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Önkormányzati választások 2010.
Az október 3-i voksolás települési eredményei

Alakuló ülés

4. oldal

Felállt Telki új vezetése

Mentovics Éva:

Ősz a szőlőhegyen

Reggelente hófehér
köd pihen a tájon,
süvöltő szél didergős
dalt suttog az ágon.
Erőtlenül süt a Nap,
egyre feljebb kúszva,
a szőlőcsősz élelmet
csomagol az útra.

Seregélyek hada száll,
akár egy nagy felhő,
lakmároznak szüntelen,
míg a szüret eljő’.

Fittyet hányva a csőszre,
madárijesztőre
lecsapnak az illatos,
zamatos szőlőre.

2. oldal

„Fontos, hogy mindenki igazán
otthon érezze magát Telkiben”
Interjú Deltai Károllyal, falunk polgármesterével

5. oldal

Kisinterjúk a megválasztott
képviselőkkel és alpolgármesterekkel

Melyek a legfontosabb tervei képviselőként, illetve alpolgármesterként az
elkövetkezendő 4 évben? Mit üzenne a telkieknek? – e két kérdést tettük fel
a frissen megválasztott képviselőknek és a két alpolgármesternek.

A falu káposztája

6-7. oldal

Falu és káposzta. E két szó külön-külön, önállóan is értelmes,
Telki számára azonban csak így, együtt van jelentősége.

17. oldal

Alakuló ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. október 12.

Az ünnepélyes keretek között a Pajtában megtartott alakuló ülés
megnyitóját a korelnök, Szigeti Antal képviselő tartotta. Beszédében
kiemelte, hogy köszönet illeti azokat, akik elmentek szavazni és akik
megtisztelték bizalmukkal a képviselőket.
Ezután Ruják Györgyi, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a
választás eredményét. (A részletek külön cikkünkben olvashatóak.)
Kiemelte, hogy az idei szavazás során tapasztalt rossz közhangulat és
feszült légkör ellenére a választás rendben lezajlott.
Ezt követően ünnepélyes keretek között letette esküjét a polgármester,
majd a képviselők is, és mindannyian megkapták a megbízólevelüket.

A polgármester programjának ismertetése

Deltai Károly részletes beszámolóban ismertette programját. A
polgármester szerint békés és rugalmas ciklus várható, amelyben az előző
4 évben megkezdett irányt követik. Kiemelte a regionális összefogás és a
települések közti párbeszéd fontosságát, valamint azt, hogy a
közösségében rejlő lehetőségeket Telkinek minél jobban ki kell aknáznia.
A polgármester javaslatására a polgármester helyettesítésére és munkájának megsegítéséhez a testület titkos szavazáson 2 alpolgármestert
választott meg. Móczár Gábor a kulturális és közéleti, Danóczy Balázs
pedig a gazdasági, pályázati és sport ügyekért lesz felelős.
Mivel a képviselők száma csökkent az elmúlt ciklushoz képest, így csak
két bizottság (a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság /PTB/ és a
Szociális, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság /SZEIB/) állt fel a
következő 4 évre.
A PTB elnökének Németh Kingát, a bizottság tagjainak Földvári-Nagy
Lászlót, Szigeti Antalt, külsősként pedig Dr. Réthy Imrét és Benke Ákost
választották meg. A SZEIB elnöke Halász Terézia, tagjai pedig FöldváriNagy László, Szigeti Antal, (külsősként) Baltási Klára és Dr. Kiss-Leizer
Márta lesznek. A bizottságok tagjainak meghatározásánál különös
tekintettel voltak arra, hogy minden területnek legyen egy megfelelően
tapasztalt szakembere.
Végül a bizottsági tagok is letették hivatalos esküjüket, és ezáltal
hivatalosan munkához láttak.

A jegyző munkaviszonyának megszűnése

Kókai Rita, Telki jegyzője Gyermelyen a választók többségének bizalmát
elnyerve polgármester lett, így az összeférhetetlenség feloldása miatt telki
jegyzői munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Danóczy Balázs
alpolgármester sok sikert kívánva virággal köszönte meg településünkért
végzett eddigi munkáját. Az új jegyző személyéről később döntenek.
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A bizottságok összetétele

Szociális, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság
Halász Terézia - elnök
Szigeti Antal - képviselő
Földvári-Nagy László - képviselő
Baltási Klára - külső tag
Dr. Kiss-Leizer Márta - külső tag

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Németh Kinga - elnök
Szigeti Antal - képviselő
Földvári-Nagy László - képviselő
Dr. Réthy Imre - külső tag
Benke Ákos - külső tag

Munkacsoportok

A munkacsoportok informális, civil csoportok, amelyek a
képviselők, a testület munkáját segítik majd szakmai
kérdésekben. Véleményeznek, javasolnak, előkészítenek.
Egy-egy ilyen csoport 4-5 tagból áll. A tagok cserélődhetnek. A tervek szerint a munkacsoportok a következők
lesznek: környezeti, informatikai, oktatási, műszaki. (Az új
szabályozás miatt ezt a modellt követi Budajenő és Páty
is.)

Területi referensek

A területi referensek olyan konkrét személyek, akik Telki
egy-egy részterületét jól ismerik, és képesek összefogni,
összegyűjteni az adott terület kéréseit, és hozzájuk lehet
majd fordulni az adott terület ügyeivel. Az ő helyismeretükre számít a testület a konkrét feladatok elvégzésében is.
Ez egy informális, bizalmi feladat, egy újabb lehetőség a
képviselők számának csökkenése miatti feladat-megosztásra, és a területi alapú képviselet megoldására.
A következő területeknek lesz önálló referensük: Ófalu,
Újfalu, Öreghegy-Legelődomb, Körtevölgy és Boszorkányvölgy (069), Szőlőhegy (Hosszúhát, Üdülő)
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Elkészült a 4 játszótér
és azok környezete

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A KMOP 5.2.1/A-09 jelű pályázatán Telki Község
Önkormányzatának Elkészültünk, vigyázz, kész, start! közösségi
terek 0-100 éves korig Telkiben című projektje 98,860,823 forint
támogatást nyert, így falunkban uniós forrásból két játszótér
felújításra került, egy teljesen új játszótér létesült, valamint egy
görkorcsolyás-gördeszkás, valamint futópályás sportpark épült a
faluban!
Az önkormányzat által kiírt közbeszerzési pályázatra 5 ajánlat
érkezett, amelyek közül a legjobb ajánlatot adó Park-Line Kft.-t
hirdették ki nyertesnek. A kivitelezés 2010. augusztus 4-én
kezdődött és október közepén fejeződött be.
A fejlesztés eredményeképpen Telkiben minden korcsoport
megtalálhatja a neki legmegfelelőbb, akadálymentes játszóteret, és
ami még rendkívül fontos: a játszóterek környezete is megújult és
rendezett formát öltött a beruházás során!
Ezzel az önkormányzat uniós forrásból folytatja annak a stratégiai
célnak a megvalósítását, hogy a Muskátli utcai játszótér és az iskola
előtti park színvonalához hasonló, a XXI. század követelményeinek
megfelelő közösségi tereket hozzon létre Telkiben.
A legnagyobb és látványosabb változás a Tulipán utcai „játszótéren”
(a körforgalom mellett), valamint a 056-os területen a magas
nyárfáknál történt. Utóbbinál szeretnénk előre megnyugtatni
lakótársainkat, hogy a nyárfás egy részének a ritkítása tervezetten és
engedélyezett módon zajlott. Messziről nem volt látható, de a
nyárfák egy része a területen sajnos elkezdett száradni, néhány fa az
elmúlt időszak csapadékos és viharos időjárása következtében
erősen megdőlt és ezért balesetveszélyesnek minősült. Ez a
beruházáshoz kapcsolódóan oly módon került rendezésre, hogy a
balesetveszély elhárult, de a futópálya egy árnyékos-ligetes
környezetben valósult meg. A közösségi területek zöldterületek is
egyben: a játszótereken összesen 34 fa és mintegy 2500 kisebbnagyobb cserje és bokor került elültetésre.
Bízunk benne, hogy a megújult környezet minden lakótársunknak
elnyerte tetszését! Használják egészséggel e közösségi tereket!
Telki Község Önkormányzata

2010. október
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VÁLASZTÁSOK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010.
2010. október 3.
Telki települési választás eredményei

Telki polgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő
választópolgárok
száma
A
2 452

b) Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok
száma
E
1 413

A szavazás napján
igazolás alapján
névjegyzékbe vett
választópolgárok
száma
B
4

C
2 456

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma
D
1 417
57,70 %

Eltérés a
megjelentek
számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)
F
-4

Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve

1
2
3
4

A választópolgárok
száma a névjegyzékben a választás
befejezésekor

Deltai Károly István
Hambuch Henrik
Komlancz Tibor
Varga Mihály Ferenc

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
27
1,91%

H
1 386
97,81 %

Jelölő szervezet(ek) Kapott
szavazat

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

821
275
67
223

A választókerületben a választás eredményes volt.

