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Hová lettél Telki Fórum?

Azok akik a világ eseményeit és szűkebb hazánkat, Telkit
érintő közügyekről az interneten is rendszeresen tájékozódtak,
szomorúan tapasztalták, hogy októberben a választások után
megszűnt az oldal.
4. oldal

Zelk Zoltán:

Levél

Nézzétek csak, mit hoz a szél,
nem akármilyen falevél:
nem itten hullt le a fáról,
gólya küldi Afrikából.
Gólya küldi a levelet,
szél leejti falu felett,
füstölgő kémény felkapja,
gólyaírást elolvassa.

A levélben mi is lehet?
Elmondom én, figyeljetek:
”Megérkeztem Afrikába,
örök napsütés honába.

Mégis, mégis csak azt várom:
az idő tavaszra váljon,
kis falumba visszatérjek,
kéménytetőn rakjak fészket.”

TELKI ADVENT

December 4-én, szombaton ismét a Pajta-Faluházban várjuk a
készülődőket és érdeklődőket!

16. oldal

Míg a mentő megérkezik...

Elsősegélynyújtó tanfolyam kerül megrendezésre a Magyar
Gyermekmentő Alapítvány közreműködésével.
11. oldal

Rumini Telkiben is kikötött

Nyugodtan leírhatjuk: az utóbbi idők egyik legsikeresebb
rendezvénye volt a november 13-i irodalmi est.

BUDAJENEI PROGRAMOK

9. oldal

12. oldal

Első kézből

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

a polgárőrök, akik szervezetten vesznek részt a rendőrségi
járőrszolgálatban.

Polgármesteri gondolatok a
hétköznapokról

Így képzelted?
Amikor találkozom valakivel, az első kérdés, amit nekem
szegeznek, az, hogy: na, erre gondoltál, így képzelted? És
én mindig elmondom, hogy nem, persze, hogy nem. Bár
tudtam, hogy sok ügy van, rengeteg tennivaló, de azért
titkon reménykedtem benne, hogy a napi aprómunka nem
tölti ki száztíz százalékosan az időmet, bíztam benne,
hogy már az első napokban jut időm másra is, mint az
azonnali feladatokra. Egy hónap elteltével már látok is
erre némi esélyt, de az elmúlt hetek messze nem a távlati
tervekről szóltak, hanem az átadás-átvételről, az ügyek és
ügymenetek megismeréséről, a szálak felszedegetéséről
és az akut problémák azonnali megoldásáról. Most az év
végi nagy feladatok előkészítése zajlik, de már látom,
hogy karácsony táján talán már jut időm komolyabban
foglalkozni a hosszabb távú tervekkel is.

Hírek

– Új világítás az MLSZ műfüves pályáján! Ígéretüknek
megfelelően lecserélték a magas fényszennyezést okozó
világítótesteket irányított fényű lámpákra, így megszűnt
egy sokakat zavaró tényező.

Ilyen volt.

Deltai Károly
polgármester

– A Völgy utcában eltört egy csatornacső. A hibát
kijavították, az aszfaltozás után az útszakasz teljes
egészében járható lesz. A Völgy utca és Legelődombi út
környékén a jövőben várhatóan szükséges lesz a behajtási
engedélyek korlátozása, mert az utakat tönkre fogják tenni
a nehézgépjárművek, és ez további csőtörésekhez vezethet.

– A Fő utcán, a Posta és a Coop közötti szakaszon újrafestették a gyalogátkelőt és áthelyezik az előjelző táblákat.

– Befejeződött a Kamilla utca aszfaltozása. Az utcát lakossági
kezdeményezésre, nagyrészt lakossági összefogásból az
önkormányzat építtette.

– Lapzártánkig lezárult a jegyzői pályázat. Az álláshelyre
szerencsére nagyon sok pályázat érkezett, amelyek
kiértékelése folyamatban van. Reméljük, hogy településünk
megtalálja új jegyzőjét, aki a korábban megszokotthoz
hasonlóan színvonalasan és hatékonyan irányítja majd a
hivatalt.
– Megelőző karbantartást végeztek a Jung-házon. Az
állagmegóvó munkálatoknak köszönhetően az épület
remélhetőleg még sokáig szolgálja Telkit.

– A napokban ülésezik a Közbiztonsági Tanács. A településközi egyeztetéseken a környező települések kamerarendszereinek összehangolásáról és közös üzemeltetéséről
folyik a tanácskozás.

– Gyakrabban látni rendőrautót Telkiben. Az önkormányzat
és a Budakeszi Rendőrkapitányság közötti megállapodásnak köszönhetően az új rendőrautóval sűrűbben
járőröznek településünkön a rendőrök. Munkájukat segítik
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Ilyen lett…

– Az ÉDV Zrt. nemrégiben beszámolót tartott
településünknek a vízszolgáltatásról, vízbiztonságról és a
vízművek jövőbeli terveiről. A szolgáltató cég élén
vezetőcsere történt, az új vezető elkötelezett a környezetvédelmi szempontok, a vízbiztonság és a korszerű
technológia használta mellett. A tatabányai karsztvizet
ásványvízzé minősítették, ezzel a vizünk hivatalosan is
kiváló minőségű ivóvíznek lett minősítve. A központi
vízlágyítás gyakran reklámozott „vegyszermentes”
megoldásairól nem igazolódott be, hogy működnének, a
vegyszeres lágyítást pedig - éppen azért, mert nagyon jó
minőségű ásványvízről van szó - senki nem támogatja. A
jövőben a szolgáltató szeretné bevezetni a távleolvasást,
amely során egy kis műszernek köszönhetően egyszerűbbé
és gyorsabbá válhat a mérők leolvasása.

– Az 1956-os forradalom és szabadságharc 54.
évfordulójának helyi megemlékezésén idén is igen sokan
voltak. A jelenlévők fáklyákkal állták körbe az 56-os
emlékművet, amelyet Deltai Károly polgármester ünnepi
beszédét követően megkoszorúztak. Ezt követően a
Pajtában Callmeyer Ferenc mesélt személyes, 56-os
emlékeiről, majd a Budakeszi srácok című film vetítése
következett.

TELKI napló
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

– Az Egyházközség és Harkai Gábor atya szíves
meghívására a plébánián jó hangulatú vacsorán és
beszélgetésen vettek részt Budajenő és Telki világi és
egyházközségi önkormányzatainak tagjai. A két település
vezetői közös programokról, és a további együttműködés
és kölcsönös segítségnyújtás formáiról egyeztek meg.

– Hivatalosan is megnyílt a Kórház fasoron a Biatorbágy és
Vidéke Takarékszövetkezet. Az ez alkalomból szervezett
ünnepségen a pénzintézet vezérigazgatója a lakossági és
vállalati szolgáltatásokról és a jövőbeli tervekről beszélt,
majd Deltai Károly üdvözölte a céget. A polgármester
reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a szövetkezet
otthon fogja magát érezni Telkin, beágyazódik
településünk életébe és gyarapítja a lokálpatrióta
szemléletű vállalkozások számát.

