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MINDENKINEK KELLEMES ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A
TELKI NAPLÓ!

Átköltözött a rendelő

Immáron minden orvosi jellegű szolgáltatás és ellátás a Kórház
fasorra költözött, így teljes mértékben megnyitotta kapuit a

Gárdonyi Géza:

Fel nagy örömre!

Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet előzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!

gyógyulni vágyók előtt az új rendelő és a védőnői szolgálat.

Új jegyzője van Telkinek!

2. oldal

A kérdés azután került napirendre, hogy az októberi önkormányzati
választásokon Kókai Ritát - aki falunkban korábban betöltötte a
posztot - megválasztották Gyermely polgármesterének, így
pályázatot kellett kiírni a megüresedő álláshelyre.

Zöldút-túra Telkiből Perbálra

6. oldal

Második zöldutas túraajánlatunk az idei tavaszi zöldút-túra
útvonala, amely Budajenőn át Perbálra vezet. A túra hossza 9 km, a
terep nagyrészt sík, két emelkedővel.

Telki Fórum helyett TelkiCafe

9. oldal

Létrejött a www.telkicafe.hu egy, a Telkicafe.hu Információs
Egyesület által üzemeltetett internetes portál és fórum.

7. oldal

Átköltözött a rendelő

KÖZÉRDEKŰ

Immáron minden orvosi jellegű szolgáltatás és ellátás a Kórház fasorra
költözött, így teljes mértékben megnyitotta kapuit a gyógyulni vágyók
előtt az új rendelő és a védőnői szolgálat.
A gyógyszertár melletti saroképület XXI. századi arculattal
rendelkezik, és bár az Ófalu és a Hosszúhát (Üdülő) lakói biztosan
bánkódnak amiatt, hogy mostantól messzebbre kell menniük a
rendelőhöz, abban mindenki egyetért, és a korábbi épület kényszerből
meg-meghosszabított ÁNTSZ működési engedélye is mutatja, az új
hely sokkal inkább megfelel a modern orvosi ellátás körülményeinek.

II.KÖRZET
VÉDŐNŐ: KOVÁCS KATALIN
ELÉRHETŐSÉG: 30-4-251-261
E-MAIL: telkivedono@gmail.com

TANÁCSADÁS VÁRANDÓSOKNAK:
HÉTFŐ 12-14 ÓRÁIG

TANÁCSADÁS CSECSEMŐKNEK, KISGYERMEKENEK
(DR. ASZTALOS MÁRIÁVAL):
HÉTFŐ: 11-12 ÓRÁIG
ÖNÁLLÓ TANÁCSADÁS/FOGADÓÓRA:
HÉTFŐ: 7:30-10 ÓRÁIG

A TANÁCSADÁSOKRA HÉTFŐN 8 ÉS 14 ÓRA
KÖZÖTT LEHET BEJELENTKEZNI A FENTI SZÁMON!
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Első kézből

HÍREK

Polgármesteri gondolatok a hétköznapokról

Itt a tél.
Telkin a teleket szeretem a legjobban. Ha leesik a hó, a falu és az erdő meghitt
hangulatot áraszt. A városias rohanás helyét átveszi a nyugalom és csend, mintha
lelassulna az idő.
A hó, a jég, az ónos eső, a viharos szél és a hideg nem könnyíti meg az otthonunkon
kívüli életet, a közlekedést. Nálunk a telet jellemzően nem a tél elfogadása, hanem
a tél elleni küzdelem határozza meg. A természetes viszonyokhoz lehet
alkalmazkodni, vagy lehet harcolni ellenük. Érdemes elgondolkodni azon, hogy hol
próbálják meg kondicionálni a természetet és hol igyekeznek alkalmazkodni hozzá,
és melyik életstratégia milyen sikerekkel kecsegtet. Dubajban például fedett kupola
alatt síznek valódi havon, síruhában, miközben odakinn tombol az ötven fokos
sivatagi hőség. Svédországban ezzel szemben a téli hónapokban sok munkahely
átáll távmunkára, mert a havas utakon való közlekedés lassú és bizonytalan. Meg
kell, hogy mondjam, nekem ez utóbbi sokkal szimpatikusabb. Én bizony örülök a
hidegnek, a hónak, és reménykedem benne, hogy fehér karácsonyunk lesz. Mert
úgy az igazi.
Itt a tél, az év vége, az ünnepek. Itt az ideje hát a jókívánságoknak is.
Békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Remélem a következő év megadja
a lehetőséget mindenkinek, hogy elérje kitűzött céljait. Remélem, hogy Telki, mint
közösség és mint település is, képes lesz úgy fejlődni, ahogy az hosszabb távon is
előnyére válik. Bízom benne, hogy a következő év inkább a lehetőségek, mint a
korlátok és nehézségek éve lesz.
Sikeres és boldog Új Esztendőt mindnyájunknak!
Deltai Károly
polgármester