Pest megyei közgyűlés
Eredmények:
Lista

FIDESZ-KDNP
MSZP
JOBBIK

4

Mandátum
26
10
7

Telki egyéni listás választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő
választópolgárok
száma
A
2 452

b) Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok
száma
E
1 416

A szavazás napján
igazolás alapján
névjegyzékbe vett
választópolgárok
száma
B
4

59,24
19,84
4,83
16,09

Mandátum%
60,47
23,26
16,28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jelölt neve

C
2 456

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma
D
1 417
57,70 %

Eltérés a
megjelentek
számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)
F
-1

Érvényes szavazatok száma
%

A választópolgárok
száma a névjegyzékben a választás
befejezésekor

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
13
0,92%

H
1 403
99.01 %

Jelölő szervezet(ek) Kapott

Bordás András László FÜGGETLEN
Danóczy Balázs
FÜGGETLEN
Földvári-Nagy László FÜGGETLEN
Halász Terézia Éva
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
Hambuch Henrik
Király Péter
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
Miskolczi László
Móczár Gábor Attila
FÜGGETLEN
Németh Kinga
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
Dr. Réthy Imre
Soós Katalin
FÜGGETLEN
Szigeti Antal
FÜGGETLEN
Thirring Szabolcs István FÜGGETLEN

szavazat
457
945 Képviselő
562 Képviselő
814 Képviselő
360
335
144
821 Képviselő
544 Képviselő
454
256
804 Képviselő
220

A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes volt.

TELKI napló

Forrás: valasztas.hu
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„Fontos, hogy mindenki otthon érezze
magát Telkiben”
INTERJÚ

Interjú Deltai Károllyal, falunk polgármesterével

Október 3-án a választók többsége úgy döntött, hogy Deltai Károlyra bízza a polgármesteri teendőket. Az elkövetkezendő 4 évről lapunk egy héttel munkába állása után
faggatta falunk új vezetőjét.
Telki Napló: Milyen volt az első hete polgármesterként?

Deltai Károly: Az első hét leginkább arról szólt, hogy
átvegyem a helyet és a munkát. Megtörtént az átadásátvétel és a kötelező formaságok.
TN: Melyek az elsőként megvalósítandó tervei?

D.K.: Elsősorban a folyamatban lévő ügyekre helyezzük a
hangsúlyt. Csökkent a képviselők száma, ezért a most
megalakuló 2 bizottságban több teher hárul majd a
képviselőkre, mivel az új struktúra több feladatot ró
mindenkire. Mindkét bizottság élére hölgyet javasoltam és
a testület ezzel egyetértett. Halász Terézia a SZEIB,
Németh Kinga pedig a PTB elnöke lesz.

TN: Ha már folyamatban lévő ügyek: mit lehet tudni az új
rendelőről? Hogy áll a költözés?

D.K.: A finisben vagyunk. A legnehezebb problémák
megoldódtak. Reményeink szerint hamarosan megkezdődhet az orvosi ellátás a Kórház fasoron.

TN: Azok részére, akik esetleg nem olvasták a programját,
kérjük, foglalja össze annak lényeges pontjait – melyek a
hosszabb távú tervei?

D.K.: Három részre bontanám az előttünk álló feladatokat:
a működtetésre, a fejlesztés reális minimumára és az
optimista forgatókönyvben szereplő hosszabb távú
elképzelésekre. Előbbiek közé tartozik az, hogy a
működésünk kiegyensúlyozott és stabil legyen. Ez a
legfontosabb. Reálisnak látom az előző ciklusban elindított
3 nagy fejlesztés befejezését: az öreghegyi óvoda
megépítését, a Fő utca felújítását, és a Muskátli utcai
csomópont kiépítését. Ez utóbbi következményeként
megépül majd a CBA is. Pénzügyi értelemben ezek a
fejlesztések meghatározzák a következő 4 évet, de mind
reálisan megvalósíthatóak.

Minden más beruházás nehezebben tervezhető, hisz
pályázati lehetőségeken múlik. Jó hír, hogy biztosan
lesznek a jövőben is pályázatok, azonban nem tudjuk még,
hogy milyenek és mikor. A lehetőségeket kreatívan kell
kezelnünk. A távlati fejlesztések tehát a jövőbeli
lehetőségektől függnek.
TN: Koncepcionális értelemben mi várható 2014-ig?
2010. október

D.K.: A következő időszak fejlesztései nem fogják
átrajzolni Telki arculatát. Hogy mindenki úgy érezze, jó
Telkiben élni, arra van szükség, hogy minden generáció,
csoport és kultúrkör találjon csatlakozási lehetőségeket
Telki életéhez. Fontos, hogy mindenki otthon érezze magát
Telkiben.
Mivel nagyon magas falunkban a gyerekszám, ezért meg
kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy minden gyerek
boldogan nőhessen fel nálunk. Ehhez nem elég a jó
intézményrendszer, de ez a legfontosabb. A sok
igazgatóváltás után jó irányba haladunk afelé, hogy az
iskolánk előbb-utóbb a régió egyik legjobb hírű iskolája
legyen. Szeretnénk együttműködni középiskolákkal is, és
kezdeményezni egy majdani környékbeli regionális
középiskola létrehozását. Szerencsére a környékbeli
településeknek partneri gondolkodású vezetői vannak, és
az is kiderült, hogy már másokban is felvetődött ez a
gondolat.
Telki számára a kitörési pont az oktatás, a tudásalapú
vállalkozások és az értelmes emberek összefogásán
alapuló közösségi kezdeményezések irányában van.

Környezettel való kapcsolatunkban - megőrizve
értékeinket és hagyományainkat - a fenntarthatóság felé
kell haladnunk.

TN: Mi a véleménye a most felálló testületről?

D.K.: Nagyon bízom bennük. Telki iránt elkötelezett
emberekről van szó, akik mindannyian sokat tudnak tenni
Telkiért. A bizottságok ütőképesek, az alpolgármesterek
rendkívül felkészültek. A most kialakuló munkacsoportok
hatékony előkészítő munkát tudnak végezni. Optimista
vagyok.
TN: Mit üzenne a telkieknek?

D.K.: Azt, hogy a legjobb dolog a palacsinta! A viccet
félretéve: nagyon köszönöm a telkiek többségének
támogatását. Azon leszek, hogy mindenki bizalmát
kiérdemeljem. Békés időszak következik, kitartó
aprómunkával és néhány hasznos fejlesztéssel.
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Kisinterjúk a megválasztott képviselőkkel és
alpolgármesterekkel
KISINTERJÚK

Melyek a legfontosabb tervei képviselőként, illetve
alpolgármesterként az elkövetkezendő 4 évben? Mit
üzenne a telkieknek? – e két kérdést tettük fel a frissen
megválasztott képviselőknek és a két alpolgármesternek.

Danóczy Balázs - alpolgármester

Melyek a legfontosabb tervei alpolgármesterként az
elkövetkezendő 4 évben?
Az, hogy a falu gazdálkodása stabil maradjon, és a három
tervezett nagyberuházás (öreghegyi óvoda, Napsugár utcai
komplex csomópont, Fő utca rendezése) elkészüljön.
Mit üzen a telkieknek?
Telki kivételes szeglete Magyarországnak, mind az
elhelyezkedés, mind a természeti környezet, mind a
lakóközösség szempontjából. Az ország nagy része sajnos
nem ilyen, ezzel ma már naponta szembesülhet a hírekből
az is, aki nem járja az országot. Itt békés, biztonságos és
egészséges környezetben élünk családunkkal, és mindenki
könnyen barátokra lelhet. Mondjuk ki bátran, Telkiben
nagyon jó élni!

Móczár Gábor - alpolgármester

Melyek a legfontosabb tervei alpolgármesterként az
elkövetkezendő 4 évben?
A legfontosabb, hogy ebben a nagyon bizonytalan
gazdasági helyzetben a település életét ugyanilyen nyugodt
mederben tudjuk tovább vinni. Szeretnénk nagy hangsúlyt
fektetni a közösségi rendezvényekre, és arra, hogy a
jelenleginél sokkal több embert tudjunk megszólítani.
Minél több embert kell bevonnunk a jótékonysági és
szervezési folyamatokba, és az ifjúságnak is meg kell
találni a megfelelő programokat. Ezekhez bizony sok
közösségi tér kell.
Nagy álmom, hogy néhány éven belül a Pajta és a Jung-ház
összekötésével, illetve utóbbi bővítésével egy jó közösségi
házat tudjunk kialakítani, amelyet egy főállású
közösségszervező irányít. Itt lehetnének a különböző
rendezvények, civil szervezetek közösségi foglalkozásai,
az állandó kiállítások (Kodolányi-emlékszoba és
helytörténeti gyűjtemény), valamint egy majdani, jól
működő piac is. Új rendezvényként egy nyárbúcsúztató és
egy Márton-napi libaünnep is szerepel a tervek között, de
filmklubot is szeretnénk indítani. Ezek a dolgok főként
együttgondolkodást és szellemi előkészületeket igényelnek.
Mit üzen a telkieknek?
Azt üzenném, hogy lehetőleg próbáljon meg mindenki
tudatosan „telkivé” válni, hiszen ezen múlik a település
jövője. Ha azáltal lesznek egyre többen lokálpatriótává,
hogy évente akár csak egyszer-kétszer tesznek valamit a
faluközösségért, a településért, akkor sohasem lesz gondja
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ennek a falunak, hiszen komoly szellemi, erkölcsi és
anyagi lehetőség rejtőzik az itt élőkben.
Nagyon jó lenne az is, ha az egyes településrészek - a
Völgy utcai főzőversenyhez és bográcspartyhoz hasonlóan
- megtalálnák a saját kis rendezvényeiket.

Az igazi álmom az, hogy 10-20 év múlva (ismét) elérjük
azt a lakóközösségi kapcsolatrendszert, amelyben
mindenki megtalálja a saját barátait, a saját feladatát, és
személyre szabott, önkéntes munkájával hozzá tud járulni
valahogy a helyi közösség sikereihez.

Halász Terézia – képviselő, a SZEIB elnöke

Melyek a legfontosabb tervei képviselőként az
elkövetkezendő 4 évben?