– A téli időjárás beköszönte előtt több helyen elkezdték az
ilyenkor szükséges ároktisztításokat, és a régi, betemetett

árkok megnyitását. A nyári záporok és a magas
talajvízszint halaszthatatlanná tette ezeket a munkákat. A
munkálatok során képződő, a nehézgépjárművek okozta
úthibákat a munka befejeztével felmérik és kijavítják.

– A „Pest Megye Környezetvédelméért Díjat” - a Telki
Önkormányzat másodszori felterjesztése alapján - a
KOKUKK Egyesületnek ítélte oda 2010-ben Pest Megye
Önkormányzata, amelyért szívből gratulálunk nekik! Az
elismerést olyan Pest megyei magánszemélyek, civil
szervezetek, helyi egyesületek kaphatják meg, akik
kiemelkedő munkát végeztek a megye épített és
természetes környezetének megóvása, illetve fejlesztése, a
környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében.

– Az őszi lombhullás miatt keletkező zöldszemét elszállítására alkalmas zsákok az önkormányzatban megvásárolhatók. Egy zacskó ára 175 forint. Az ugyanitt kapható
háztartási-hulldék zacskó ára 295 forint.

Beszámoló a képviselő-testület üléséről

Október 26.

Telki 1383 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének
felbontása

A jegyzői álláshelyre szóló pályázat kiírása

A Kókai Rita lemondása miatt megüresedett jegyzői
álláshelyre az önkormányzat pályázatot írt ki. Az új jegyző
személyéről lapunk természetesen beszámol majd.

Az orvosi rendelő bérletére szóló szerződés
megtárgyalása

Megérkezett a rendelő használatbavételi engedélye, így az
utolsó akadály is elhárult a Kórház fasorban lévő ingatlan
bérlése elől.

A Kamilla utca aszfaltozásnak kérdése

A kivitelező az időjárásra való tekintettel a saját
felelősségére megkezdte a munkálatokat, így a Kamilla
utca Levendula és Kökörcsin utca közötti szakaszán lakossági hozzájárulással - megkezdődött az aszfaltozás.

Renitensek

Sokan még mindig nem használják rendeltetésszerűen a
szelektív gyűjtőket

Törött műanyag szék, eldobott üvegek, lehasznált bútordarab.
Ez a látvány fogadja azt, aki az új, „központi” szelektív
hulladékgyűjtőhöz érkezik. Pedig a kamerák már működnek,
és akiről bebizonyosodik, hogy nem rendeltetésszerűen
használja a gyűjtőszigetet, azt 30.000 forintra megbüntetik.
Az esztétikai „élmény” mellett azért is felháborító néhány
lakótársunk rendetlensége, mivel a gyűjtők környékét közös
adóforintjainkból kell kitakaríttatnia önkormányzatunknak.
Így mindannyiunk közös érdeke, hogy rend és kulturált
körülmények legyenek itt.
2010. november

Egy 2008-ban köttetett adás-vételi szerződéstől a vevő el
kíván állni, és vitatja a 2,5 millió forintos foglaló jogosságát. Az esetleges pereskedések elkerülése érdekében a cég
1 millió forintot ajánlott fel, amelyre a testület 1,5 millió
forintos viszont ajánlattal élt. Ennek elfogadása esetén az
ingatlan ismét teljesen forgalomképes lesz.

Tájékoztató a Jung-ház kérdésében

Valószínűleg még az idén befejeződik a Jung-Ház
állagmegóvó felújítása.

A patak kotrásának kérdése

Egy helyi lakos kérte a patak régóta nem kotort medrének
tisztítását. Elmondása szerint a patak medrében annyi iszap
van, hogy véleménye szerint ma már inkább visszaduzzasztja a vizet a földterületek irányába, így kirohadnak az
itt termesztett növények.
szb

Kátyú- és pocsolyahelyzet

A szelektív hulladékgyűjtő-szigethez a Kórház fasorról
vezető út jelenleg sajnos kátyúkban és pocsolyákban igen
„gazdag”. A környék ugyanis igen mélyen fekszik, így a
(kisebb-) nagyobb esőzések után rendszeresen megáll a víz a
területen.
Ennek megoldása érdekében már korábban megkezdődtek a
munkálatok, így hamarosan elkészülhetnek a csapadékvízelvezető árkok. A kátyúhelyzetet jelenleg még a munkagépek
is tovább rontják, azonban a munkálatok végeztével
megkezdődik majd a helyreállítás, és a kátyúkat eltüntetik.

TELKI napló
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Hová lettél Telki Fórum?
KÖZÉRDEKŰ

Azok, akik a világ eseményeit és szűkebb
hazánkat, Telkit érintő közügyekről az
interneten is rendszeresen tájékozódtak,
szomorúan tapasztalták, hogy októberben a
választások után megszűnt az oldal.
A 2004-ben indult weboldal akkor haladó
szellemben készült, melyet azonban az idő
meghaladott. Korszerűsítése olyan mértékű
energiákat emésztett volna fel, amelyet az
„alapító atyák” már nem vállaltak,
”fejlesztés és koncepcióváltás nélkül
hosszú agóniára lett volna ítélve oldal”.
Pontos statisztika nem áll rendelkezésünkre, azonban biztosak lehetünk benne,

hogy lényegesen többen olvasták, mint
ahányan írtak ide. Sokan innen értesültek
akár a lényegesebb, akár apró-cseprő
dolgokról, illetve az olvasottak által
alakították ki véleményüket egy-egy témát
illetően.
Aggodalomra azonban két szempontból
sincs semmi ok.
Egyrészt Deltai Károly polgármester
választási ígéretei között szerepelt Telki
honlapjának megújítása egy korszerű,
felhasználóbarát integrált portál formájában, melynek része lesz egy fórum is. A

fejlesztés leghamarabb tavasszal indulhat.
Másrészt civil kezdeményezésként alakulóban van egy a Telki Fórumhoz hasonló
információs portál kialakítása is.
Így aki továbbra is szívesen követné
szemmel közügyeinket az interneten, annak
nem kell mást tennie, csak alkalomadtán
ránézni falunk honlapjára vagy regisztrálnia kell magát arra a blog oldalra, amelyre
jelenleg a www.telkiforum.hu át van
irányítva.
Jó böngészést kívánunk!
KoP

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KÜLÖNBÖZŐ SZOCIÁLIS
JUTTATÁSOK ÜGYINTÉZÉSÉRŐL
3. rész

Az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottsága
(SZEIB) és a Polgármesteri Hivatal szociális részlege, a Telki Napló oldalain
keresztül folyamatos segítséget nyújt a különféle szociális juttatások
igényléséhez.
Cikksorozatunkban harmadik alkalommal jelenik meg önálló téma, mely
ezúttal a rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény igénylésének részleteiről
nyújt áttekinthető képet az érdeklődők részére.
Kísérjék figyelemmel a következő lapszámokat is, mert sorozatunk
folytatódik; az ellátásokhoz kapcsolódó kérdéseikkel, észrevételeikkel pedig
keressék a Polgármesteri Hivatal szociális részlegét.
Halász Terézia
SZEIB elnöke

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
(Ki igényelheti a kedvezményt ?)