Megújulunk

Hamarosan megújulunk. Falunk közkedvelt információforrása, a Telki Napló a
jövőben új arculatot, és még színesebb formában, még több érdekességet és híreket
juttat el majd olvasóihoz.
A cél, hogy a jelenlegi, megszokott, azonban talán picit már ódivatú külsőt, egy, a
modern kor szellemének megfelelő arculat váltsa fel, amely illeszkedik az itt élők
dinamizmusához, a falu természetbarát, öko jellegéhez, és a fiatalos, nagycsaládos
környezethez.
Szeretnénk, ha minden korosztályt meg tudnánk szólítani, és ehhez elengedhetetlen,
hogy még több, mindenkit érintő hír, program, és ismeretterjesztő rovat legyen
közösségi lapunkban.
Ezzel egyidőben Telki online területen is lépett egyet előre, ezt az önkormányzat
honlapján a szemfülesebbek már észrevehették. Új „motort”, háttérprogramot
kapott a telki.hu, és az információk megjelenésére is egyre gyorsabban lehet
számítani. A tervek szerint a majdani Telki portál (amely magában foglalhatja a
telki.hu-t, a fórumot, az online Telki Naplót, a e-ügyintézést és egy blogjellegű
oldalt) pedig még olajozottabbá teheti a fontos, aktuális hírek és cikkek közzétételét,
hogy az olvasók mindig frissen juthassanak hozzá az őket érintő információkhoz.
A jelenlegi tartalmat és formát tehát fokozatosan megújítjuk, bízva abban, hogy a
változások mindenkinek elnyerik a tetszését.
Kérjük, hogy akinek ötlete, javaslata van ezzel kapcsolatban, segítse munkánkat
azzal, hogy megírja a szerkesztőség email címére!
telkinaplo@telki.hu vagy telkinaplo@gmail.com
2010. december
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- Több helyen okozott
károkat a hirtelen jött hó,
ónos eső és viharos szél. Néhol
áramszünet volt, máshol leszakadó ágak, vagy a nappal
olvadó, majd újra lefagyó jég
jelentett közlekedési nehézségeket. Sok gondot okoz a
házakból szabálytalanul az
utcára vezetett csapadékvíz.

- Megkezdődött az óvoda
építkezése az Öreghegyen. Az
enyhe idő lehetővé tette a
földmunkák azonnali megkezdését. Az építkezés körülményeit folyamatosan ellenőrzi
az önkormányzat, ennek
ellenére egy ilyen beruházás,
mint minden építkezés, némi
zajjal és sárfelhordással jár. Az
építők a környéken lakók
türelmét és megértését kérik.
- Az erdei állatok is megérzik
a tél közeledtét. Ilyenkor nagyobb számban jelennek meg
kertünk környékén baglyok,
rókák, vaddisznók és különféle
kisebb madarak. Sajnos gyakran előfordul, hogy a vadakhoz
nem megfelelő módon viszonyulunk. Sem az etetés és
magunkhoz szoktatás, sem a
mérgezés és csapdázás nem
helyes hozzáállás.

- Befejeződött a Muskátli
utcától a patakig tartó régi árok
felújítása. Az árok a csapadékos időszak alatt felhalmozódott talaj- és csapadékvizet
vezeti le a gördeszka pálya és a
tüzép-telep környékéről.
- A megürült régi rendelőben
kapnak helyet a terület és az
épület felújításáig a Nyugdíjas
Klub foglalkozásai és a Telki
Fiatalok.
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Beszámoló a képviselő-testület legutóbbi üléséről
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. november 23.

Az Óvoda- Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány
munkájáról szóló beszámolója

A testület megtárgyalta és elfogadta az Óvoda- Iskola Telkiben: Út
Európába Alapítvány 2009. évi tevékenységéről készített beszámolót. Elhangzott, hogy a 2009-es összes közhasznú tevékenységének árbevétele
4,972 millió forint volt, mely tartalmazza az 1%-os befizetéseket (3,289
millió Ft), az egyéb közvetlen támogatói befizetéseket (450 ezer Ft), a
jótékonysági bál nettó eredményét (983 ezer Ft) és a pályázaton elnyert
összegeket.
A közhasznú tevékenységekre 4,523 millió forintot költöttek, amelyből az
óvoda és iskola támogatásán túl az Egészségnap és egy elsősegély
tanfolyam költségeihez járult hozzá az alapívány.
A kuratórium a források elosztásánál továbbra is azt a célt tartja szem
előtt, hogy a gyerekek minél szélesebb köre részesüljön a támogatásból,
és olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, amelyek tartósan és magas
színvonalon szolgálják a nevelést, fejlesztést.
A képviselők az alapítvány több mint 7 millió forintos tartalékából egy
közel 2 és fél millió forintba kerülő, közösségi és iskolai rendezvényeknél
használható színpad megvételét javasolták.

Tájékoztató az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról

Megállapítást nyert, hogy a költségvetésben az előirányzatok
felhasználása időarányos. 2010. I-III. negyedévében Telki eleget tett a
törvényi kötelezettségből eredő, valamint a testület által önként vállalt
feladatok végrehajtásának.

A 2011. évi költségvetési koncepció

A képviselők az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját
megvitatták és elfogadták. Ennek összeállítása során olyan tényezőket
vettek figyelembe, mint a pályázati lehetőségek kihasználása, a helyi
adóbevételek (időben történő) maximális realizálása, a bevételek
előírásánál minimálisan az önköltség megtérítése, a kintlévőségek
behajtása, a takarékos gazdálkodás, az intézmények működtetésének
biztosítása és a jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása.
Lényeges az is, hogy a Fő utca rendezésének 2011-ben történő
megvalósítására az ingatlanértékesítés alakulásától függően kerülhet sor.

A 2011. évi belső ellenőri terv jóváhagyása

A testület – az aljegyző előterjesztésében, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (PTB) véleménye alapján – megtárgyalta, majd elfogadta a 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Ennek legfontosabb
pontja, hogy jövőre az iparűzési adó kerül az ellenőrzés fókuszába.

Az idegenforgalmi adó rendelet módosítása

A képviselők a 2011. évi koncepcióban a saját bevételek emelését
irányozták elő, ami az idegenforgalmi (IFA) adóról szóló korábbi rendelet
módosítását az adó mértékének emelését (is) tette szükségessé. Ez alapján
jövőre személyenként és vendégéjszakánként 400 forint lesz az IFA.
Minden egyes forint bevételt megdupláz az állami költségvetés, így ez
némiképpp növeli a bevételeket.

2011. évi építményadó kedvezmény

A jövő évi építményadó kedvezményekkel kapcsolatos döntést elnapolták
a képviselők.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló rendelet áttekintése

A képviselők egyhangúan elfogadták a helyiség bérbeadásáról szóló
rendelet változtatását, amely szerint a kedvezményre vonatkozó
kérelmeket - a társadalmi ügyekért felelős alpolgármester javaslata
alapján - a polgármester bírálja el.
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Településüzemeltetési Kft. létrehozása

Deltai Károly polgármester arra kérte fel a PTB-t, hogy mérje fel egy
esetlegesen létrehozandó Településüzemeltetési Kft. létrehozásának
lehetőségét.