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások számának és
színvonalának megőrzését tartom egyik fő célomnak, ami a
romló gazdasági körülmények és a költségvetési megszorítások mellett komoly kihívást jelent az elkövetkezendő években. A helyi adók megállapításánál és közüzemi
szolgáltatások igénybevételénél a rászorulók számára
további könnyítéseket szeretnék a helyi rendeletekbe
beépíteni.
Bérelt rendelőben tervezzük az egészségügyi alapszolgáltatásokat elhelyezni - a felnőtt- és a gyermek
háziorvosi és a védőnői szolgálat -, következő lépésként
pedig további szakrendeléseket szeretnénk elindítani.
Hosszú távú cél az önálló Egészségház felépítése.

Az ifjúsággal kapcsolatos feladatok között középiskolás,
egyetemista fiataljaink egyesületi formába való szervezésének elindítását tervezzük, mely lehetővé teszi
számukra az EU-s pályázatokon való részvételt, a
rendszeres kulturális-, szabadidős- és sportprogramok saját
szervezőgárdával történő rendezését.
Mit üzen a telkieknek?

Köszönöm a bizalmat. A választások eredménye számomra
azt mutatja, hogy a lakosok döntő többsége elfogadta és
megfelelőnek értékelte munkánkat, és jónak tartja azt az
irányt, amerre Telki tart. Jó lenne, ha minél többen
kapcsolódnának be aktívan a helyi közéletbe, és kritikai
észrevételeikkel, szakmai javaslataikkal, kapcsolati
rendszerükkel, vagy egyéb vállalásokkal (tudományos
előadások megtartása, kulturális rendezvényeken való
fellépés, szervezés, kétkezi segítség - ki-ki lehetőségei
szerint) támogatnák a polgármester és a képviselők
munkáját. Együtt nem csak könnyebb lesz a célt elérni,
hanem messzebbre is juthatunk.

Németh Kinga – képviselő, a PTB elnöke

Melyek a legfontosabb tervei képviselőként, illetve a
PTB elnökeként az elkövetkezendő 4 évben?
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Szeretném az önkormányzat, a testület és a lakosság
közötti kapcsolatot még közvetlenebbé tenni, hogy érezzék
az emberek: mi értük vagyunk. Arra való tekintettel, hogy
még csak 2008 augusztusa óta élek Telkiben és még
viszonylag kevés telki emberrel vagyok személyes
kapcsolatban, szeretnék minél több embert, telki lakost
személyesen megismerni. Szeretném munkámmal segíteni
az új interaktív Telki honlap létrehozását, ahol a lakossági
igényeket pontosan fel tudjuk mérni, és kellő tájékoztatást
tudunk adni az érdeklődők számára. Célom, hogy a régóta
tervezett és már részben elindított nagy fejlesztéseket,
beruházásokat mielőbb megvalósíthassuk. Őszintén
remélem, hogy 1 éven belül felépítjük az új óvodát, még
ebben a ciklusban elkészül a Muskátli utcai csomópont,
körforgalom és sor kerül a Fő utca rekonstrukciójára.
Szeretném megvizsgálni a még hiányzó közvilágítás és
aszfalt utak kiépítésének lehetőségét, hogy megtudjuk,
milyen módon lehet a lakosság együttműködésével ezeket
a fejlesztéseket megvalósítani.
Mit üzen a telkieknek?
Mindenekelőtt köszönöm szépen a sok szavazatot, a
megtiszteltetést, hogy képviselővé választottak. Arra
törekszem, hogy ezt a megelőlegezett bizalmat megszolgáljam.
Sok szempontból szerencsések vagyunk, hiszen gyönyörű
természeti környezetben, okos, intelligens emberek között
élünk, szerintem erre nap mint nap hálával kell
gondolnunk. Hiszem, hogy együttes összefogással és
kölcsönös odafigyeléssel a legnagyobb kihívásokat is meg
tudjuk valósítani és ehhez kérem mindenki segítségét. Ha a
minket körülvevő jó dolgoknak örülünk, és büszkék
vagyunk családunkra, környezetünkre, lakóhelyünkre, az
erőt és biztonságot ad, boldogságot hoz mindannyiunk
számára.

Szigeti Antal - képviselő

Melyek a legfontosabb tervei képviselőként az
elkövetkezendő négy évben?
Nehezebb négy év elé nézünk, mint az előző volt, ezt
könnyű belátni, itt most csak néhányat említenék meg. A
választási kampány során több kiadványban leírtuk,
rendezvényen elmondtuk fejlesztési terveinket (Óvoda, Fő
utca, körforgalom, stb.), így ezeket most nem ismételném
meg.
Nyilvánvaló, hogy a hasonló alapfeltételek megteremtésétől Telki nem tud eltekinteni. Ismerjük a tennivalókat,
tudjuk a megoldást, az igazi feladat a finanszírozási
források előteremtése! Saját fejlesztési forrásaink megfogyatkoztak, belátható ideig jó kondíciókkal nem
konvertálhatóak, és amúgy messze nem fedezik a ma már
ismert igényeket sem. Saját működési forrásaink nem ilyen
borúsak, de olyan új jelentős kiadási tételek is megjelennek, mint pl. az új óvoda működtetése. A törvényi
kötelezettségek feletti igények folyamatosak, a támogatandók feltételeit biztosítani kell, de a cél, hogy
finanszírozásukat mindenekelőtt azok vállalják, akik
igénybe veszik.
Adót emelni nem lehet, sőt differenciálni kellene, mert
2010. október

számos lakosunk élete az ellehetetlenülés felé tart, és nem
csak a régi falu öregjei közül.

Maradnak tehát mindenekelőtt a pályázati források, mint
külső lehetőségek. Nem halogatható tovább a szembenézés
Telki hosszú távú jövőjével, megfelelő stratégia kidolgozása.
Jelzés értékű a városból kiköltözés eufóriájának elmúlása,
és a visszaköltözési jelenség, amit Telkinek is kezelni kell.
Okait (közlekedés, infrastruktúra, munkahelyteremtés) a
makrogazdaság belátható időn belül nem tudja megoldani,
és magunknak egyedül esélyünk sincs.

Telki korfája - éppen robbanásszerű fejlődése miatt - eltér
a szokásostól, így ez is számos kérdést vet fel: például a
fiatalok itt tartása, lakáskérdésük megoldása.
Vonzóvá kell tenni, hogy itt éljünk. A legolcsóbb és
legszebb, ha közéletünk tiszta, közösségi életünk tartalmas,
rendezvényeinkkel széppé tesszük mindennapjainkat, és
barátaink vannak, így jó itthon lenni.
Mit üzen a telkieknek?

Nem üzennék, kérni szeretnék!

Sok nagyszerű embert ismertem meg az elmúlt négy év
alatt, és mérhető a hozadéka, ahogyan egyre többen
vesznek részt önzetlenül közügyeink megoldásában,
közösségi életünk szebbé tételében. Civil szerveződések
közfeladatokat vállalnak, és számos példája van a
közösségi összefogás erejének.

Óriási tartalékaink vannak még. Telki még nem
aktivizálódott szürkeállománya, nem utolsósorban lakosai
gazdasági potenciálja az a fedezet, amelyet ha érdekeltté
teszünk, további megoldásokat kínál.
Ebben kérem, hogy többet segítsen a közösség! Kérek
lokálpatriótizmust azoktól, akik az eddigieknél sokkal
többet tehetnének - talán önmaguk miatt is -, mert belátható
ideig elsősorban magunkra számíthatunk. Tudjuk, hogy az
első lépést nekünk kell megtennünk. Ha ezt a tartalékot is
sikerül mozgósítani Telki érdekében, az már elegendő arra,
hogy boldoguljunk.

Földvári-Nagy László – képviselő

Melyek a legfontosabb tervei képviselőként az
elkövetkezendő 4 évben?

A következő négy év legfontosabb teendői a következőek:
megtartani Telki költségvetési egyensúlyát, megvalósítani
a megkezdett három beruházást (öreghegyi óvoda,
Muskátli utcai csomópont, Fő utca felújítása), óvoda és
iskola fejlesztése, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság
további javítása. Valójában egyetlen valódi célunk lehet,
hogy négy év múlva a mostaninál többen gondolják úgy,
hogy nagyon szeretnek Telkiben élni.
Mit üzen a telkieknek?

Azt üzenem a telkieknek, hogy sokkal intenzívebben
vegyenek részt a közéletben és ne csak választások, vagy
hasonló kiemelt események során mutassanak fokozott
érdeklődést és aktivitást ezen a téren. Legyen a közügy
közös ügy!

TELKI napló
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A KÜLÖNBÖZŐ SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÜGYINTÉZÉSÉRŐL - 1. rész
KÖZÉRDEKŰ

Az Önkormányzat Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
és a Polgármesteri Hivatal szociális részlege, a Telki Napló
oldalain keresztül szeretne folyamatos segítséget nyújtani egyes
szociális juttatások igényléséhez.
Cikksorozatunk második állomásához érkezve, az ápolási díjra
vonatkozó információkat tesszük közzé.
Kérdéseikkel bátran forduljanak a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézőjéhez, és figyeljék a következő lapszámokat is, mert
folytatjuk a szociális ellátásokról szóló sorozatunkat.
Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

(Milyen állapotú betegek ápolására, ki igényelhet
ellátást ?)

Ápolási díj annak a hozzátartozónak állapítható meg, aki
-

napi négy órát meghaladóan kereső tevékenységet nem
folytat, valamint

-

rendszeres pénzellátásban nem részesül, ha

I. állandó és tartós felügyeletre szoruló
a) súlyos fogyatékos, vagy

b) tartósan beteg 18. év alatti személy gondozását, ápolását
végzi.
Összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100 %-a (jelenleg 28.500 Ft).

II. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy
gondozását, ápolását végzi.

Összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-a (jelenleg 37.500 Ft).

III. állandó és tartós felügyeletre szoruló tartósan beteg 18
év feletti személy gondozását, ápolását végzi és a
családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét.
Összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-a (jelenleg 22.500 Ft).

AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE

(Mi történik a kérelem beadásától az ellátás
folyósításáig?)

Mit kell tennie az ügyfélnek?

1. Lényeges tudni, hogy az eljárás kérelemre indul, tehát az
ügyfélnek be kell nyújtania egy kitöltött kérelmet a hivatal
szociális ügyintézőjéhez. ( A kérelmet minden Telki
illetőségű lakosnak, a Telki Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtania.) A kérelmet formanyomtatványon lehet
benyújtani, ami a hivatalban beszerezhető; ezzel egy
időben, az egyes ügyek részleteiről is tájékozódhat a kedves
ügyfél.
A kérelemhez csatolni kell:

1. A háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan
fogyatékos vagy tartósan beteg,

2. A háziorvos szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az
ápolt állandó és tartós gondozásra szorul,

3. Tartós betegség esetében a fentieken kívül az igénylő
nyilatkozatát a saját és családja utolsó havi nettó jövedelméről, valamint az azokat tanúsító igazolásokat.
4. Amennyiben az ápoló kereső tevékenységet folytat,
munkáltatója igazolását munkaidejéről.
Mit kell tennie ezután a Polgármesteri Hivatalnak ?

2. Beszerzi az egyes ügyekhez esetlegesen szükséges
igazolásokat, szakértői véleményt.

3. A jogszabálynak megfelelően felszerelt iratanyag és az
orvosi igazolás alapján az ügyintéző határozatot hoz a
jogosultságról, melyről levélben továbbít egy példányt az
ügyfélnek.
4. Értesíti a pénzügyi részleget, ahol havonta gondoskodnak
az ellátás ügyfélnek történő folyósításáról.

5. Az ápolási díjra való jogosultság két év időtartamra vonatkozik, ezután történik a jogosultság felülvizsgálata. A
felülvizsgálathoz a kérelmet ismét be kell nyújtani a
Polgármesteri Hivatalhoz a fent ismertetett módon.

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
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Költözik a rendelő

Megvan a szükséges ÁNTSZ engedély, így lassan minden akadály
elhárul, és az orvosi szolgáltatások
új otthonra lelnek a Kórház fasoron,
a gyógyszertár melletti épületben.
A tulajdonosok a településünkkel
kötött megállapodás szerinti feltételeket teljesítették (megépült a
járda és a vízelvezető árok), így
várhatóan már megjelenésünkkor
új, kulturált körülmények közé
költözik az orvosi rendelő és a
védőnői szolgálat.
2010. október

Kistérségi Fesztivál és kemence avató
KÖZÖSSÉGI ÉLET

Az idei Kistérségi Fesztivál szeptember 24-i, telki állomása fő attrakciójának a
falukemence átadása ígérkezett. Ennek során Harkai Gábor atya megáldotta az épített
tűzrakót, amelyet ezután finom étkek sütésével fel is avattak.
Előtte azért a gyerekre is gondoltak a szervezők: a Pajta és a Jung ház közötti „színpadon”
Furfangos csodadoktorok címmel Huszt várának történetét adta elő a Maszk Bábszínpad
és a Budaörsi Játékszín.
Ezután az elkészülő Csülök Pékné módra már a felnőtteket is elcsábította, majd később
bárki megpiríthatta otthonról hozott dióját. Az édesszájúaknak kürtőskalács, a
szomjasaknak pedig bor és sör állt rendelkezésükre, így egy igen kellemes hangulatú
rendezvény keretében vehették birtokba a telkiek az új falukemencét.
szb

II. Telki Sörfesztivál

Késő estig tartott az egyre népszerűbb „mini oktoberfest”

Az időjárás ezúttal is kegyeibe fogadta a 2.
alkalommal, ezúttal a Pajtában megrendezett Telki Sörfesztivált. A déli harangszó
után csapra vert első söröshordó nedűjével
a beharangozott eső ellenére ugyanis bárki
kiülhetett a napra, hogy a szabad ég alatt
élvezze a folyékony kenyér ízét barátaival,
ismerőseivel.

2010. október

Harkai Gábor atya a nándorfehérvári diadal
óta felcsendülő déli harangzenéről is
beszélt, majd megáldotta a rendezvényt.
Ezután tömött sorokban indult meg a
tömeg a sörcsap irányába, majd akik
megéheztek, roston sült ételekkel, eredeti
müncheni recept alapján készült pereccel és
cukrászati különlegességekkel enyhíthették
étvágyukat. A hangulat egyre
jobb és jobb lett, később
akadtak, akik táncra perdültek
az egész délután szóló sramlizenére.
Az időjósok által egész napra
várt eső pedig már csak a
rendezvény végét követően,
késő este érkezett meg…
A főszervezők joggal lehet-
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nek büszkék a szeptember 25-i rendezvényre, amely rengeteg érdeklődőt
vonzott. Ezt a számok is bizonyítják: 420
liter, azaz 14 hordónyi világos, és 60 liter
búzasör fogyott el a nap folyamán.
A szervezők a bevételből 50 ezer forintot az
Út Európába: Óvoda és Iskola Telkiben
Alapítvány javára ajánlottak fel.
szb
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Egészségnap 2010

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Számos felhívó, az egészség megőrzésének
fontosságára figyelmeztető és érdekes
program volt idén is a hagyományos Telki
Egészségnapon szeptember 18-án.
Elsősorban a mozgáson és a megelőzésen
volt a hangsúly, de az érdeklődők láthattak
például egy érdekes filmet a kolumbiai
főváros, Bogota törekvéseiről, amelynek
során a gyaloglásra, a kerékpározásra, és a
tömegközlekedésre helyezték át a
hangsúlyt, és országutak helyett ma már
főként gyalog- és kerékpárutakat építenek a
dél-amerikai nagyvárosban. A vetítéssel
egyidőben meghirdették az autómentes
napot is Telkiben, amely alapján aki csak
teheti, vasárnaponként ne használja autóját
településünkön! Kis lépés ez nekünk, de
annál nagyobb lépés ez a fenntarthatóság és
a környezet megóvása érdekében!
A sok-sok színvonalas és érdekes program
sok érdeklődőt vonzott ezen a szép,
napsütéses szombaton, amelyen a fiatalok
egy jó hangulatú, jelmezes filmforgatást is
tartottak, majd a kemence főpróbája során
egy finom, sütemény készült.
szb

BudaVidék Zöldút program Telkiben
Egy jó lehetőség az egészséges életmód gyakorlásáért

A BudaVidék Zöldút 2007. áprilisi
kezdeményezésének egyik fő oka az volt,
hogy a kerékpározás iránt jelentkező egyre
nagyobb igény ellenére kerékpárút-tervezés
addig nem történt a Zsámbéki-medence
területén. Új, aszfaltos kerékpárút-hálózat kiépítése - az aránylag nagy beruházási
költségigény miatt - a helyi társadalom
számára egyelőre reménytelennek tűnik. A
magyarországi Ökotárs Alapítvány Zöldút
pályázatán kiírt célkitűzés: „nem-motoros
útvonalak kijelölése” viszont megvalósíthatónak látszott, hiszen a zöldutak szilárd burkolat nélküli útvonalak is lehetnek. A
pályázati részvétel érdekében ezért a
Zsámbéki-medencében tevékenykedő, tájvédelemmel, a helyi hagyományok ápolásával foglalkozó civil szervezetek és
magánszemélyek összefogásával megalakult
a BudaVidék Zöldút Szövetség.
A szövetség fő célja olyan gyalogos és
kerékpáros közlekedésre alkalmas úthálózat
kialakítása, amely a forgalmas közutaktól
elszakadva összeköti a szomszédos településeket, és feltárja a táj természeti és
kulturális örökségének értékeit. További cél
a helyi társadalom aktivizálása közös túrák
szervezésével, a környezeti nevelésben való
részvétel a helyi óvodákban, iskolákban, valamint a helyi termelők, szolgáltatók, vendéglátóhelyek bekapcsolása a programba.
A budavidéki zöldút hálózat 12 település
területét foglalja magában. A szövetség
tagjai saját szaktudásukkal segítik a program
fejlődését, és minden településnek van egy
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helyi kapcsolattartó felelőse. Telkiben
települési felelősként Láng Noémi dolgozik.
Neki köszönhetjük, hogy Telkiben is egyre
többen ismerik a zöldút programot, és egyre
többen vesznek részt közös túráinkon.
Közgazdászként pályázatok előkészítésével,
összeállításával segítette eddigi munkánkat,
a jövőben pedig - szövetségünk jogi formában való megalakulása után - a szervezet
pénzügyi feladatainak végzését vállalja.
Bízom benne, hogy Noémivel együtt elősegíthetjük azt, hogy a budavidéki zöldút a
térségi kerékpárút-hálózat megvalósulásáig majd az épített kerékpárutakhoz kapcsolódóan is - jó lehetőséget nyújtson az egészséges életmód gyakorlásához.