Annak a gyermeknek állapítható meg a kedvezményre való jogosultsága, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (idén 28.500.- forintnak) a 140%át,
– ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő
gondozza,
– vagy a gyermek tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos,
– vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. életévét, illetve felsőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem
töltötte be;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (idén 28.500.- forintnak) a 130
%-át, az a) pont alá nem tartozó esetekben feltéve, hogy a vagyoni helyzet
vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvény
által meghatározott értéket.
MIRE JOGOSÍT A MEGÁLLAPÍTOTT KEDVEZMÉNY ?

A gyermekvédelmi kedvezmény alapján a jogosult:
- ingyenes gyermekétkeztetést vehet igénybe a gyermek a bölcsőde, óvoda és
az általános iskola hetedik osztályáig, 50 %-os térítési díjkedvezményben
részesül a felső tagozatos és középiskolás tanuló
- évente kétszer (júliusban és novemberben) pénzbeli támogatásban részesül
- tankönyvtámogatást élvez.
AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE

(A kérelem beadásától az ellátás folyósításáig mi történik ?)

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem
megfelel-e a jogszabályi tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban
meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e. Amennyiben igen, a hatóság
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22 munkanapon belül elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja, és
az ügyfelet azzal értesíti.
MIT KELL TENNIE AZ ÜGYFÉLNEK ?

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul. A kérelmet formanyomtatványon
lehet benyújtani, ami a hivatalban beszerezhető; ezzel egy időben, az ügyek
személyes részleteiről is tájékozódhat a kedves ügyfél.
A kérelemhez csatolni kell:
–
–

vagyonnyilatkozat
jövedelemigazolások: a kérelmező és a vele együtt élő családtagjainak a
havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását
megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 12
hónap nettó jövedelmét tanúsító iratok

Jövedelemnek számít: a munkavégzésből származó alkalmi, illetve rendszeres
bevétel, családi pótlék, tartásdíj, felsőfokú intézmény által folyósított
tanulmányi ösztöndíj, rendszeres szociális segély, öregségi és rokkantsági
nyugdíj, árvaellátás, özvegyi nyugdíj, GYES, GYET...stb.)

Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló
dokumentumok:
-

az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan APEH igazolást
az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő
igazolását
18. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a
nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói
jogviszonyról
válás és egyéb esetekben a bírósági, gyámhatósági határozatok (a gyermek
elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés
tárgyában hozottak)
egyedülálló szülő esetén az erre vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló, aki:
hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa)
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, az egészségi
állapotára vonatkozó igazolás
igazolás a fizetett/kapott tartásdíj összegéről

MIT KELL TENNIE EZUTÁN A POLGÁRMESTERI HIVATALNAK ?

Beszerzi az egyes ügyekhez esetlegesen szükséges igazolásokat, iratokat.
A jogszabálynak megfelelően felszerelt iratanyag alapján az ügyintéző
határozatot hoz a jogosultságról, melyről levélben továbbít egy példányt az
ügyfélnek.
Értesíti a pénzügyi részleget, ahol gondoskodnak az ellátás ügyfélnek
történő folyósításáról.
A jogosultság egy évre állapítható meg. További ellátás érdekében a
kérelmet ismét be kell nyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz a fent ismertetett
módon.

TELKI napló

2010. november

Költözik az orvosi
rendelő!

INTERJÚ

A védőnői szolgálat, valamint a gyermekorvosi ellátás
lapunk nyomdába küldéséig már át is költözött a
Kórház fasorra, és az újság megjelenésével egyidőben
minden bizonnyal már a felnőtt rendelés is az új helyen
lesz megtalálható.
Amint az összes egészségügyi szolgáltatás átkerül a
gyógyszertár melletti épületbe, a tervek szerint egy
hivatalos megnyitót is tartanak majd, és plakátokon,
hirdetményeken is tájékoztatják a lakosságot a rendelő
áthelyezéséről.

2010. november
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PROGRAMOK

Decemberi egyházközségi
programok

Roráte misék:

Budajenő szerda fél 7 óra
Telki csütörtök 6 óra

December 5-én a Pajtában krumpliebéd, az
otthoni ebéd árát a rászoruló családoknak
gyűjtik össze.

December 21-én este fél 7-kor a Telki
templomban felnőtteknek lelki felkészülés az
Ünnepre vendég atya vezetésével és gyónási
lehetőséggel.
Karácsonyi miserend:

Budajenő
December 24. 24 óra
December 25-26 szokott módon fél 11
Telki
December 24. 22 óra
December 25-26 szokott módon negyed 10

December 27. Szt János napi borszentelés
Budajenőn 18 órai kezdettel a Lantai pincében

December 31. Hálaadás
Budajenő 17 óra éves beszámolóval.
2011. január 1.
Telki 18.30

Református istentisztelet

Következő istentiszteletünk december 5-én
vasárnap, délután 4 órakor lesz.

A FALUKEMENCE baráti
társaságok számára is igénybe
vehető

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal
titkárságán lehet
Telefon: 26-572-003
6

A Nyugdíjas Klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Eltelt egy év, és az utolsó klubnapunkon is túl vagyunk. Kipróbáltuk a
kemencét, oldalast sütöttünk hozzá finom salátákkal, friss kenyérrel, sokféle
sütivel és forralt borral kínálva.
Természetesen János barátunk húzta a talpalávalót és táncoltunk is. Ebben
az évben a rossz időjárási viszonyok miatt, majd miattam sem tudtunk
kirándulást szervezni, amit szeptemberben pótoltunk be a háromnapos
kirándulással Velemben.
Nagyon szép helyeken jártunk, a szállás, és az étkezések jók voltak - talán
jövöre megismételjük, mert sok látnivalót hagytunk ki az idő rövidsége
miatt.
Az idén december 11-én a szokásos Adventi ünnepségre meghívunk
mindenkit. A pátyi énekkar vendégszerepel, utána pedig egy kis beszélgetés,
ismerkedés után boldog ünnepeket kívánva lezárjuk a 2010-es évet, és
készülünk a következő évre.
Készült egy terv, amit most szeretnék betartani, remélve, hogy nem jön
közbe semmi (ha mégis, az esetleges változtatásokról időben fogok
mindenkit értesíteni). A kirándulásokhoz várom ötleteiteket, hogy merre,
hová menjünk.
A klubtagok száma növekedett, néhány kedves telki nyugdíjas jelentkezett,
hogy részt kíván venni programjainkban. Minden érdeklődőt szívesen
látunk!

TERVEZET a Nyugdíjas Klub 2011-es év programjairól:

január 8.