Kulturális Alapítvány létrehozása

Deltai Károly polgármester felkérte a PTB-t és a társadalmi ügyekért
felelős alpolgármestert, hogy vizsgálja meg egy Kulturális és Közművelődési alapítvány létrehozásának lehetőségét. A leendő alapítvány
szervezné Telki közösségi életét és mint önálló jogi személy alkalmas
lehetne olyan pályázati és támogatási források bevonására, amelyek most
nem állnak rendelkezésünkre.

Csatornába történő illegális bekötések felszámolása

A csatornába történő illegális bekötések felszámolásával kapcsolatos döntést, a lehetséges technikai megoldások teljes körű felméréséig elnapolták.

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatának
ütemezése

A testület úgy határozott, hogy a beérkező lakossági, illetve befektetői
igények és észrevételek figyelembevételével ezentúl ütemezve, évente
egyszer vizsgálják felül a Helyi Építési Szabályzatot és indokolt esetben
elkészítik annak módosítását.

A közterületek rendjéről és használatáról szóló
rendelet módosítása és kiegészítése

Néhány változásról döntöttek a közterületek rendjéről és használatáról
szóló rendeletben. Ezek szerint, amennyiben valaki közterületet
hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot
azonnali határidővel helyreállíttathatja és a közterület használatot
megszüntetheti. Ennek költségeit a jogosulatlan közterület-használó
köteles viselni. Aki a rendeletben megfogalmazott kötelezettségeket
megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható. Kiegészítésként a hirdető berendezések pontos meghatározásával
egészült ki a rendelet.

Beszámoló a Budaörsi Többcélú Kistérség Társulás
ülésén történtekről

Deltai Károly beszámolt arról, hogy a társulás tagjai a november 18-i
ülésén Csutoráné Dr. Győri Ottíliát (Budakeszi polgármestere) választották meg vezetőnek. A képviselők úgy határoztak, hogy a polgármester
akadályoztatása esetén a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulásban a
település önkormányzatát Danóczy Balázs alpolgármester képviseli.
Deltai Károly polgármestert a Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás
Polgármesterek Tanácsa a társulás pénzügyi bizottságába delegálta.

A Hosszúhát utcáinak földhivatali rendezése

A testület úgy határozott, hogy Telki a Hosszúhát területére elindítja a Budakörnyéki Földhivatalnál a telekosztás engedélyezését a közterületek átosztásáról szóló telekalakítási vázrajz alapján. Arról is döntöttek, hogy a változással együtt a részletekről tájékoztatni fogják az érintett lakókat és cégeket.

Ingatanokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési és
adásvételi szerződés

A képviselők úgy határoztak, hogy elfogadják, hogy a Telki, Kórház fasor
1301, 1304, 1305 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó ingatlanrendezési
szerződést, valamint a 1411/3 és 1411/4 helyrajzi számú ingatlanok
adásvételi szerződését azzal a kikötéssel, hogy a 1301, 1304 és 1305 hrszú telkek között kerítés nem építhető, illetve az ingatlanok egymás közötti
szabad átjárását biztosítani kell a mindenkori tulajdonosnak.
szb
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NEVEZZÜK NEVÉN

KÖZÉRDEKŰ

A 2010. szeptemberi számunkban ezzel a címmel írtam le
gondolataimat, indítottam el egy folyamatot, hogy Telki egyes
településrészeinek egyáltalán nevet, vagy a jelenlegi,
településünktől idegen helyett, történelmit, szebbet vigyünk át a
közhasználatba, ami még kedvesebbé, szerethetőbbé teszi Telkit.
Ezt később - az idők során elfogadottan és a közbeszédben is
megszokottá válásával - a hivatalos nyelv is fokozatosan átveszi,
használja, akár hivatalossá is emeli.
A kezdeményezés természetesen nem célozza meg az eddig már
elfogadott, közbeszédünkben, hivatalosan is már létjogosultságot
szerzett területrész elnevezéseket (Ófalu, Újfalu, Öreghegy,
Legelődomb, stb.).
Az eddigi fogadtatás pozitív, vannak már egyéni név javaslatok is,
a vélemények pedig arra bátorítanak, hogy immár komolyra
fordulhat a dolog, és a telkieket egy az alább található
szavazólappal, szavazásra kérhessem fel.

Elképzelésem változatlan:

– Az egyes területrészekre, azok korábbi, történelmi nevéből
kiindulva teszek javaslatot.
– Maximum négy területrészre, a területrészt körülírva,
területrészenként maximum két alternatív elnevezést is
beírva lehet érvényesen szavazni egy szavazócédulán.
– Így reprezentatív felmérés készülhet, de végül is majd az
adott területrészen lakók döntsenek.
– Az általam körülírt területeken kívül másokra is lehet
természetesen elnevezést kezdeményezni, a szavazócédula
fentieket is figyelembevevő kitöltésével.
– Az előbbiek miatt csak a lakcímmel, olvasható aláírással, a
határidőig leadott szavazatok érvényesek.
– A szavazócédulákat 2011. március 4-ig lehet bedobni a
postahivatalunkban és az iskolánkban az erre a célra
elhelyezett ládákba, vagy leadni a Polgármesteri Hivatal
titkárságán.

– Az eredmény képviselőtestületi ülés elé kerül, ahol
jóváhagyás születik a nevek használatáról.
– A területrész elnevezés semmilyen kötelezettséget, további
tennivalót nem jelent a lakosságnak.