Zöldutak a nagyvilágban

Íme egy összefoglaló a Telki Egészségnapon
bemutatott vetített képes előadás alapján az
első zöldutak jellemzőiről, és a Budavidéki
Zöldút program útvonalakkal kapcsolatos
főbb céljairól, feladatairól, és mindezekről
Telkire vonatkozóan.
Az első zöldutak az egészséges életmód
lehetőségeinek bővítése céljából születtek az
Amerikai Egyesült Államokban. Az 1970-es
80-as évek elején az amerikai társadalom
jelentős csoportjai felismerték, hogy a
rohamosan növekvő motorizáció mozgásszegény életmódhoz, és ezzel az egészségügyi problémák fokozódásához vezet.
Ennek a folyamatnak pedig - többek között TELKI napló

káros gazdasági következményei is vannak.
A felismerést követően 1987-ben létrejött az
Amerika Természetért Bizottsága (President’s Comission on American Outdoors),
amely javaslatot tett a nem-motoros közlekedésre alkalmas zöldúthálózat megteremtésére. A zöldútvonalak, zöldúthálózat
tervezésével Julius Fabos, magyar származású tájépítész professzor és tanszéki
munkatársai (University of Massachusetts,
Amherst) kezdtek foglalkozni. Elsőként az
óceán és a nagyvárosok között terveztek
széles, növényzettel kísért zöldutakat,
elsősorban a nagy folyók mentén. A
zöldutakon egymástól elválasztott sávokban
közlekedhettek gyalogosok, kerékpárosok,
lovasok – mindegyik sávban a használatnak
legjobban megfelelő útburkolati kialakítással. Számos zöldút épült régi, felhagyott
vasúti nyomvonalon, szintén kizárólag nemmotoros közlekedés céljából.
Európában több ország dolgozik saját zöldút
programján. Az amerikaihoz hasonló szemlélettel, de a helyi elvárásoknak és lehetőségeknek megfelelően terveztek és
alakítottak ki különböző jellegű zöldutakat
Angliában, Franciaországban, Ausztriában,
Csehországban, Lengyelországban.
Az első magyarországi zöldút az Ipolymenti
Zöldút volt, amely a Krakkóból induló és
Besztercebányán keresztül Párkányig futó
Borostyánkő Zöldút folytatása. Az Ipolymenti Zöldút később Duna-Ipoly Zöldúttá
alakult, a Budapest-Vác-Szob között megépült aszfaltos kerékpárúthoz csatlakozva. A
2010. október

Duna-Ipoly Zöldút egyik fő célja az
„aszfaltcsík élővé tétele” volt. Ennek
érdekében a váci Magosfa Alapítvány
munkájával a táj értékeit, helyi termékeit és
helyi szolgáltatóit bemutató tájékoztató
táblákat helyeztek el a zöldút mentén.
Civil szervezetek munkájával jelölték ki és
mutatják be tájékoztató táblákkal a DunaIpoly Zöldúthoz kapcsolódó Örökségeink
Útján Zöldutat és a Sopron környéki Három
Táj Zöldutat. Jelenleg kialakítás alatt van a
Föld Szíve Pilisi Zöldút, a Cserháti Zöldút, a
Tanya-Kör Zöldút Kiskunmajsa közelében
és a BudaVidék Zöldút a Zsámbéki-medencében.
A BudaVidék Zöldút alakításában az egészséges életmód lehetőségeinek bővítése mellett kiemelt szerepe van a természeti és
kulturális örökségünk értékei megőrzésének,
és a Zsámbéki medence hagyományos
karaktere védelmének is. A zöldút településtervezési folyamatokba illesztését a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti és
Területfejlesztési Tanszéke támogatja.

Milyen lehet a mi zöldutunk?

A Zsámbéki-medencében három típusú
zöldút kialakítására van lehetőség:
– a szomszédos településeket összekötő
egykori szekérutak, a kapcsolódó kisebb
földutak, a kisforgalmú régi főutcák és
egyéb aszfaltos utak összefüggő hálózattá
alakításával létrejövő, gyalogos és
kerékpáros közlekedésre is alkalmas
„szekérút-típusú” zöldúthálózat
– a patakmenti revitalizációhoz kapcsolódóan kialakítható zöldúthálózat
– a felhagyott vasúti nyomvonalakon
kialakítható „klasszikus” zöldúthálózat
A BudaVidék Zöldút Szövetség jelenleg a
szekérút-típusú zöldútvonalak kijelölésén és
fejlesztésén munkálkodik. Az agglomerációs területfejlesztéseket tekintve
ebben az esetben a legfőbb feladat a
hagyományos tájszerkezeti elemként is
értékes útvonalak megőrzése azáltal, hogy a
kijelölt nyomvonalak szerepeljenek a
településrendezési tervezés folyamatában.
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

A zöldutak biztonságos használata és kulturált
környezete érdekében a következő feladatok
vannak:
– egyenletes, biztonságosan használható
útfelszín kialakítása és fenntartása a
zöldút-hálózat teljes területén
– a zöldutak menti régi, pusztulásnak indult
kőhidak és egyéb tereptárgyak megerősítése, felújítása
– a zöldutak környezetének hulladékmentesen tartása
– a zöldutak környezetének fásítása
– a zöldutak mentén a kóbor kutyák távoltartása
– a megfelelő számú útjelző oszlop elhelyezése
További lehetőségeket jelenthetnek a
következő javaslataink:
– pihenőhelyek kialakítása a településeken
és a települések között
– a táj történetét, természeti és kulturális
örökségét bemutató ismertető táblák
elhelyezése
– tanösvények létesítése
– központi pihenő- és információs pont
létrehozása
– ökoturisztikai szolgáltatások bővítése
Telki zöldútvonalai a budavidéki zöldút
hálózat különösen szép és fontos szakaszai
lehetnek. Az eddigi civil és szakmai
együttműködés eredményeképpen Telki
területére a következő terveink, születtek:
– Az útvonalak ismertté válása érdekében
évente több túrát fogunk szervezni, és
szeretnénk létrehozni egy folyamatosan
működő honlapot, ahol a zöldutakkal
kapcsolatos információk megtalálhatók
lesznek.
– A zöldút-kapcsolatok megőrzéséhez
mindenekelőtt az szükséges, hogy az
önkormányzat a terület- és településtervezés során megőrzendő tájelemként
figyelembe vegye ezeket az útvonalakat.
– Telkihez tartozik a Budajenőt Páttyal
összekötő egykori szekérút, melyet a
környéken lakó idősebb emberek még
gyerekkorukból is ismerhetnek, és amely
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–
–

–
–

–

már 18. századi katonai felméréseken is
szerepel. Ezt az útvonalat ma elsősorban a
gazdálkodók használják, állapota az
időjárástól függően változó. A mai földút
mellett, a kettős fasor között megfigyelhető a régi szekérút nyoma is. A ma
már bozótos szekérút megtisztításával és
zöldútként való folyamatos fenntartásával
kényelmes és biztonságos kerékpározási
lehetőség jöhetne létre.
A régi szekérút mentén egy tanösvény
elhelyezését is javasoljuk. A táblákon
Telki ökológiai környezetét, valamint a
hagyományos és a jelenlegi agrárgazdálkodás módjait lehetne bemutatni.
A szekérúthoz kapcsolódóan fontos
feladat a Budajenő határánál található
hulladéklerakó terület rekultivációs tervének összehangolása a zöldút-használattal.
Olyan megoldás kidolgozását javasoljuk,
amellyel a rekultivációs területnek a
teherforgalomtól szükséges lezárása mellett a kerékpárosok továbbra is áthaladhatnának ezen a területen.
A hulladéklerakó rekultivációjának befejezése után ezen a területen egy pihenőhely kialakítását javasoljuk, hiszen
szép rálátás adódik innen Telkire és a
Budai-hegyek vonulataira.
A BudaVidék Zöldút telki szakaszán
számos egyedi tájérték is található.
Megőrzésük és szükség szerinti felújításuk Telki és a zöldút program közös
célja lehet (kerekes kutak, öntöttvas
nyomós kutak, útmenti keresztek, feszületek, kápolnarom a budajenei
határnál, kőhíd a Rákóczi utcában, idős
fák, fasorok, mezővédő erdősávok, stb.).
Telkit különösen érinti az erdei zöldutak
kijelölésének lehetősége. Az erdei útvonalak kijelölése érdekében megkerestük a
Pilisi Parkerdőgazdaság és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park képviselőit is. A további
egyeztetések során szükség lesz majd
Telki önkormányzatának támogatására
annak érdekében, hogy kijelölhessük a
zöldútnak leginkább megfelelő szakaszokat Telki és Nagykovácsi, illetve Telki
és Budakeszi között.
Bárcziné Kapovits Judit
BudaVidék Zöldút Szövetség
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SZABADIDŐ

