kultúrát. Óvodás
kortól lehet jelentkezni fiúknak, lányoknak
egyaránt, táncolhatnak formációban vagy párban, művelhetik hobby vagy versenyszinten.
2008 óta a szakosztály tagja a Modern
Táncsportok Magyarországi Szövetségének
(MTMSZ), mely keretein belül hazai és nem2010. szeptember
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zetközi versenyeken vehetnek részt a gyerekek.
A szakosztály versenyzői eddig kétszer vettek
részt a Modern Táncsportok Világbajnokságán, 2009-ben és 2010-ben, mindkét
alkalommal világbajnokokkal tértünk haza!
Érdeklődni lehet: Péterfy Juditnál tel: 06-309506-966; e-mail: sporttanc@telki-se.hu

Tájfutás

A Telki feletti erdőben ideálisak a körülmények
a tájfutáshoz. Nem csupán fizikai, de szellemi
kihívás is egyben. Természetes környezetben,
erdőben vagy parkban, ellenőrző pontokból
álló pályán kell végigmenni, a részletgazdag
térképen bejelölt sorrendben érintve a
pontokat, tetszőleges útvonalon, a lehető
legrövidebb idő alatt. A tájfutásban az élsport és
a családi szabadidősport ideálisan ötvöződik. A
különböző korcsoportok pályái a 10 évestől a
90 évesig különböző nehézségi fokozatokon,
kezdők és gyakorlottak számára is megfelelő
kihívást jelenthetnek. 2010 tavaszán készült
részletes tájfutó térképen, heti 2 alkalommal,
hétfőn és csütörtökön 4 órai kezdettel
ismerkedhetnek a gyerekek az alapvető
tájékozódási és térképolvasási technikákkal.
Természetesen korosztálytól függetlenül
minden érdeklődőt szívesen beavatunk ennek
az izgalmas sportágnak a rejtelmeibe.
Érdeklődni lehet: Tóth Eszternél tel: 06-208054-044; e-mail: tajfutas@telki-se.hu
Vívás
Közel 3 éve alakult a Telki Sport Egyesület
vívószakosztálya azzal a céllal, hogy az itt élő
gyerekek részére kiszélesítsük a helyi
A TORNATEREM
IDŐBEOSZTÁSA

HÉTFÔ
fél terem

15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30

Tánc
sport
ovis
Tánc
sport
alsós

Vívás

kezdők
Vívás

Tánc
17.30-18.00
sport haladók
versenyz.
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30

KEDD

fél terem fél terem

Kosár

Vívás
felnőtt

19.30-20.00
20.00-20.30

sportolási lehetőségek körét. A vívás fejleszti a
figyelmet, az egyensúlyt, a koordinációt és a
sportszerű viselkedést. Segít, hogy a
gyerekeknek gyorsabbak legyenek a reflexei,
továbbá képessé váljanak taktikai szituációk
gyors elemzésére, összetett döntések hozására.
Az edzéseken sor kerül az asszózáshoz
szükséges lábgyakorlatok elsajátítására, ezzel
együtt a lábmunka megalapozására. Ezután
következnek a védések, szúrástípusok. Az
edzések kereteit pedig reflex, állóképesség
fejlesztésére szolgáló gyakorlatok, illetve
levezető játékok adják. Edzéseinket versenyzői
múlttal rendelkező, szakavatott edző tartja.
Gyerekeink az elmúlt években számos

fél terem

Ritmikus
gimnasztika

Kosár

Judo
Ritmikus
gimnasztika
Asztalit.
UP.

fél terem

Mini
tenisz
Vívás

kezdők
Vívás

haladók

Röplabda

Nyugd.
torna

Kosárlabda

Tollaslabda

Halász T

Somogyi János

20.30-21.00
21.00-21.30

SZERDA
fél terem

Móczár Balázs
tollaslabda

CSÜTÖRTÖK
fél terem

fél terem

országos versenyen, és több diákolimpián is
részt vettek egyéniben és csapatban egyaránt,
melyeken több érmes helyezést értek el. A
gyerekoktatás mellett lehetőséget nyújtunk
felnőttek részére is a vívás elkezdéséhez vagy
folytatásához.
Érdeklődni lehet: Jakab Zsoltnál tel: 06-309688-339; e-mail: vivas@telki-se.hu
Ha valakinek bármilyen egyéb kérdése
merülne fel az Egyesülettel, az egyes
szakosztályokkal, sportágakkal kapcsolatban,
akkor keresse az Egyesület elnökét, Móczár
Balázst a 06-30-9141-636-os telefonszámon
vagy a telkise@telki-se.hu email címen.

PÉNTEK
fél terem

fél terem

Ritmikus
gimnasztika

Judo

Mini
tenisz

Ritmikus
gimnasztika

Ritmikus
gimnasztika

Tánc
sport
ovis
Tánc
sport
alsós

Nyugd. Asztalit.
torna

UP.

Ritmikus Asztali
gim- tenisz
naszti- Felnôtt
ka

Móczár Gábor
kosárlabda

SZOMBAT
fél terem

fél terem

VASÁRNAP
fél terem

fél terem

Asztali tenisz
Megyei CSB
(esetenként)

0 Ft
1.000 Ft
1.000 Ft

Röplabda

2.500 Ft
4.000 Ft

18.00-19.00

Röplabda
Fodor Dorottya

19.00-20.00

családi
Asztali
tenisz

20.00-21.00

Felnôtt

21.30-22.00
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HIRDETÉSEK, GÓLYAHÍR, LAPZÁRTA

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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szeptemberi
lapzártánkig született:

Martinák Ferenc és MartinákJuhász Andrea gyermeke:
Martinák Milán
Gratulálunk!
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időpontja: október 12.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

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