A javasolt történelmi elnevezések

– Kórház fasor teniszpálya felőli oldala, vagyis a Fő utca, Napsugár
utca, Patak és Kórház fasor által határolt rész – ma 056 – valamint
a Kórház fasor, Völgy utca, Árnyas utca által határolt rész – ma 02
– javasolt neve Völgyrét.
– A Fő utca, Kórház fasor, Árnyas utca, Repkény köz és annak Fő
utcáig hosszabbított szakasza által határolt rész, - középen a
Repkény utcával – javasolt neve Csigáshegy.
– A Budajenő felé vezető út baloldala, Szellő utca, Napsugár utca
által határolt rész – ma 069 – javasolt nevei Körtevölgy, vagy
Boszorkányvölgy.
– A Muskátli utca (Boróka utca), Levendula utca, Áfonya utca,
Harangvirág utca – ma nagyrészt Alsó-Becco – javasolt neve
Újföld.
– A Galagonya utca felső része, Berkenye utca és attól északra eső
területrész – ma nagyrészt Felső-Becco – javasolt neve Újhegy.
– Az Orgona utca feletti területrész javasolt neve Szőlőhegy és ezt
javaslom a teljes Üdülőterület - ma Hosszúhát - neve helyett is,
mert ott is mindig szőlők voltak, még az 1960-as években is, és a
területek is összefüggenek.
– A körforgalomból induló Árnyas utca mindkét oldalának javasolt
neve Káposztásföld.
(A javasolt elnevezések szerinti területrészek Telki térképén is
megjelölve a szemléletesség kedvéért.)
Kérek mindenkit, éljen a kezdeményezés adta lehetőséggel, ne várja
meg, hogy mások nevezzék el lakókörnyezetét, vegyen részt ebben,
ezzel egyben színesebbé téve, gazdagítva is Telkit! Legfontosabb a
széleskörő elfogadottság, mindenekelőtt az ottlakóké! Számíthatunk
arra is, hogy az első körös szavazás nem hoz döntést, de
valószínősíthetően már jó alapot adhat, egy újabb, már eredményes
szavazáshoz.
Szigeti Antal, képviselő

NEVEZZÜK NEVÉN 1.

szavazócédula Telki egyes területrészei elnevezéséhez
Területrész körülírás:
Elnevezés 1.
Elnevezés 2.

Területrész körülírás:
Elnevezés 1.
Elnevezés 2.

Területrész körülírás:
Elnevezés 1.
Elnevezés 2.

Területrész körülírás:
Elnevezés 1.
Elnevezés 2.

Név, utca, házsz. (hrsz):(nyomtatott betűkkel)
Aláírás: (olvashatóan):
2010. december
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Megvan az új jegyző

HÍREK, PROGRAMOK

Új jegyzője van Telkinek!
A kérdés azután került napirendre, hogy az októberi
önkormányzati választásokon Kókai Ritát - aki falunkban korábban betöltötte a posztot - megválasztották
Gyermely polgármesterének, így pályázatot kellett
kiírni a megüresedő álláshelyre. A számos jelentkező
közül a pályázatok elbírálása és személyes meghallgatás
után a testület választotta ki a legalkalmasabbat.
Makranczi László jegyző úr közigazgatási körökben
nagy elismertségnek örvend, korábban 20 éven
keresztül töltött be Biatorbágyon ugyanilyen pozíciót,
így szakmai múltja garanciát jelent arra, hogy méltó
kezekbe került a Polgármesteri Hivatal vezetése.

Az egyházközség december
végi programjai
Székely Betlehemes

december 24.,

16 óra

december 26.,

Telki 9 óra, Budajenő 10.30. perc
Szt. István vértanú ünnepe

Telkin 22 órakor,
Budajenőn 24 órakor Éjféli mise
december 27.,

Lantai Pince, 18 óra Boráldás

Támogatási pályázat
civil szervezetek részére!

A 16/2006.(XII. 01.) számú helyi rendelet értelmében a
Telkiben működő civil szervezetek önkormányzati
támogatásra pályázhatnak. A 2011. évre szóló pályázatok
benyújtási határideje 2011. január 31. A részletes
pályázati feltételeket és a pályázati adatlapot a
16/2006.(XII. 01.) számú rendelet, ill. annak melléklete
tartalmazza. A rendelet elérhető a polgármesteri
hivatalban vagy a www.telki.hu honlapon az
ÖNKORMÁNYZAT/Rendeletek tára menüpont alatt.
Telki Község Önkormányzata

FALU P RO G RAM O K
A FA CE B O O K O N
Ha s zeretn e é rtesítést kap n i
a f aluban rende ze tt eseményekr ő l ,
j elölje b e ismer ősk ént
T E L KI-t!

Rendezvénynaptár 2011

Kedves Telkiek!

Postaládáikban hamarosan kézhez kapják Budajenő és
Telki közös 2011-es rendezvénynaptárát, amely mindkét
község programjait tartalmazza.

Havonta itt, a Telki Naplóban frissítjük majd az
esetleges változásokat, amelyet kivágva és beragasztva
aktualizálhatják a kiadványt.
Reméljük, a jövőben még többen látogatják majd az
Önöknek szervezett közösségi rendezvényeket!

Gasztro kultúra

Móczár Gábor alpolgármester és Homonnai Erika
programszervező

Hódítanak a főzőiskolák. Európában is trendi lett főzni tanulni. Magyarországon is egymás után
tartják ezeket a tanfolyamokat.
Budajenőn már március óta működik a Rakottkert főzőiskola. Két remek háziasszony hozta
létre, hogy az igényes főzés iránt érdeklődőknek lehetőséget teremtsen ismereteik bővítésére.
Az évszakhoz igazodva menüsorokat főznek meg.
Volt már padlizsán, kelt tészta, ráérős reggeli, indiai, gasztroajándék nap.
Tervezik szilveszteri, farsangi, böjti ételsor összeállítását.
Az elkészített ételeket közösen fogyasztják el, a receptek a weboldalra kerülnek.
Ha a téma bővebben érdekli, látogasson el a honlapra: www.rakottkert.hu
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Telki Fórum helyett

KÖZÉRDEKŰ

Tisztelt Telki Lakótársaink,
Kedves Barátaink!