Z ö l d u t a k on

A Telkiből induló „zöldutas” csapatot
látványosan megtizedelte az első októberi
deres reggel. Míg a tavaszi perbáli eseményre
több mint 40 bringás indult Telkiből, addig a
botpusztai túrára vállalkozók száma – a
rajtidő csúsztatása után is – csak 15 fő volt.
Ez tehát a zöldút túrázók keménymagja,
akikre még a 0 fokhoz közeli, meglehetősen
sportos időben is lehet számítani. A csapat
majdnem felét iskolások tették ki, ami egy
örömteli szám, és jelzi, hogy a „zöldút”
programnak a következő generációkban is
megvan az utánpótlása.
A csapat pár ébresztő telefonhívás után 9.30ra verbuválódott össze és indult vidáman az
etyeki dombság irányába. A túra során 25
kilométert kellett megtenni változatos
minőségű földutakon, dimbes-dombos terepviszonyok közepette. Ez oda-vissza meglehetősen komoly kihívásnak bizonyult, figyelembe véve, hogy délután 5 óra környékén
már kezd lemenni a nap, ezért gyorsan esik a
hőmérséklet.
A Pátyig tartó hátsó út nem annyira szintben,
mint inkább hatalmas pocsolyákban tartogatott kihívást a csapat számára. Némely pocsolya már-már önálló élővilággal rendelkezett, és előszeretettel nyelte el a bicajok
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első kerekét középtengelyig. Már itt látható
volt, hogy a sárhányó ilyen terepen inkább
hátrány, mint előny, hiszen a kerék és a
sárhányó közé bebetonozódó sár komoly
kihívássá tudja tenni az amúgy sík terepen
való tekerést. A pátyi út felénél csapataink
utolérték a Budajenőről induló sorstársakat,
akik létszámban nálunk is kevesebben voltak,
és már harcedzett „sáremberekként” küzdöttek Páty felé.
Páty előtt nem sokkal a Telki csapat úgy
döntött, hogy a hosszabb, de látnivalók és
terep szempontjából izgalmasabb biatorbágyi
utat teszi meg. Pátyra már a helyi csapat
várakozástól feszült, de elismerő tekintetei
közepette futottunk be. A „hólabda effektus”
első állomásán vagy 40 fővel bővült lelkes
csapatunk. A társaság vidám és színes volt:
láttunk gyerekbiciklivel küzdő 5-6 éveseket,
de mindenki számára feltűnt egy idősödő
hölgy, aki megdöbbentő vehemenciával
támadta meg és gyűrte le az emelkedőket. Ő
közel 70 évesen teljesítette a Páty-Botpuszta
távot!
A Páty-Biatorbágy szakasz nagyon kellemes
csalódást hozott: békés dombok között, egész
komoly kihívást jelentő emelkedők és lejtők
tarkították az utat, amely egy hosszú erdei
lejtőzésben ért véget mindenki nagy örömére.
A tömeges bringázásnak pusztán egy
hátulütője volt, a leglassabb biciklis tempója
határozta meg a teljes csapat haladásának
ütemét. Ha valaki leszáll egy emelkedő
közepén, akkor nincs mese, mindenkinek le
kell szállnia. Emiatt ez a szakasz gyakran
inkább egy olyan gyalogos túrának tűnt, ahol
valamilyen érthetetlen ok folytán mindenki
magával vonszol egy biciklit. De így az 50-60
fős csapat egésze összekovácsolódott mire
Biatorbágyra értünk.
Biatorbágyon mindenki megrészegült attól,
hogy konszolidált körülmények között,
betonon lehetett tekerni, így mire a városközpontot elértük, már inkább egy
végeláthatatlan kígyóra emlékeztetett a túra.
Ráadásul a csapat Biatorbágy határában
utolérte az ottani különítmény utóvédjét, így
lehet, hogy volt olyan pillanat, amikor
Botpuszta-Biatorbágy hosszúságában tekert a
zöldutas csapat, egymástól néhány tízméteres
követési távolsággal. A kígyót leginkább a
kanyarokban lehetett belátni.
A Biatorbágy utáni vidék nagyon változatos
volt. Először a Biai-halastavak (régen Szelídtó) partján tekertünk és álmodoztunk egy jó
helyi halászléről, majd következtek az etyeki
dombság előörsei. Dávidmajornál járva már 2
és fél órája tekerünk, minimális megállásokkal. Ez főként a résztvevő gyerekektől
volt heroikus tett, akiktől egy nyavalygás
(„Papa, miért kellett idehozni minket
szenvedni?”) jellegű szemrehányás sem
hangzott el az újabb és újabb emelkedők
láttán. A reménysugár Dávidmajor után
csillant meg, ahol a dombon túl már látható
volt a botpusztai kis kápolna kupolája.
Stílszerűen a túra két komolyabb emelTELKI napló

kedőben végződött, hogy mindenki lelkiismeretfurdalás nélkül tolhasson le egy-két
Balaton-térképet mintázó sajtos-tejfölös
lángost. 3 óra 15 perc kellemesen intenzív
tekerés után érkeztünk a célba, ahol a fizikai
frissítőkön kívül a Kisrigó és a Csilipán
énekegyüttesek gondoskodtak a jó hangulatról - akinek maradt még ereje, táncra is
perdülhetett. A kápolna körüli tisztás szinte
minden négyzetcentiméterén állt egy bringás,
vagy egy bicaj, bizonyítva, hogy az októberi
napsütésben ismét egy sikeres túrát tudhat
maga mögött a Budavidék Zöldút Szövetség.
A többség délután 1 és 2 között „kerekezett”
be a célba, így csak gyenge 1 óra maradt a
regenerálódásra. Vigasztalhatott minket, hogy
a visszaút úgy 6 kilométerrel rövidebbnek
ígérkezett, mert nem Biatorbágy, hanem
Herceghalom érintésével céloztuk meg Telkit.
Kellemes gurulásokkal kezdtünk, majd
Herceghalomnál egy kisforgalmú országutat
is kellett használnunk. A pátyi kerekesek
minden átkelésnél teljes útzárat biztosítottak a
csapat számára. Herceghalom után egy lassú,
de hosszú emelkedő végén már megpillantottuk a Kozáromi-tavat, egy korábbi túra
célját. Innen már végig szem előtt volt a
végcél, Telki.
A gyerekek az M1 feletti átjárón hosszas
integetésbe kezdtek a kamionokkal, akik nem
sajnálták a dudás köszöntést. Innen már csak
egy ugrás, helyesebben további sárdagasztás
volt Páty, ahol elbúcsúztunk az újdonsült
pátyi ismerősöktől. Nem volt más hátra, mint
további 5 kilométer hazáig a reggel már
megtapasztalt sáros földutakon. A jó időzítést
mutatja, hogy a nap már lemenőben volt, és
szürkületben értük el a kertkapukat, hogy egy
élményekben gazdag túra után megcélozzuk
a fürdőkádat. Az 50 kilométeres, vizes-sáros
terep úgy hatott, mintha 80-at tekertünk
volna.
A túra végén megkérdeztem 7 éves Berta
lányomat, hogy jövőre is bevállaljuk-e a
zöldút túrát? A válasz egyértelmű volt:
„Jövőre is mindenképp jöjjünk, de ígérd meg,
hogy többet tolsz engem az emelkedőkön!”
Szombati András
KÉPEK: Bakonyi Tamás és Tüske Emil
2010. október

A Festészet Napját ünnepeltük Telkiben
PROGRAMOK

Bujáki László, Brauer Ildikó, Harangozó Ilona (Bimbi), Kacsó Róza, Lángné Gréczi
Margit, Márton Ildikó, Scheer Gizella és Zimonyi Adrienne. Ismerősek e nevek? Ők
mindannyian köztünk élnek és szerencsére mindannyian igen tehetséges művészek.
Erről bárki személyesen is meggyőződhetett, hiszen a Pipacs Galériában az ő műveiket
láthatta a nagyérdemű egy remek kiállításon, amelyet Márton Ildikónak, a helyiség
tulajdonosának köszönhetnek az érdeklődők.
Az október 15-i megnyitón zsúfolásig tele volt a kiállítóhely, így lapunk munkatársának
szinte meg kellett küzdenie azért, hogy egy jó fotót készíthessen Deltai Károly
polgármesterről, amint megnyitja a Magyar Festészet Napja alkalmából rendezett
eseményt.
Ezt követően egy könnyed hangulatú este vette kezdetét,
amelyen Drexler János zenei kísérete mellett bárki személyesen
is megcsodálhatta az alkotásokat, és megismerhette a művek
alkotóit.
szb

HA

MOST NINCS IDEJE EGÉSZSÉGÉRE...

Kezdhetném visszaemlékezésemet úgy, hogy egyszer volt, hol nem
volt, jaj de rég volt az a borúsnak induló, majd verőfényes,
emlékezetes, szép, szeptember 18-i Telki Egészségnap és Budajenői
Bornap.
A Telki Iskola Tornacsarnokában bemutatkozási lehetőséget
kaptunk, mint környékbeli alternatív gyógyászok. Köszönet ezért
elsősorban Halász Teréziának, a Telki Általános Iskola
vezetőségének és a nappali-éjszakai gondnokoknak, akiknek
gondossága segítette a mi gondtalanságunkat.
Összesen 27-en voltunk jelen környékbeliek (Budajenőről, Pátyról,
Budakesziről, Biatorbágyról, Piliscsabáról, Budapestről,
Szomorról), akik megismertették a látogatókkal a különféle
masszázsokat, mozgásformákat, a tibeti hangtálak harmonizáló
hatását, a táplálkozás és relaxáció fontosságát.
Megtapasztalhattuk, hogy világunkban minden egy rezgés, energia
(csi, prána, pneuma), és ahol jelen van és áramlik, ott a legfőbb
ismérve az, hogy kiegyensúlyozott és boldog az ember. Az energia
elakadása mindig rossz közérzet, fáradtság vagy betegség
formájában jelentkezik. Ilyenkor ajánlatos többet pihenni,
kíméletesen mozogni, vagy ha ez is nehéz, akkor jöhetnek a
masszázsok, kristály és növényesszenciák, hangterápia, a kibillent
energiaszintet harmonizáló modern gépezetek, vagy természetesen
keresse fel orvosát, gyógyszerészét!
Elismerés illeti azokat a helyi és környékbeli érdeklődőket, akik a
délelőtti esőzések ágyban marasztaló hívását félretéve
nyitottságukról, érdeklődésükről tettek tanubizonyságot.
Jónéhányan eddig esetleg nem ismert gyógyító technikákat
próbáltak ki bátran, csodálkozva-megelégedve.
Érdekes előadást hallottunk az Újmedicináról (GNM-ről:
www.ujmedicina.hu), ami csak elnevezésében új, hiszen alapvető
2010. október