Az év első összejövetele a Pajtában.
(Minden ilyen alkalom a Pajtában lesz)
február 12. zenés farsangi bál
március 12. összejövetel (Ha az időjárás kedvező, egy kisebb kirándulás
valamelyik szerdai napon)
április 13.
klubnap (Vagy 16-án kirándulás busszal. Hogy hová, majd
közben kitaláljuk)
május
az egyik szerdai napon busszal kirándulás. (egy hétköznapi
kirándulás is lesz a Nagy-Kopaszra)
június 15.
klubnap a Pajtában
az időjárástól függően tervezek kirándulást a Balatonhoz, és
július,
mindig valamelyik szerdai napon a Pajtában klubnap
augusztus
szeptember valamelyik szerdai napon kirándulás, vagy klubnap
október 8. klubnap a Pajtában
november 18. a szokásos utolsó klubnap
december
a falu adventi és Mikulás ünnepségén való részvétel

Ezek a dátumok változhatnak az időjárás és egyéb problémák miatt. Kérek
mindenkit, hogy ha bizonytalan bármiben (pl. kirándulás időpontjában),
hívjon telefonon (372-456) bármikor!
Szeretettel várunk Mindenkit a programokra.
Kívánok nagyon boldog ünnepeket és betegségmentes új esztendőt!
Márta

FELHÍVÁS
Nordic Walking Telkiben
Telefon: 20-287-99-35
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Decoupage tanfolyam Telkiben
PROGRAMOK

A decoupage (szalvétatechnika) egy
olyan kreatív technika, aminek segítségével tetszőleges felületet díszíthetünk
színes mintákkal, szalvétából kivágott
motívumokkal stb. Ez az egyik legkedveltebb kreatív hobbi technika, mert
könnyen elkészíthető, nem igényel különösebb kézügyességet és szinte minden

felületre (fa, papír, üveg, kerámia) alkalmazható. Igazán látványos eredményeket
érhetünk el. A szeptemberi számunkban
meghirdetett tanfolyamra szép számmal
jelentek meg Telki, illetve a környező
településekről. A foglalkozások rugalmas
időbeosztással és jó hangulatban telnek.
Ízelítő az eddig elkészült munkákból…

Karácsony előtt (november 27-én, szombaton) különleges foglalkozást tartunk,
amelyben karácsonyi díszek, dekorációk
elkészítését tervezzük.

Jeletkezni lehet Rónaszéki Zsuzsánál, a
20/322-0360 telefonszámon vagy a
zsuzsa.decoupage@gmail.com címen.

Csatorday Dóra kiállítása

Csatorday Dóra festőművész képei láttán nem érdemes azon töprengeni, hogy művei
melyik művészeti irányzathoz kapcsolhatók. Sajátos, egyedi hangulatú és stílusú
képeket fest, amelyekre jellemző a színek összhangja, nagyvonalúan kialakított
folthatása. Nem áll tőle távol az absztrakció sem, illetve a nonfiguratív ábrázolás, de
mostani képein jól felismerhetőek a témák.
Modern vagy konzervatív szellemben alkot? Erre a kérdésre nem könnyű a válasz,
ugyanis lendületes, gyors festői technikája alapján mondhatnánk, hogy inkább a
modernhez áll közelebb, ugyanakkor a festményeit átlengi valami sejtelmes, kissé
romantikus, kissé konzervatív hangulatú képi világ. Nagyon jól ráérez a fények és
árnyékok összefüggéseire, a tárgyak térben való megjelenítésére.
Jó ránézni Csatorday Dóra képeire, mert nyugalom, kellemes és békés hangulat árad
belőlük. Ha arra gondolunk, hogy vajon a modern, vagy a konzervatív közeg illik-e a
festményeihez, nyugodtan állíthatjuk, hogy mindkettő. Ezt a hatást kevés művész tudja
megteremteni. Ezek a képek éppúgy illeszkednek korunk belsőépítészeti világába, mint
az antik bútorokkal berendezett polgári otthonok miliőjébe.
Csatorday Dóra alkotói módszerét a rögtönzés is meghatározza. Témái egyszerűek. A
belőlük áradó hangulat menetközben alakul, s áll meg azon a ponton, ahol a művésznő
úgy érzi: elérte, amit akart. A munkájáról keveset beszél, inkább a kedvenceit említi.
Többek között Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, Egry József áll közel hozzá, de ez nem
jelenti azt, hogy az ő útjukat járja. Annyiban azért emlékeztet például ToulouseLautrecre, hogy a nagy példakép is független alkotó volt, aki idegenkedett a művészi
elméletektől és mozgalmaktól.
Mindez persze nem azt jelenti, hogy Csatorday Dóra magányos festő. Alkotó óráit
megosztja Telkiben élő művész barátaival: a rajzfilmes Hegyi Magdival és a designer
Sziptner Gergővel, akikkel egy műteremben festik egyik vásznat a másik után.
A kétgyermekes művésznő tevékenységének fontos állomása lesz az a kiállítás, amely
Telkiben, a Báder-Magyar házban nyílik 2010. december 3-án (pénteken) 18 órakor. A
kiállítást az ugyancsak Telkiben élő író, Bánó Attila nyitja meg.
(b)
A festő képeiből ízelítő a www.csatordaydora.com oldalon található.
2010. november
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Tavaszváró túraajánló 1.
Könnyed bemelegítés Pátyra