Mint azt a legtöbben tudják, az elmúlt
években magánszemélyek kezdeményezésén és finanszírozásán alapuló
internetes fórum állt minden Telki lakos
rendelkezésére, hogy tájékozódjon a
helyi történésekről, illetve a falu életében, véleményformálásában tevékenyen részt vegyen. Ez a fórum azonban
egyéb okok miatt, idén ősszel, az
önkormányzati választásokat követően
megszűnt létezni.
Néhányan, egykori lelkes fórumozók igen heterogén összetételben az Üdülőtől
a Legelődomb felé kanyarodva az
Ófalun át, majd az Újtelepen túl a
Rozmaring határutcában végezve - nem
bírván már tovább az elvonási tüneteket
és információ éhséget, leültünk néhány
pohár bor mellett és utánajártunk annak,
hogy milyen módon tudnánk a keletkező
űrt betölteni.
A többszöri tanakodást és további
szőlőszármazékok minőségellenőrzését
követően így jutottunk el tizenegyen oda,
hogy magánszemélyekként, minden
egyéb szervezettől függetlenül megalakítottuk a TelkiCafe.hu Információs
Egyesületet. Mivel ez még önmagában
kevés volt az üdvösséghez, ezzel
párhuzamosan tárcáinkban, zsebeinkben
és a konyhafiók mélyén turkálva összedobáltunk annyi pénzmagot, ami biztosította, hogy a szükséges számítógépes
hardver és szoftver háttér megvásárlásra
és beüzemelésre kerüljön.
A régi fórum tapasztalataiból kiindulva,
az időrabló és munkaigényes struktúra
kialakítást követően végrehajtott tesztüzem eredményei alapján elérkezettnek
látjuk az időt, hogy most már élesben is
hozzáférhetővé tegyük az internetes
fórumot a telki lakosok részére.
Mire is jutottunk, és milyen lehetőséget
szeretnénk kínálni?
Tehát a www.telkicafe.hu egy, a
Telkicafe.hu Információs Egyesület által
üzemeltetett internetes portál és fórum.
2010. december

Az Egyesület független a mindenkori
Önkormányzattól, politikai pártoktól,
gazdasági társaságoktól és ezt a civil
törekvését Alapszabályában is rögzíti,
mely természetesen mindenki részére
hozzáférhető és az oldalon letölthető.
Hisszük, hogy az ilyen rendszerű
közösségi élet iránt komoly igény van, és
bizony jelentős véleményformáló és
közösségépítő hatással bír, erkölcsi
normákat, együttélési szabályokat és
magatartásformákat közvetít.
A telkicafe.hu zárt, regisztrációhoz kötött
közösségi Fórum. A regisztráció megkívánja Telki községhez való kötődést és
ennek igazolását.
Telki kötődésnek számít, ha:
- állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik a településen,
- munkája vagy tanulmánya köti
Telkihez,
- Telkiben bejelentett vállalkozása van,
- egyéb ingatlan tulajdonnal (pl. üdülő)
rendelkezik Telkiben, és ezt igazolni is
tudja,
- egyéb az egyesület részéről méltányolható kötődése van, melyet a
fentiek nem tartalmaznak.
Alapelvünk a vélemény, hozzászólás
teljes felelősséggel, személyazonossággal való vállalása, ezért a regisztráció
során a felhasználó nevek mellett a valódi nevek magadásához is ragaszkodunk.
A telkicafe.hu, mint internetes oldal
három nagy részre bontható:
Főoldalunk regisztráció nélkül tájékozódást nyújt a friss hírekről, közérdekű
információkról.
A Fórum oldalon regisztrációt követően,
áttekinthetőek a tematikusan felépített
topicok, melyekből bármelyik kiválasztható, olvasható, ahhoz hozzászólás
fűzhető. A könnyebb áttekintést biztosító
tematizálással megkíséreltük lefedni az
összes érdeklődésre számot tartó
területet. A témák értelemszerűen folyamatosan bővülnek az igények illetve
javaslatok alapján. A hozzászólásokhoz
TELKI napló

mellékletként dokumentum illetve
fénykép feltöltési lehetőséget biztosítunk, igaz, tárhely függvényében bizonyos méret korlátozással.
Külön újdonságként jelentkezik a valós
idejű chat ablak.
A Blog oldalon szintén regisztrációt
követően saját blog indítható, illetve
mások blogjai olvashatóak, azokhoz
hozzászólás biztosított.
A TelkiCafe
regisztrációhoz a
telkicafe@telkicafe.hu e-mail címre
küldött regisztrációs kérelemmel, illetve
a www.telkicafe.hu főoldalán az írj
nekünk fülre kattintva van lehetőség,
valamint személyes regisztrációs
időpontokat biztosítunk a falu közösségi
rendezvényein, mint pl. falukáposztája,
faludisznaja stb.
Minden regisztrációs kérelemnél kérjük
a használni kívánt nicknév mellett a
teljes név és a Telkihez kötődés igazolását, lakcímet vagy egyéb jogcímet.
Tagdíjat értelemszerűen nem szedünk, a
regisztráció és a fórum használata
ingyenes.
De mint említettük a TelkiCafe.hu
működtetése pénzbe kerül, melyhez
minden önkéntes hozzájárulást örömmel
veszünk. Az Unicredit banknál vezetett
bankszámla-számunk:
10918001-00000059-76780002;

a kedvezményezett a TelkiCafé.hu
Információs Egyesület.