természeti törvényeket említ, miszerint a szervezetünk egy lázzal,
egy daganattal, bármilyen fájdalommal nem ellenünk dolgozik,
hanem ez a gyógyulási folyamat része. Nem a kórokozók és a rák
betegítenek meg, hanem a félelmek, a kimerültség, az önleértékelés,
a harag és a megbocsátásra való képtelenség. Az előadásokból
kitűnt, hogy a türelem hiánya az, amely leginkább gátolja a
gyógyulást. Sokkal egyszerűbb a felelősséget elhárítva bajunkat,
lelki krízisünket a vírusokra, baktériumokra fogni. A megoldást az
orvosra, természetgyógyászra, pirulákra, vitaminokra hagyni.
Nem csak életünket bonyolítjuk túl, hanem étkezésünket is. Az
egyszerű, mindig éppen a környezetünkbe termő, éltető táplálék
helyett mesterséges élelmiszert készítenek a számunkra. Külön
művészetnek számít már az önmagunkra való figyelés. Mert mindig
arra hivatkozunk, hogy nincs időnk saját magunkra, de ismerős a
mondás: „ Ha most nincs ideje egészségére, később majd időt szakít
a betegségére.”
Minél távolabb kerülünk a természeti népek ősi táplálkozásától,
életmódjától, annál több fajta betegség keletkezik. Pedig egyre
fejlettebb a technika, egyre kényelmesebb az életünk, nem kell
megküzdeni a betevő falatért. Egyre több a gyógyszer, a kiváló
oltóanyag és mégis több a beteg.
Legyünk hálásak, mi Telki lakosok, hogy a friss levegő, az erdő
csendje, a gyógynövények pár szász méterre találhatóak! A hét
minden napján kapható friss, kiváló minőségű zöldség,
szombatonként pedig biotermékek.
A szakmailag kiváló gyógyászok pedig itt vannak a közelünkben,
csak el kell hozzájuk kocogni, sétálni, vagy vánszorogni.
A környékbeli gyógyászok egyre bővülő listája elérhető a
www.sotegla.blogspot.com és a www.lebojt.hu honlapokon.
Köveskuti Tünde
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Felhívás eboltásra

A Magyar Állatorvosi Kamara döntése
alapján településünkön 2010-ben elmaradt
az önkormányzat által szervezett eboltás.
Az oltási nyilvántartás alapján ezt a
Telkiben lakók közel egyharmada úgy
értelmezte, hogy a veszettség elleni
védőoltás már nem kötelező.
A veszettség halálos kimenetelő fertőző
megbetegedés, amelynek terjedésében
elsősorban az erdei állatoknak van szerepe.
A fő vírushordozó rókák úgynevezett orális
immunizálási
programja
2008-ban
befejeződött. Jelenleg egy rendkívüli
módon elszaporodott, ugyanakkor már
nem védett rókapopuláció él a szomszédos
erdőben, melynek tömeges megjelenésére
számíthatunk egy hidegebb tél esetén.
Amennyiben kedvencünk rókával érintkezik, és nincs beoltva, az érvényben lévő
jogszabályok értelmében nem megfigyelhető - el kell altatni.
Felhívjuk az oltást elmulasztó állattartók
figyelmét, hogy az ebek évenkénti
immunizálása továbbra is kötelező, mely
állatorvosi rendelőben, vagy háznál
végezhető el.

A legkedvesebb történetem
Telkiről
KÖZÖSSÉGI ÉLET

„Amikor megláttuk, beleszerettünk Telkibe.”
„Amikor először itt jártunk, elhatároztuk,
hogy veszünk itt egy telket.”
„Gyermekkorom óta ez a falu az otthonom.”
Volt már a fentiekhez hasonló gondolata?
Érezte már úgy, hogy érdekes lenne
elmesélnie egy Telkihez kötődő emlékét?
Megosztaná ezt másokkal is?
Amennyiben van egy kedves története
falunkról, nem kell mást tennie, mint
megírnia azt nekünk. A legjobbak ugyanis
olvashatóak lesznek lapunk hasábjain.
Írja le, hogyan került ön és családja Telkibe,
hogy milyen emlékei fűzik e településhez,
illetve, hogy milyen élményi kapcsolódnak
falunkhoz!
Ossza meg velünk, hogy megoszthassa
másokkal is!

Református istentisztelet

Következő istentiszteleti alkalmunk
november 7-én vasárnap, délután
4 órakor lesz a Pajtában.

Első lépések a Kodolányi-emlékszoba megvalósítása felé

A KOKUKK Egyesület deklarált
céljai között szerepel falunk híres
szülötte,
Kodolányi
János
emlékének ápolása, munkásságának minél szélesebb körben
(iskolánk diákságát is beleértve)
való megismertetése, s hosszabb
távon egy Kodolányi-emlékszoba
létrehozása. Ez utóbbi cél felé
megtettük az első lépéseket.
A Honterus Antikvárium aukciós
katalógusában szeptember elején
feltűnt Kodolányi János könyvtárának
mintegy 30 értékes darabja. Valamennyiben
neves kortársaktól származó dedikáció.
Egyesületünk elhatározta tehát, hogy élünk a
lehetőséggel, s megpróbálunk néhányat
megszerezni a kortársaktól, barátoktól
származó ajándékokból. A szeptember 21-én
lezajlott aukció előtti napokban faluszerte
széles körben terjesztett drótposta-levélben
kértünk anyagi segítséget irodalomszerető
barátainktól, ismerőseinktől. Az aukció
napjáig kilenc felajánlás érkezett, összesen
100.000 forint összegről.
A belvárosi Korona Szállóban lezajlott
aukción örvendetes volt látni, hogy Kodolányi, no és természetesen a hozzá kapcsolódó íróbarátok személye és munkássága
igen erős érdeklődést váltott ki a közönségből: minden egyes kalapács alá kerülő
tételnél kemény licit indult – nagyrészt
ugyanazoknak a gyűjtőknek, s több esetben a
KOKUKK Egyesületnek a részvételével.
Sajnos, ez a fokozott érdeklődés rontotta
esélyeinket. Kiderült, hogy reményeinkkel
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ellentétben ezúttal csak néhány
darabot tudunk megszerezni a
hagyatékból. Végül is a
választékból talán a Kodolányi
írói pályájára legnagyobb hatást
gyakorló két kortárs dedikált
könyve került a birtokunkba:
Szabó Lőrinc 1947-ben kiadott
Tücsökzenéje (amely a két író
terjedelmes, intenzív levelezésének tanúsága szerint a kettejükben párhuzamosan kialakuló
mítikus gondolkodás- és alkotói módszernek
gyönyörű terméke – Kodolányi művei közül
a Vízöntő a pár darabja a Tücsökzenének).
Illyés Gyula Kora tavasz című, 1941-ben
megjelent kétkötetes önéletrajzi regényének
érdekessége és külön értéke, hogy a
dedikáción kívül olvashatjuk néhol a
lapszélen Kodolányi vitázó bejegyzéseit.
Kettejük kapcsolatát végig a kölcsönös
bírálat, vita, idegenkedés jellemezte, de
egymás nézeteit, írásait mindig figyelemmel
kísérték és méltányolták. Az összesen három
kötet leütési ára az aukciós díjjal együtt 85
ezer forint volt.
Minden felajánló lelkesedését, nagylelkűségét, gyors mozdulását nagyon szépen
köszönjük!
Reméljük, hamarosan találunk alkalmat arra,
hogy a megvásárolt dedikált könyveket
minden érdeklődő megnézhesse, s a talán
nem túlságosan távoli jövőbe vesző majdani
Kodolányi-emlékszoba tervezését elkezdhessük. Ehhez minden Kodolányi-rajongó
ötleteit, segítségét szívesen fogadjuk!
TELKI napló

Töklámpás kiállítás Telkiben

Lapunk megjelenésével egyidőben (október
29-én, 18 órától) megnyílik Telki I. Töklámpás kiállítása. A Boszorkány- és a Körtevölgyben (069) megrendezett látványosság
ezt követően 2 hétig lesz „nyitva” minden
nap, sötétedés után.
A kiállítás célja a különleges élmény mellett a
közösség építés. A falu más részein lakók
pedig erre járva megtapasztalhatják, milyen a
közvilágítás nélküli területen úgy közlekedni
gyalogosan, hogy „az orrukig sem látnak”.
Az esténként sétára csábító, világító töklámpások megcsodálására a lakók mindenkit
szeretettel várnak!

Edit Néni Emlékére!