Minden évben epedve várjuk, hogy a Nap és a szél együttes erővel
felszárítsa a falu környéki földutakat. Első utunk kivétel nélkül
eddig mindig Pátyra vezetett, hogy időjárástól függően egy jóízű
sütizéssel vagy fagyizással az előttünk álló biciklis szezont
megnyitottnak nyilvánítsuk. Remélem, hogy ajánlásom nyomán
jövő tavasszal többen követik példánkat. A táv ultra könnyű, a
domborzat barátságos, a legfiatalabb korosztály is megbirkózik
vele. Egyetlen hibája, hogy odafelé lejt…
Telkiből két út vezet ki a régi Budajenő-Páty szekérútra. A
Napsugár utca meghosszabbításán a patakon észrevétlenül átkelve
a szántóföld mellett találjuk magunkat, egy képzeletbeli takaró bal
alsó csücskénél. Az út jobbra kanyarodik, elhalad a
Szennyvíztisztító felett, majd balra tartva eljutunk a jobb felső
csücsökhöz, itt csatlakozunk a szekérúthoz. Jobbra Budajenő, balra
Páty, így erre vesszük az irányt a virágzó bodza- és csipkebokrok
tövében bringázva. A takarónk bal felső csücskéhez érve
találkozunk az első útjelző oszloppal. A másik úton a Legelődombi
út folytatásában nyílegyenesen gurulhatunk ugyanehhez az
oszlophoz.
Páty felé tekerve a bokorsor végénél egy flikk-flakk és egy soha ki
nem száradó pocsolya után kezdődik a Jegenyesor, mely az
autóútról is jól látszik. A hatalmas fák bevezetnek minket Pátyra.
Itt jobbra fordulva, a lovarda előtt elhaladva közelítjük meg az első
házakat. Akinek ennyi tekerés elég volt, annak is érdemes az első
utcán (Árpád) lefelé haladva megállni a cukrászdában egy kis
felfrissülésre, ahol, amíg a felnőttek pihegnek, néhány méterre az
asztaloktól a gyerekeket mini játszótér várja. Visszafelé az eddigi
5 km gurulás után ugyanennyi út vár ránk ellenkező előjellel.
Aki picivel hosszabb túrát szeretne, annak a Pincehegy, illetve a
Főkút-forrás környéke nem fog csalódást okozni. A Pincehegyen
található présházak a múlt század virágzó bortermelésének
emlékei. A község bortermelő jellege a XIX. század végén szűnt
meg egy nagy filoxérajárvány következtében. A pincesor
hangulata megejtő. Több mint 100 pince bújik meg a lombos fák
között, a szomjazóknak jó bort kínálva. Az oromfalas pincék
legrégebbjei az 1820-as évekből valók, a látszólagos egységet a
kapuk, kilincsek, kulcslyukak hihetetlen sokfélesége bontja meg.
Biztonság kedvéért az Árpád úton visszafelé haladva a Petőfi utcán
jobbra fordulva érjük el a Széchenyi István utcát. Ezen jobbra
leereszkedve óvatosan keresztezve a főutat (Rákóczi Ferenc utca)
a túloldalon a sétáló úton keresztül közelítjük meg a Kossuth Lajos
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utcát. Itt jobbra fordulva megkezdjük az emelkedést a Pincehegy
felé a Mélyárok utcán és a Burgondia úton. Ha a kapaszkodó
közben tudunk a környezetre is koncentrálni, számos, a pincékkel
egyidős barlanglakást figyelhetünk meg ezekben az utcákban. A
Csilla von Boeselager szobornál dönthetünk, hogy jobbra haladva
a pincék felé vesszük az irányt, vagy azt jobb kézről elhagyva a
földúton, a főúttal párhuzamosan tovább haladva a Főkút-forrást
választjuk végcélként. Ekkor a földutat követve, azzal jobbra tartva
elérünk egy kis kőhidat, amin átkelve elérjük a fenyves erdő alját.
Jobbra hatalmas löszpusztagyep sziklakibúvásokkal. Az egykor
erre a tájra jellemző legeltető állattartás hozta létre ezt a forrás
környéki hagyásfás legelőt, ahol ma is birkanyáj legelészik. Itt
csodás kilátásban lehet részünk, megpihenhetünk, és a gyalogúton
a sziklák felé indulva közelíthetjük meg a Főkút-forrást. Ezt a
forrást már a rómaiak is ismerték, – erről tanúskodnak a római
feliratos kövek – akik fürdőt is építettek a gyógyító forrás mellé. A
forrás közelében találhatunk egy oltárkő másolatot egy bálványkő
kapufélen, a természet és ember-természet jelképeivel díszítve,
melyet a halhatatlan Nymfák tiszteletére M. V. Carus aqvincumi
decurió a II. században állított a Főkút-forrás környékére. (Az
eredeti a Magyar Nemzeti Múzeum kőtárában van.) Ha ezt a
hosszabb túrát választottuk, eddig körülbelül 8 km-t tekertünk, így
ennyi vár ránk hazafelé is. Visszafelé a fenyves erdőt követve a
főút melletti étteremben hazaindulás előtt egy ebédet is
elkölthetünk. Jó tavaszvárást!
Láng Noémi
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Rumini Telkiben is kikötött

Nyugodtan leírhatjuk: az utóbbi idők egyik legsikeresebb
rendezvénye volt a november 13-i irodalmi est.
Az iskola aulájába belépve ugyanis az volt az ember érzése: az
intézményben olyan össznépi gyerekgyűlés van, amelyre a
szülőket is meghívták. Szerény becslések szerint is legalább 150en voltak kíváncsiak az utóbbi idők egyik legnépszerűbb
gyermekmese-hősére, Ruminire, és megalkotójára, Berg Juditra.
A gyerekek olyan „kulisszatitkokat” tudhattak meg ezen az estébe
nyúló délutánon, hogy hogyan született meg és honnan kapta nevét
az egérmatróz, vagy hogy éppen hány kötet várható még a
népszerű olvasmányból. E helyütt ezeket most nem árulhatjuk el,
azonban a rendezvényről lemaradók az internet segítségével a
Rumini klub tagjaivá válhatnak, és akkor az írónő talán nekik is
elárulja majd a titkokat.
Az esemény riportere Keserűné Molnár Krisztina Rita volt, de a

gyerekek is bármit megkérdezhettek, amire kíváncsiak voltak. A
játszóház és a sajtkóstolás közepette ráadásul az iskola diákjai
közül három csapat is készíthetett interjút az írónővel, versengve
az iskolaújságban való megjelenésért.
Jó volt látni és hallani, ahogyan az Aranysityak antológiából
(kortárs költők gyerekversei) verset mondott Dura Máté, Nagy
Janka, Sóti Katinka és Takács Egon, majd azt is, ahogy a
játszóházban elkészültek a textilegerek, matrózkendők, sárkányok,
dióhajók, és a Szélkirálynő hajóstérképei.
A nagy siker miatt negyed nyolcig tartó esemény kapcsán külön
köszönet illeti a cserkészcsapat Mazsola őrsét (teafőzés,
sajtfalatkák készítése, teafőzés, dióhajó készítése), Kemény
Krisztina népi játékkészítőt, az iskola dolgozóit, és természetesen
a szervező KOKUKK Egyesületet.
És végül egy érdekesség: Berg Judit ajándékba nem virágot,
hanem egy sajt-tárgyat kapott: Simonyi Cecília egy kerek sajtot
retek-egerekkel díszített fel számára.
Rumini barátjává válni az alábbi oldal segítségével lehet:
www.bergjudit.hu

A mostani immáron a jubileumi, 10. telki irodalmi est volt. Az
elmúlt években a KOKUKK Egyesület jóvoltából falunk
vendége volt Berg Juditon kívül Jókai Anna, Kányádi Sándor,
Nagy Gáspár, Lackfi János, Karafiáth Orsolya, Kiss Judit
Ágnes, Csukás István, Turbuly Lilla, Kemény István - vagyis a
kortárs felnőtt- és gyerekirodalom színe-java.

Egy fontos zenei hír

Köszönjük!

Biztos sokan ismerik Pasztircsák Polinát (sok érdekes infó róla a
www.polinapasztircsak.com vadonatúj honlapon), aki Telkiből indult világhódító
útjára. Ő az egyik legtehetségesebb fiatal magyar operaénekes, és most jelent meg az
első CD-je, amely a 2009-es genfi énekverseny megnyerése után megnyílt nemzetközi
karrier egy friss állomása! Ajánlom mindenki figyelmébe, mert túl azon, hogy
gyönyörű, valószínűleg vagyonokat fog érni néhány év múlva!