Szeretettel várunk mindenkit, reméljük
minél több telki lakótársunk él majd a
lehetőséggel.
Üdvözlettel: Bellon Erika, Bognár
Annamária, Csóka Ildikó, FöldváriNagy László, Garamvári Csaba, Győrffy
Zoltán, Hárskúti Gábor, Hevér István,
Kamocsai Zsuzsa, Kosztricz Tímea,
Pataki Ferenc
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Némi melegség a fagyos időben
KÖZÖSSÉGI ÉLET

Hideg, téli idő várta a hagyományos adventi vásárra érkezőket december 4-én szombaton a
Pajtánál. Az árusok sokszínű portékái között kézműves és képzőművészeti termékek,
könyvek, játékok, díszek, lekvárok, finom házi húsok egyaránt megtalálhatóak voltak.
Volt tehát miből válogatni, azonban sajnos csupán kora délutánig, mert a gyerekeknek szóló
Holle Anyó előadásra már össze is kellett pakolniuk, hogy kialakíthassák a nézőteret. Így
azonban legalább nem fáztak meg a jól felöltözött árusok, akik közül csak a meleg ételeket
és italokat kínálók maradhattak. Érdekesség, hogy az utóbbi időben általánosnak mondható:
a kürtőskalács szinte mindig a legnépszerűbb éteknek bizonyul a helyi rendezvények során.
Természesen a szomjazóknak sem kellett messzire menniük teáért, vagy forralt borért, és
ezúttal kávét is lehetett helyben fogyasztani. Előbbi kettő bevétele ezúttal is a Katolikus
Karitászhoz, ezáltal pedig a telki rászorulókhoz kerül, mint ahogyan a remek lant- és
énekélményt nyújtó templomi koncerten gyűjtött adományok is.
A Mikulás falunkban is járt, és a gyerekek nagy-nagy örömére ajándékot is hozott magával.
Az új fórum, a Telki Café standja egész nap népszerűsítette a közösségi portált, és aki kedvet
kapott és még nem tette, azonnal regisztrálhatott is az oldalra.
Végül este a Nagy János Trió szórakoztatta a jazz-szerető közönséget. A nagyon kellemes
muzsika különlegessége az volt, hogy az együttes kizárólag saját szerzeményű számokat
játszott.
A nagy hidegben üde színfolt volt e rendezvény, és a Karácsonyra való közös készülődés
során némi melegségség költözött Telkibe.
szb

B etlehemezés

Az „újkori” betlehemest már 9. éve fogjuk
játszani a falukarácsonyon, a Pajtában.
2002-ben megfogalmazódott az igazi akarat
sokunkban, úgy döntöttünk, megpróbáljuk,
hátha sikerül megszervezni a Budajenőre
települt gyergyóiak betlehemesét.
Gyerekeknek már sok alkalommal taní-
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tottam többféle pásztorjátékot, betlehemest,
karácsonyi énekes népszokást, de ez a
felnőtt betlehemes mégiscsak 18 oldalas...
Pojjákné Hilda kért meg, hogy szervezzem
meg a szereplőket és tanítsam is meg nekik
a darabot. Hilda akkor írta a szakdolgozatát
ebben a témában és így ő is jó tanácsokkal
látott el. Másik segítőm Boross
Klára, aki - a most huszonéves gyerekeinket tanította betlehemezni 16 évvel ezelőtt. Évekig
jártak házról házra és hirdették
Jézus eljövetelét, a falukarácsony
nélkülük nem volt elképzelhető.
A méltán híres „adatközlő”
Küsmödi Bálint tudásáról, elbeszéléseiről, énekeiről leánya Joli
néni mesélt és sok régi újságcikkel, hangfelvétellel gyarapította
ismereteimet.
A biztatás, segítés felbátorított.
Szerencsére ismertem akkor már
olyan székely származású fiataTELKI napló

lokat, idősebbeket, akik jó ügynek tartották
a betlehemes előadás betanítását, sőt ők is
részt akartak venni ebben. Isteni segítséggel
és emberi jóakarattal, minden a helyére
került és 2002. december 23-án Budajenőn
és másnap Szenteste Telkiben a Pajtában
sikeresen előadtuk.
A következő években azután eljutottunk az
országos betlehemes találkozókra Budapestre és kisebbfajta diadalmenetben volt
részünk. Ott értettem meg, hogy ez a ditrói
népi játék sokszínű, jó felépítésű, jó arányú
és impozáns darab. A szereplők pedig lelkiismeretesen, alázattal játszanak és élvezik
minden részét.
Játékunkkal idén is köszöntjük a telkieket és
a budajenőieket: 2010. Szenteste Telkiben
15 órakor a Pajtában és Budajenőn 16
órakor a Templomnál várjuk az érdeklődőket.
Messzire is elvisszük idén a betlehemest,
mert Pécsett - Európa Kulturális Fővárosában - gyönyörű környezetben, a Dómmúzeumban kaptunk lehetőséget bemutatni.
Mindenkinek áldott Karácsonyt kívánunk!
Maronicsné Dávid Anna
2010. december

Zöldút-túra Telkiből Perbálra
KÖZÖSSÉGI ÉLET

Második zöldutas túraajánlatunk az idei
tavaszi zöldút-túra útvonala, amely Budajenőn át Perbálra vezet. A túra hossza 9 km,
a terep nagyrészt sík, két emelkedővel.
Az előző számban ismertetett útvonalon
közelítjük meg az egykori Páty-Budajenő
közötti szekérutat, azt elérve fordulunk
jobbra Budajenő felé. Jelenleg egy kettős
fasor melletti, traktorok-járta földúton
haladhatunk. A kettős fasor között megfigyelhető a lesüllyedt, elgyomosodott régi
szekérút nyoma. A Budavidék Zöldút
Szövetség tavaszi tervei között szerepel a
régi földút kitisztítása, majd az útfelszín
egyenletessé alakítása. Ezzel - hacsak rövid
szakaszon, mégis önálló - fasorokkal
árnyékolt zöldút-szakasz jöhet létre,
mintegy minta útvonalként.
A fasor végénél a felhagyott hulladéklerakó
telephez érkezünk. Ezen a helyen egyelőre
nincsen útjelző oszlop. Közel egyenesen
haladjunk tovább. A lejtős szakasz melletti
bozótos rézsű oldalában észrevehetünk egy
omladozó kis kápolnát. A Telki Napló
2003. márciusi számában Kamlach Szilvia
így írt róla: „A Péter-Pál kápolna a XVIII.
században épült, a Kreisz család tulajdonában állt. A huszas-harmincas években
még a húsvéti körmenet „végállomása”
volt, de csekély méretei miatt itt misét nem,
csak prédikációt tartottak. Bent az épületben feszület és imapad is volt, imádkozni
jártak ide a falubeliek, úgynevezett
siratóházként is működött.” Jobb sorsra
érdemes. Szintén az előbb idézett cikkben
találjuk, hogy a kápolna melletti feszületet,
mely az idők során néhány méterrel arrébb
került, a Reisner család állíttatta, és
gondozza napjainkban is. A keresztnél a
budajenői Pátyi utcába érkezünk, amelyről
később jobbra fordulva, a Tűzoltó szertártól
balra csatlakozunk a Kossuth Lajos utcára.
Mielőtt jobbra fordulunk, vessünk egy pillantást a Pátyi utca egyik megmaradt szép
cserépfedésű, farácsos kerekes kútjára.
A széles Kossuth Lajos utca a 18-19.
században Budajenő főutcája volt. Az utca
elején álló jelenlegi iskolaépületet egykor a
skót bencések rendházként használták. A
régi főutcán haladva a népi építészet
emlékét őrző oszlopos-tornácos lakóházakat is megfigyelhetünk.