79 éves korában meghalt Szilágyi Tiborné,
Edit Néni. Temetése
szeptember 25-én volt a
budajenői temetőben.
Telki és budajenői gyerekek generációit tanította biológiára, rajzra, az Életre. Nagyon
szegény alföldi családból származott.
Tehetsége, rendkívül erős akarata vitte a
nélkülöző családból a gimnáziumba, majd
Szegedre a tanárképző főiskolára, hogy
biológiát, rajzot, művészettörténetet tanuljon, és tanári diplomát szerezzen, mint első
értelmiségi a családban.
Budajenőn 1955-ben kezdett tanítani, majd
itt lett később az iskola igazgatója is nyugdíjba vonulásáig. Délelőtt az iskolában,
délután otthon tanított. Vagy azért, mert tanítványa tehetséges volt, vagy azért, mert
nehezen tanult. Élete a közösségről szólt.
Nem csak az iskolában, hanem Budajenő
közéletében, vezetésében is meghatározó
volt.
Segített mindenkinek, aki hozzá fordult,
köztisztelet övezte. Nyitva volt a háza és a
szíve az öregek, a magányosok előtt is.
Mély, meghitt barátságokat kötött és tartott
életben haláláig.
Visszavonulása után életét a családjának
szentelte, aktív tagja volt a Telki Nyugdíjas
Klubnak, ekkor már régóta telki lakos volt.
Szeretett családján kívül nagyon sokan
kísérték utolsó útjára. Egykori tanítványai,
barátai, volt munkatársai, a budajenői és
telki emberek sokasága, szeretete.
Tamás Endre, Szigeti Antal
Megrendüléssel búcsúztunk nyugdíjas
társunktól, Editkétől, akit nemrégen
kísértünk utolsó útjára. Kedves, mosolygos
arcát nem felejtjük! Klubnapjainkon is
hiányozni fog jelenléte.
Nyugodj Békében!
Nyugdíjas társaid
2010. október

Megszaporodtak a lopások Telkiben

Bemutatkozik a
Rakottkert főzőiskola

KÖZÉRDEKŰ, HIRDETÉSEK

Sajnos az utóbbi időben ismét megszaporodtak a besurranásos és
gépjármű-lopások Telkiben.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni tehát, hogy ne hagyjunk értékeket
autónkban, zárjuk mindig kulcsra ajtaját, még akkor is, ha csak
egyetlen percre hagyjuk őrizetlenül! Lakásunk, házunk bejárati ajtaját
és a kaput se hagyjuk nyitva, hiszen a bűnözők dolgát ezzel nagyban
megkönnyítjük, és ők ezt kegyetlenül kihasználva távoznak
értékeinkkel, sőt, akár autónkkal is.
Elriasztásként két, sajnos jellemző eset:
Egy óvoda előtt parkoló autóból úgy vitték el a tulajdonos lap-topját,
hogy ő „csak” egyetlen percre ugrott be az intézménybe, és jól látható
helyen hagyta autójában a személyi számítógépét. Nem kellett volna,
hiszen valaki rögtön kapott az alkalmon!
Egy másik esetben a „betörő”-nek még betörnie sem kellett, hiszen a
ház ajtaja nyitva volt, és így könnyedén emelhette le a felakasztott
autókulcsot, majd a kapunyitóval „elhárította az utolsó akadályt” is, és
távozott a gépjárművel.
Érdemes megemlíteni, hogy Telki a környékbeli és a hasonló
települések között még így is a biztonságosabbak közé tartozik
(köszönhetően a körzeti megbízottnak, a polgárőrségnek, a
településőröknek és a kamera-rendszereknek), de vannak nyugodtabb
és „eseménydúsabb” időszakok – sajnos mostanában éppen ez utóbbi
a jellemző.
Figyeljünk tehát oda, és előzzük meg az ilyen eseteket! Ne könnyítsük
meg a lesben álló bűnözők dolgát! Ellenkező esetben legközelebb
nekünk kell a fentiekhez hasonló módon megválnunk értékeinktől!
szb

A főzőiskola 2010 tavaszán indult, azzal a céllal, hogy a
környéken élő gasztronómiai újdonságok iránt érdeklődő, vagy
csak egyszerűen főzni szerető embereknek segítséget, ötleteket
adjon akár a hétköznapok, akár a különleges alkalmak ételeinek
elkészítésében. Szerencsés környezetben élünk, ahol lehetőség és
igény is van a ráérős családi vacsorákra, hétvégi reggelikre,
ebédekre, baráti összejövetelekre. Bátorítást szeretnénk adni
azoknak, akik kipróbálnának újdonságokat, de nem tudják,
hogyan fogjanak hozzá, vagy egyszerűen szívesebben
kísérleteznek társaságban, hiszen a főzés nem csak alkotás, öröm,
hanem társasági esemény is.
A Telki Egészségnap keretében délutáni gyerekprogramot is
szerveztek a telki fiatalok. Egy bizonyos szilvás lepény legendáját
képzelték el, filmesítették meg és végül meg is ették. Ez a
sütemény már a telki kemencében sült és a Rakottkert főzőiskola
segített az elkészítésében. A gyerekek gyönyörű mintákat
formáztak a tésztából, igazi mesebeli sütemény született! Ezen
felbuzdulva gondoltunk arra, hogy gyerekeknek is indítunk
főzőszakkört, hiszen nem lehet elég korán kezdeni az igényes,
friss alapanyagok megismerését, felhasználásuk sokféleségét.
További információkat, újdonságokat és recepteket olvashatnak
honlapunkon: www.rakottkert.hu

ISMÉT MADÁRGYŰRŰZÉS

Jó idő esetén november 20-án, szombaton lesz az esemény

Érdeklődni lehet telefonon is:
Kósa Gabriella 06 30 386 85 01
Téglásy Janka: 06 30919 91 50

A KOKUKK Egyesület és a telki „madárbarát óvoda” szervezésében 2010. november 20-án, szombaton ismét madárgyűrűzést
tartunk.
A programot a Magyar Madártani Egyesület munkatársa vezeti. A
résztvevők délelőtt 10 órakor találkoznak az erdő Felső-Becco
telep fölötti bejáratánál, a padoknál. (Az oda vezető földút a
Rozmaring utcáról nyílik, és zöld négyzet turistajelzés is jelöli.) A
madárgyűrűzéssel párhuzamosan rövid sétát lehet tenni az
erdőben, ahol az erdőgazdálkodásról mesél egy meghívott
erdészeti munkatárs.
A program délután 3-ig tart. Komolyabb eső vagy viharos szél
esetén a madárgyűrűzés elmarad. (Kétség esetén érdeklődni aznap
reggel a 372-114-es telefonszámon lehet.) A program ingyenes.
KOKUKK Egyesület

2010. október
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HIRDETÉSEK, GÓLYAHÍR, LAPZÁRTA

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

olimpiai 5. hely
többszörös országos bajnok
Európa-bajnoki bronzérem
WBO interkontinentális bajnoka
WBA nemzetközi bajnoka
IBC világbajnoka
25 profi mérkőzés, 24 győzelem

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

KEMPO

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

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

AEROBIC

Árusok kerestetnek

K r i z sá n Márta
0 6 - 2 0 / 6 6 50-267

Jelentkezni Homonnai Erikánál
lehet a 06-20-287-9935-es
számon.

alakformáló (kondi, erősítő,
az egész testet átmozgató)
óra minden Hétfőn és
Szerdán 19 órától a Telki
Tenisz Klub első emeletén.

Árusokat keresünk a
december 4-i Adventi
vásárra.

FELELŐS KIADÓ:

Deltai Károly polgármester
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Szilágyi Balázs

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

Bognár Annamária

Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván

Nyomdai munkák:

SOLONG Press Kft.
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Meglévő és leendő ügyfeleim
számára keresek,
belterületi, külterületi telkeket.

Te l e f o n : H o m o n n a i E r i k a

20-287-99-35
Email: homonnai.erika@gmail.com

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 .

BÍRKÓZÁS

októberi
lapzártánkig született:

Berki Ervin és Pais Mónika gyermekei
Berki Júlia és Berki Laura

Varga Tamás és Süli Adrienn gyermeke:
Varga Csilla

Gratulálunk!

TELKI napló

időpontja: november 12.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

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

KÖZÖSSÉGI ÉLET, HIRDETÉS

Falu és káposzta. E két szó külön-külön, önállóan is értelmes, Telki számára azonban csak
így, együtt van jelentősége. Falukáposztája. E szóösszetétel talán minden telki lakos
számára ismert, és szerencsére sokak számára egyet jelent egy jó hangulatú, közösségi
rendezvénnyel. Ahol a falu lakosai összegyűlnek, közösen savanyítanak, készítik és eszik
a töltött káposztát, forralják a bort és a teát, majd ezeket mind meg is isszák.
Bárhonnan is közelítsük meg, fontos tudni, hogy annak idején azért találták ki, hogy az
egyre növekvő falu (ma már inkább „kertváros”) ne pusztán őslakosok és beköltözők
szimbiózisa, esetleg a fővárosban dolgozók alvóhelye legyen, hanem hogy egy valódi
közösség alakulhasson ki. Ahol mindenki, aki szeretné, megtalálja a neki tetsző
programot, és mindenkinek lehetősége van megismerni a közösség többi tagját. Így válhat
Telki olyan hellyé, ahol mindenki szeret élni.
E cél vezérelte a program kiötlőit, és a jelenlegi faluvezetés nem titkolt célja, hogy ezt
továbbgondolva még több rendezvényen még több embert tudjanak megszólítani. Hogy
mindenki úgy érezze, számítanak rá, és mindenki úgy érezze, nem hiába költözött ki
annak idején, illetve hogy jó volt ide születni.
Bízzunk benne, hogy a most is elfogyó (kifogyhatatlan bödön sajnos csak a mesékben
létezik) töltött káposztához hasonlóan nem fogy ki ez a lelkesedés Telki régi-új
vezetéséből, és ezen fantasztikus szépségű tájon egy olyan közösség formálódik,
amelynek minden tagja igazán büszke lehet arra, hogy Telkiben élhet.
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KULTÚRA

RUMINI A TELKI
PARTOKON!

A Szélkirálynő világotjárt egérmatróza,
Rumini Telkibe látogat!
A leleményes kisegér megálmodója,
Berg Judit kíséretében érkezik el hozzánk.
Csatlakozz a Hódszalagrendes hős
köszöntéséhez november 13-án,
szombaton, délután 4 órától
a Telki Általános Iskolában!

További programok:

- beszélgetés Berg Judittal
- dedikálás,
- könyvvásár
- egér-játszóház,
- sajtkóstoló,
- az Aranysityak kortárs
gyerekvers-antológia
bemutatása
- a Csodaceruza gyerekirodalmi
újság bemutatkozása
- teahörpölgetés, koccintás
málnaszörppel
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