A http://store.harmoniamundi.com/recital-p-pasztircsak.html?ref=nf oldalon lehet
megvenni, akinek kedve van hozzá, de ha valaki leadja az igényét legkésőbb december
6-ig a Polgármesteri Hivatal titkárságán E-mailen (hivatal@telki.hu) vagy levélben
(2089 Telki, Petőfi u. 1.), annak összesítve is be tudjuk szerezni Polinán keresztül! Az
ára 4900,- Ft/db.
Móczár Gábor
2010. november
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Bababörze Telkiben – hagyományteremtő céllal

Sok-sok éves szünet után újra baba- és gyermekruhabörzének adott
otthont Telki október utolsó szombatján. Ezúttal a Pajta volt a
rendezvény színhelye, ahol közel 30 árusító asztalnál folyt a kinőtt
ruhák, feleslegessé vált babafelszerelések és megunt játékok adásvétele illetve csereberéje (a Pajta korlátozott befogadóképessége
miatt sajnos sok árusítani vágyót vissza kellett utasítanunk, ennél
több asztalt már nem tudtunk volna elhelyezni, de mint idén is, a
jövőben is előnyben fogjuk részesíteni a Telkiből és Budajenőről
érkező árusokat). A visszajelzések alapján mindenki
elégedetten tért haza – a zömmel Telkiből és a
környékbeli településekről érkező látogatók a bolti
árak töredékéért megvásárolt holmiknak örülhettek, az
eladók pedig annak, hogy egy-két zsákkal kevesebb
kinőtt ruhát kell a padlásra felcipelniük. És amíg a
kisgyermekes anyukák válogattak a szebbnél szebb
ruhák és játékok között, addig a családok férfitagjai és
a gyerekek a nemrég felavatott kemence mellé gyűltek
a forró tea, a forralt bor, na meg a ropogós kemencés
csülök és oldalas illatára. A finom étkek és italok
árusításából, valamint egy édesanya által felajánlott
mesekönyvek eladásából befolyt közel 40 ezer forintot
a Katolikus Karitásznak gyűjtöttük össze, akik a
falunkban élő rászorulókat segítik – így a tél
közeledtével tűzifa megvásárlásával. A szervezők
nevében ezúton is köszönjük az adományokat.
A nagy érdeklődésre való tekintettel feltett
szándékunk, hogy évente kétszer – tavasszal és ősszel
– megrendezzük a Bababörzét, remélvén, hogy ezzel
sok kisgyermekes családnak tudunk segíteni abban,

hogy jó áron juthassanak hozzá újszerű állapotban levő, alig
használt ruhákhoz és cipőkhöz, de tavasszal is biztosan lesznek
majd eladó biciklik, rollerek és babakocsik is. Az idén december
közepén pedig karácsonyi játék- és ajándékvásárt rendezünk a
Pajtában, ahova ki-ki elhozhatja „kinőtt” játékait, „ünneplő” ruháit,
hogy azok más családok karácsonyfái alá kerülvén szerezzenek
örömet majd újdonsült kis tulajdonosaiknak.
Benke Gabriella és Lonkai Adrienn

Délszláv táncház Telkiben

Vendégeink voltak Pécsről: Dervár Ferenc, Végh Andor, Vizin Antal –
zenészek, és a tánctanító: Szávai József

Talán még ilyen nem is volt minálunk. Régi vágyam volt, hogy a falubéliek is
élvezhessék a délszláv zene és tánc érdekességét, szépségét.
Könnyű annak befogadni, aki hallott már, táncolt már, esetleg énekelt már
makedón, horvát vagy éppen szerb zenét, táncot, éneket. De nem tudtam, mit
fognak kezdeni az itt élők ezekkel a dallamokkal, különleges ritmusokkal. Pest
megyében, például a Csepel szigeten, ill. Pomázon, Szentendrén megszokott a
szerb zene, de Telkiben nincs hagyománya.
Nagyon meglepődtem, mert korosztály-független táncházunkban ugyanolyan
lelkesen vettek részt gyerekek, mint a felnőttek minden generációja. Igazán jó
volt látni, ahogy sok családtag egymás mellett ropta.
A pécsi zenészek sok színvonalas táncházat rendeztek már Pécsett, melyek révén
már régen kialakult lelkes törzsközönségük is.. Ezért is voltam izgatott, vajon az
érdeklődés itt lesz-e olyan mértékű? Nem gondoltam volna, hogy ilyen szép
számmal, örömmel, aktívan fognak táncolni telkiek, budajeneiek és sokan
mások. Még zenész barátaim is kérték, fogalmazzam meg, hogy lehetett ez
ennyire sikeres!
Elsőként azt felelném, hogy itt befogadók, más kultúra iránt is érdeklődőek az
emberek.
Remélem, jövőre is meg tudjuk rendezni a mi délszláv táncházunkat, hogy újra
jól szórakozzunk.
A délszláv táncházat támogatták:
Ábrányi család, Bellon-Huszár család, Deltai család, Finkbeiner család,
Hambuch Norbert családja, Harkai Gábor, Kállai család, Kertész család, KissLóki család, Kovács-Komáromi család, Kostka család, Krassó-Bakonyi család,
Maronics család, Németh Krisztina, Somlai Judit, Szigeti Antal, Varga család,
Váradi Sándor és a Telki Önkormányzat.
Köszönjük! Maronicsné Dávid Anna
10
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

Mire jó egy töklámpás?
A boszorkányvölgyi Töklámpás Kiállításról
Egy ötlet, néhány segítőkész szomszéd, egy támogató hivatal, kedvező időjárás, és teljes sötétség. Sokan voltunk, szinte
senki nem jött üres kézzel. Nagy örömünkre vendégeink is voltak szép számmal. Beszélgettünk, ettünk, ittunk, jól éreztük
magunkat. Egy lámpás kis fényt ad, de a sok lámpásnak nagy a fénye. Megérte. Folytatjuk!

Vigyük be egymást a városba!
Kérdőív 2010. @Telki

A KOKUKK Egyesület
kezdeményezésében szeretnénk felmérni, hogy lennee Telkiben létjogosultsága
egy olyan rendszernek,
melyben a szabad helyekkel rendelkező autósok előre megbeszélt feltételek alapján a busszal
közlekedőket beviszik a
városba.

Elsősegélynyújtó tanfolyam kerül
megrendezésre a Magyar Gyermekmentő Alapítvány közreműködésével.

FONTOS! Ha a család
tagjai más-más módon közlekednek, illetve hol autóval, hol busszal utaznak be,
akkor kérjük, a családtagok
külön-külön is töltsék ki a
kérdőívet, hogy minél pontosabb képet kapjunk a szokásokról és az
igényekről!
Kérjük, szánjon 1 perc 23 mp-et az életéből a kérdőív kitöltésére!
Előre is köszönjük együttműködését!

A kérdőív elérhető a: http://tinyurl.com/2emrlql webcímen.

2010. november

Míg a mentő
megérkezik...

TELKI napló

Időpont:
2010. December 5.
(vasárnap) 9 óra.

Helyszín: Telki Óvoda
(Harangvirág u. 3.)

A tanfolyam ingyenes!