Jenei út

2010. december

fotó: Kapovits Judit.

Még mielőtt a régi főutca végére érnénk,
jobbra fordulva (Magtár utca), megpihenhetünk a feltehetően a 19. század elején
épült, a telki apátság egykori uradalmi majorságának magtárépülete melletti területen. A magtár ma üresen áll, állaga
romlik, de értékes agrártörténeti-építészeti
emlékként műemléki védelmet kapott.
Évente két alkalommal hagyományosan
nyitva találjuk: szeptemberben a Kulturális
Örökségvédelmi Napok keretében, decemberben pedig az Adventi Vásár alkalmával.
A magtárba lépve megtekinthetjük a
legalsó szint csehsüveg-boltozattal létrejött
különleges belső terét, és érdemes megnézni a legfelső szint különleges tetőszerkezetét is.
A magtár remélt felújításához kapcsolódóan azt szeretnénk, ha a Budavidék
Zöldút központi információs pontja, pihenőhelye is helyet kaphatna benne. Első
zöldutas túránk találkozóhelyének és rendezvényének is ezt a helyszínt választottuk
2008-ban, több száz résztvevő megelégedésére.
A magtárhoz tett kitérő után folytassuk
utunkat! Budajenőt elhagyva a Kossuth
Lajos utca folytatásában a szántóföldi
táblák közötti földút vezet Perbálra. Az utca
végében faragott kőkereszt áll, melyhez
hasonló a Zsámbéki-medencében több is
található. A településeket elhagyva, útra
kelve, régi szokás egy fohászt elmondani
ezeken a helyeken. A keresztek ugyanakkor
a határjárások és búzaszentelési szertartások állomásai is voltak. Érdekesség, hogy
a Zsámbéki-medencében az út menti
keresztek köré a legtöbb helyen négy szép
alkatú fát – hársat, vadgesztenyét – ültettek.
Figyeljük meg ezeket is túráink során!
Most irány fel az emelkedőn, az út először
balra, majd jobbra kanyarog, tekerjünk fel
egészen a fennsík tetejéig. A fennsíkról már
látszik Perbál. Haladjunk a templomtorony
irányába, figyelve az útjelző oszlopok
jelzéseit. A Perbáli Önkormányzat és néhány magánszemély támogatásának köszönhetően ez az egyik legjobban jelzett
útszakasz. Útközben a Zsámbéki-medencén átfolyó Békás-patakon, annak egyik
hídján is áthajtunk. A zöldúthálózat mentén
található pusztuló kőhidak felújítása

Magtár

TELKI napló

fotó: Oláh István.

szintén terveink között szerepel. Egy darabig a patak mellett haladunk, majd balra az
Újmajor felé fordulva, az épület előtt visz
utunk, egyenesen a perbáli focipályához
(Sport utca). Mielőtt megpihennénk, érdemes egy kört tenni a faluban. A focipályát a
főút felé a járdán megkerülve jutunk el a
Hu-nydi utcához, majd balra tartva menjünk át a közúti aluljárón. Egy különleges
oromfalú házat, a Wentzel házat láthatjuk
meg, amelynek falán régebben napóra is
volt. Ha balra tartunk, a Széchenyi utca
végében a Mandulás és a Levendulás részhez érünk, mely virágzáskor kihagyhatatlan. Ha inkább a másik irányt választjuk,
jobbra továbbhaladva csodáljuk meg a szép
népi lakóházakat, a kerekes kutakat, öntöttvas nyomós kutakat. Pillantsunk rá a
Deák utca szép pincesorára, majd tartsunk
a templom felé. Út közben bekukkanthatunk a Petőfi utcába Tóth Gyula fafaragó
műhelyébe. Tinnye felé haladva, a falu végét jelző tábla után kb. 500 méterre a kőkerítéses téglaépület-együttes mellett jobbra
induló murvás bekötő út egy lovardához
vezet. Túránk végén, a vissza út előtt pihenjünk meg a templom előtti Hősök tere
árnyas fái alatt, vagy térjünk be Perbál
nemrég nyílt vendéglőjébe a Fő úton, a Közösségi Ház mellett. Különleges élményekben lehet részünk, ha túránkat az
Anna-napi búcsú időpontjához igazítjuk.
Perbál a tavaszi zöldút túra során bizonyította, hogy melegszívű, hagyományaikat méltón őrző, vendégszerető
emberek lakják. Érdemes hozzájuk ellátogatni!
Kapovits Judit és Láng Noémi,
külön köszönet Kúti Máriának

Magtár csehsüveg-boltozata fotó: Oláh István.