Kérjük, hogy részvételi szándékát
December 3-ig jelezze Gyarmatiné
Fekete Csilla (30/900-3006) vagy
Kovács
Kata
(30/4-251-261)
védőnőknél!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Volt egyszer egy nagysikerű ökopiac…
KÖZÖSSÉGI ÉLET, BUDAJENŐ

Megemlékezés a Biokultúra Egyesület Budakeszi térségi csoportjának Telkiben végzett
tevékenységéről

A Telki Ökopiacot a helyi képviselőtestület egyhangú támogatásával, a
Biokultúra Egyesület Budakeszi csoportja
hozta létre és önkéntes munkával
működtette 2 évig, 2003 és 2005 között a
falu közösségi épületében, a Pajtában.
A piacon ellenőrzőszervezetek által
minősített biotermékeket árultak.
A térségi biocsoport tagjai kedvezményt
élveztek: nem kellett helypénzt fizetniük,
akár egy kosár gyümölccsel is kijöhettek.
Ez a piac az I. Telki Fesztivál megnyitásával indult és a III. Fesztivállal
búcsúzott.
A piac bezárásának az oka valójában - kis
túlzással - a túlzott sikeresség volt. Teljes
spektrumú
árukínálat
volt
friss
élelmiszerekből és bio háztartási tisztító,és mosó,- mosogatószerekből.
A szombat délelőtti piac társadalmi
eseménnyé, találkozóhellyé vált, „agórává”
tette a Pajtát.
A pajtaépület azonban akkor még nem
rendelkezett szociális helyiségekkel, ennek
hiányában nem volt mód arra, hogy a piac
hivatalos engedélyezéséhez szükséges
hatósági engedélyeket megszerezze a falu.

Az állati termékek piaci forgalmazása
pedig ehhez a feltételhez kötött.
A piaci árusok a nem sokkal később
engedélyezett Budakeszi Ökopiacra tették
át székhelyüket. A zöldségárus ma is ott
árul szombatonként (2010.).
Ezeket az élelmiszereket lehetett kapni a
Telki Ökopiacon:
A zöldség,- és gyümölcsféléket a térségi
biocsoport tagjainak termésén kívül eleinte
Domonyvölgyből, később főleg a
Kiskunfélegyháza környéki ökogazdák
által alapított Fülöpkert Bioszövetkezetből
hozták. Lehetett kapni frissen sütött
kenyeret, péksüteményt, süteményt
(Perbálról), tehén,- és kecske sajtokat,
tejeket (Etyekről, Tiszajenőről), tojást,
frissen vágott szárnyashúst (filézve,
darabolva, egyben - csirke, liba, kacsa,
pulykahús, gyöngytyúk - Únyból),
mangalicakolbászt, sonkát és füstölthúst
(Fiadról, Somogy megyéből) savanyúságot
(Kiskunfélegyházáról), pesztókat, kenyérkencéket, szörpöket, aszalt gyümölcsöket,
lekvárokat (Perbálról).
Széles kínálat volt elültethető gyógynövényekből (Budaörs) gyógyteafüvekből
(Perbál), bioédességekből, mazsolából,

kapható volt a gabonafélék és a hüvelyesek
teljes kínálata, iparművészeti kerámia és fa
háztartási
eszközök,
mézeskalács
(Budajenő, Budaörs, Budapest)... és még
sok minden, az adott évszakhoz kapcsolódó
vásárfia.

BUDAJENEI PROGRAMOK
December 5.
Fényváró Advent Budajenőn, két helyszínen:
10-15 óra között Magtári Advent:
- kézműves vásár, szép karácsonyi portékák
- Vásározók: fazekas, gyöngyfűző, fafaragó, sajtkészítő,
savanyúság, szörp, lekvár, méz, nemez, stb...
- Fellépők: Zsámbéki Keszkenő Népdalkör, betlehemes
népdalcsokrok
- A zsámbéki Gungl József Zeneiskola növendékei
- kiállítás budajenői fiatalok rajzaiból
- PALINTA TÁRSULAT „Fényváró” előadása sok zenével,
játékkal, közösen
- KARÁCSONYI CSILLAGOK – „Az év legmeghittebb
ünnepét együtt várni azokkal, akik szemében a ragyogás
hasonló az égi fényhez…” Ebben segítségünkre vannak
Gazdag Erzsi és Kányádi Sándor megzenésített versei és a
hagyományos karácsonyi dallamok egyaránt.
„Énekelj és játssz, így mindig csodát látsz…” A társulat
Gryllus Dániel és Nagy Bandó András ajánlásával
működik.
15.30-tól a Művelődési Házban:
Adventi gyertyagyújtás: az óvodások, az iskolások és a
12

Német Hagyományőrző Dalkör műsora, gyertyagyújtás és
áldás

December 10.

Karácsonyi Vásár 16 órától az óvoda előtt. A megvásárolt
portékákkal az óvodát támogatják. Teával, forralt borral,
sült gesztenyével, sok szeretettel várunk mindenkit!
December 11.

Szombaton, este 7 órai kezdettel Egyházzenei Áhitat a
budajenei plébániatemplomban.
A műsorban adventi és karácsonyi darabok hangzanak fel.
Közreműködik: Budajenői Énekes Iskola, Telki Schola.
A belépés ingyenes

December 24.

délután: Falu karácsonya, Székely betlehemes előadása a PéterPál templomnál
December 31.

késő este, éjfél utánig:

Óévbúcsúztató-Újévköszöntő az Egyházközség és a Kápolna
Védalap szervezésében, a Szent Mihály templomnál

TELKI napló
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FELHÍVÁSOK

Pályázat óvodavezetői állás
betöltésére

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §.
alapján pályázatot hirdet óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony tartalma: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 5 év
Az állás betöltésének időpontja: 2011.03.01-től 2016.07.31-ig.
A munkavégzés helye: Pest megye 2071 Páty, Rákóczi u. 19.
A munkakörbe tartozó feladatok: a vezetői beosztással járó
feladatok.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. rendelkezései irányadóak. A vezetői pótlék mértéke a
pótlékalap 230%-a.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
- pedagógus szakvizsga
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
- 5 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat

– Gépkocsijával lehetőleg jól kivilágított helyen
parkoljon le!
– Személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a gépjármű okmányait soha ne hagyja a gépkocsijában!

– Ne hagyjon csomagot, mobiltelefont és egyéb
értékes műszaki cikkeket és azok tartóit az
utastérben!

– Mindig zárja be az ajtókat, húzza fel az ablakokat,
kapcsolja be a riasztót, még akkor is, ha csak pár
percre száll ki az autóból!
– Kiszállás után ellenőrizze a gépkocsi lezárt állapotát, illetve, hogy a riasztó be van-e kapcsolva!
– Amennyiben a gépkocsik közt gyanúsan
viselkedő személyt lát, értesítse a rendőrséget!

NE ADJON ESÉLYT A TOLVAJOKNAK!
Budakeszi Rendőrőrs
06 23 450 007
107, 112

A lakásával kapcsolatban
ugye, Ön nem
FELELŐTLEN ember?

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
- erkölcsi bizonyítvány
- pályázó szakmai önéletrajza
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések
- adatvédelmi nyilatkozat (hozzájárulás a pályázat kezelésével
kapcsolatos személyes adatok kezeléséhez)
A pályázat benyújtásának módja: két példányban személyesen,
vagy postai úton Páty Község Képviselő-testületének címezve
(2071 Páty, Kossuth L. u. 83. ) kell benyújtani, a borítékon
feltüntetve az „ óvodavezetői pályázat” jeligét.
A pályázat benyújtásának időpontja: 2010.12.08.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011.02.13-át követő első
testületi ülés.
2010. november

A gépkocsijával kapcsolatban
ugye, Ön nem
FELELŐTLEN ember?

TELKI napló

– A lakása ajtaját nappal és éjszaka is zárja be, még
akkor is, ha csak pár percre megy a kertbe, vagy
esetleg az emeletre!

– Lakása ajtajait biztonsági zárral, vagy biztonsági
ráccsal lássa el!
– Amennyiben huzamosabb ideig nem tartózkodik
otthon, a postaládában felgyülemlett reklámújságok, szórólapok jelzésként szolgálnak a
betörők számára, ezért tanácsos megkérni egy
megbízható szomszédot, ismerőst, hogy naponta
ürítse a postaládát!

– Idegeneket ne engedjen be lakásába, mindig
győződjön meg róla, hogy valóban hivatalos
ügyben érkezett-e az, aki önhöz ilyen ürüggyel
kéredzkedik be!
– Amennyiben lakása, vagy annak környezetében
gyanúsan viselkedő személyt lát, értesítse a
rendőrséget!

NE ADJON ESÉLYT A TOLVAJOKNAK!
Budakeszi Rendőrőrs
06 23 450 007
107, 112
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HIRDETÉSEK

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

ÖKÖLVÍVÁS

BÍRKÓZÁS

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)

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

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

NYITÁS!

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat most nyíló
AVON illatszer üzletünkbe.
- Termékeink rendelés nélkül, azonnal elvihetőek.
- Teljes áruválaszték, állandó akciós árak állnak az
Önök rendelkezésére.
- Női, férfi és gyermek kozmetikumok kiváló
minőségben, elérhető áron.

Today Tomorrow

A HOLNAP MA KEZDŐDIK!!

- Az egészséges életmódot ALOE VERA
termékekkel biztosítjuk.
- Üzletünkben Volánbusz bérletek is kaphatóak!

- Ha megbízható termékeket, figyelmes, hozzáértő
kiszolgálást szeretne, nálunk a legjobb helyen jár!!
Nyitvatartás:

Hétfő-ZÁRVA
Kedd 8-18
Szerda 8-18
Csütörtök 8-18
Péntek 8-18
Szombat 9-14
Vasárnap-ZÁRVA

2089 Telki, Kórház fasor 24.
Sárainé Emese 06-20-554-0046
14
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GÓLYAHÍR, LAOPZÁRTA, HIRDETÉS

Telkiben a patak mellett, nagyobb
földterületet vásárolnék.
vásárolnék.
Telefon: 26-355-148

LÉGÚTI ALLERGIA ÉS

TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS

BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása, és kezelése,
tanácsadás, légzésfunkció mérés.
Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés: 06-30-291-8414
Dr. Egerszegi Sándor ov.főo.
2093. Budajenő, Szőlőhegyi út 1.

Következő lapzártánk várható
időpontja: december 5.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

telkinaplo@gmail.com (a nagy tár-

helyet igénylő fotók, fájlok számára)
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:
Te l k i K ö z s é g p o l g á r m e s t e r e
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Szilágyi Balázs
Te l . : ( 7 0 ) 5 3 0 - 5 6 4 4
telkinaplo@telki.hu
MUNKATÁRSAK:
Bognár Annamária
Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván
Nyomdai munkák:
SOLONG Press Kft.

Budajenőn élő, fiatal, megbízható, leinformálható férfi ház
körüli munkát, gereblyézést, favágás, stb. vállal.
Te l : 2 0 - 2 8 7 - 9 9 - 3 5

Novemberi
lapzártánkig született:

Wilcsek Tamás és Wilcsek Médea gyermeke Wilcsek Liza
Patócs Attila és Kádár-Németh Mónika gyermeke KádárNémeth Attila
Jánosi István és Jánosi Csilla gyermeke Jánosi Ákos

Gratulálunk!

2010. november
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TELKI ADVENT
December 4-én, szombaton ismét a Pajta-Faluházba, az óvodába és a templomba várjuk a készülődőket és érdeklődőket!
9.00-13.00
9.00-tól
egész nap

9.00-15.00

Adventi játszóház kicsiknek és szüleiknek (Óvoda)

Csatorday Dóra festőművész kiállítása (Báder-Magyar ház)
(megnyitó előző nap, pénteken este 6 órakor)

Adventi vásár (Pajta-Faluház)
Kézműves termékekből, helyi termelők portékáiból - tiffany és iparművész termékek, ásványok,
ékszerek, tűzzománc, sokféle ajándékáru, méz, lekvár, hús, sajt és házi sütemények
A büfében halászlé és sült kolbász, forró italok, a szokásos tea, forralt bor és kürtös kalács,
valamint a falukemencében sült sütőtök és gesztenye várja az éhezőket és szomjazókat!

A vásár ideje alatt kézműves foglalkozás várja a gyerekeket a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében:
gyertyaöntés, karácsonyi díszek és kopogtatók készítése!

11.00

A Pajta-Faluház előtt felállított Falukarácsonyfa közös feldíszítése

15.30

Hivatalos átadó ünnepség (Pajta-Faluház)
Az „Elkészültünk,vigyázz,kész,start…! - közösségi terek 0-100 éves korig Telkiben
(KMOP-5.2.1/A-09-2009-0027) pályázat keretében elkészült játszóterek felavatása.

16.00

Meglepetés:
18.00

19.00

A Telkiben már jól ismert Batyu Színház „Mesék könyve - Holle anyó” című színházi
előadása (Pajta-Faluház)
„Volt egyszer egy szép ország, abban egy szép kis falu, abban meg egy kis porta. Takaros ház,
takaros kert, gyümölcsös, baromfiak. Két lánytestvér élt a Háznál. Két mostohatestvér.
Gertrúd és Rozália. Gertrúd gonosz volt, erőszakos, rátarti. Rozália csendes, szelíd és
segítőkész.”
Az ismert mesét, pálcás és kesztyűbábokkal, élő színészi játék segítségével adják elő.

A műsor után idén állítólag újra ellátogat Telkibe a Mikulás.
A puttonya ismét teli válogatott finomságokkal!

Adventi koncert (Templom)
Tokodi Gábor gitár- és lantművész és Jäger Éva szoprán énekes
A koncert műsora reneszánsz és barokk lantszólókból, valamint
lantkíséretes dalokból áll. Többek között Dowland, Monteverdi,
Kapsberger, Purcell, Schütz műveiből válogattunk külön
figyelemmel az advent hangulatára, az örömteli és derűs
várakozásra. A lant és szólóének duójának meghitt, intim hangulatú
megszólalása emlékezetes koncertre ad lehetőséget.
A Nagy János Trió lemezbemutató koncertje (PajtaFaluház)
A Telkiben néhány éve bemutatkozott fantasztikus jazz-trió
(Nagy János zongorista, Szappanos György basszusgitáros
és Banai Szilárd dobos) „ZOO” című vadonatúj lemezének
bemutató koncertje!

A koncertekre a belépés természetesen ingyenes, azonban a Katolikus Karitász szeretettel fogadja anyagi és
természetbeni adományaikat, hogy a környékbeli rászorulók karácsonyát szebbé tehessék!
Készülődjünk idén is együtt a Karácsonyra!
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