Útmenti feszület Perbál felé

fotó: Kapovits Judit.
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A KULTÚRA HÁZA

KULTÚRA

Talán még sosem vonzott egy kiállítás megnyitója ennyi nézőt a Báder-Magyar házba.
Nem mintha a korábban itt látható alkotások kevésbé lettek volna népszerűek
Csatorday Dóra képeinél, azonban az biztos: ezúttal rengeteg kiváncsi látogató
zsúfolódott be az épületbe december 3-án pénteken este.
Talán a festő természetes ábrázolásmódja, talán képeinek témái, de még az is lehet,
hogy a közönség művészet-éhsége okozta (rég volt már itt hasonló kiállítás), de az
érdeklődés szombaton és vasárnap sem hagyott alább. Remélhető tehát, hogy
hamarosan újabb Csatorday kiállításnak örülhet a művészetkedvelő telki közönség,
azonban addig is érdemes ellátogatni a www.csatordaydora.com oldalra, ahol számtalan
általa készített festmény megtekinthető.
Callmeyer Juditnak és Magyar Károlynak köszönhetően ezúttal is egy színvonalas
kiállításnak adott otthont a Báder-Magyar ház: művészetszerető tulajdonosainak hála, a
jövőben is bízhatunk abban, hogy sok hasonlót láthatunk még falunkban.
szb

Sikeresen zárult a
Kiss Zenede pályázati éve

Tavaly már megírtuk, hogy az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében
meghirdetett (TÁMOP 3.1.4.) “Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a
Kiss Zenedében” című pályázattal a zeneiskola 12 millió forintot tudhatott magáénak, melyet szakmai célokra fordíthattak.
A Kiss Zenede a 2009-ben elnyert pályázat
segítségével új pedagógiai módszerek
bevezetését tartotta fő céljának. Ennek
során a kor igényeinek megfelelően az IKT
(információs és kommunikációs technológia) eszközök segítségével a hagyományos zene és tánc oktatást sikerült
megújítani.
Az IKT eszközök segítségével a zenetanulás és -tanítás teljesen megújulhat. A
hagyományos módszerek használatát
ezáltal kiegészítik olyan modern, a
tanulókat motiváló, érdekes eszközökkel,
amelyek hatékonyabbá, élményszerűbbé
teszik a zeneoktatás egészét. Ezek képezik
az alapját az egyén belső, személyes
harmóniájának, társadalmi beilleszkedé10

sének. Növekszik a tanulók önbizalma,
önértékelése, öntudatosabbak és a környezetért felelősebbek lesznek, emelkedik
tolerancia szintjük és az őszinte kommunikációra való képességük.
Ennek az oktatásnak a segítségével megfelelő minőségben jutnak hozzá a minőségi
művészi alkotásokhoz (zeneművek, előadások, felvételek meghallgatása, megtekintése) is, amelyek kapcsolódnak a tananyagokhoz, és amelyek motiváló hatással
vannak esztétikai érzékükre, igényességükre, szélesebb körű művészi kifejezőkészségükre.
Emellett az IKT eszközök használatával
olyan általános és szakirányú informatikai
alkalmazások ismeretét tanulhatják meg,
vagy mélyíthetik el a tanulók, amelyek az
élet egyéb területein, vagy későbbi pályaválasztásuk során pótolhatatlan ismereteket
adhatnak.
Számos tanár kerül szembe azzal a
problémával, hogy a tananyag megtanítása
és annak begyakorlása igénybe veszi a
TELKI napló

teljes tanórát, illetve óraszámot, és így a
tradicionális módszerek mellett nem jut idő
a számítógép használatára. Az IKT módszerek megjelenése lehetőséget teremt a
módszertani megújulásra.
A tervezett módszertani fejlesztés a pályázatnak köszönhetően 2010-ben megvalósult, így a gyerekek és a szülők egyaránt
megtapasztalhatták, hogy IKT eszközök
segítségével hogyan lehet hatékonyabbá
tenni a zene, és azon belül a szolfézs, a tánc
oktatását, hogyan növekedhet a kognitív
teljesítmény, valamint azt is, hogy milyen
előnyökkel jár az általános művészeti
nevelésben, az önfejlesztésben, a motiváció
növelésében és a differenciált oktatás
hatékonyságában.
A pályázatot Kissné Szűcs Mariann
projektmenedzser, Balikóné Elmer Felícia,
majd később Molnár Balázs szakmai
vezető, Szekér Zsófia Edit szolfézstanárnő,
Réfi Katalin fuvolatanárnő és Erdei
Gabriella néptánc tanárnő közreműködésével bonyolították le.
(x)
2010. december

MADÁRGYŰRŰZÉS
KÖZÖSSÉGI ÉLET

Novemberben újra madárgyűrűzést
tartottunk a Kokukk szervezésében a telki
erdőszélen. A csapadékmentes időnek köszönhetően szép számmal jelentek meg az
érdeklődők, kicsik, nagyok egyaránt. Kocsis Zsuzsa, a Magyarországi Madártani
Egyesület munkatársa a már eddig is megszokott szakértelemmel és kedvességgel
mesélt nekünk a madarak életéről. A
különféle “hálónkba kerülő” madarak
meghatározásán és szokásain felül azt is
megtudhattuk, hogy a kis madaraknak nagy
szüksége van az emberek által végzett téli
etetésre, hiszen ilyenkor nem találnak a
melegebb időben bőségesen fellelhető
hernyót, kukacot. Ugyanakkor arra is
felhívta a figyelmünket, ha valaki egyszer
már elkezdi a madarak etetését, kertekbe
szoktatását, ezt folyamatosan, egész télen
lelkiismeretesen végeznie kell, mert a madarak könnyen megszoknak egy etetőhelyet és ennek megszüntetésével veszélybe kerülhet az életük, hiszen a hideg
időben ők napról napra élnek. Sokuk sajnos
meg sem éri a következő tavaszt. A madarak számára a legmegfelelőbb a fekete
napraforgó, de rakhatunk ki cinkegolyót
vagy szalonnabőrt is. Fontos alapszabály
azonban, hogy kenyérrel, morzsával véletlenül se etessük őket.
Az idei gyűrűzés során az etető jobb
pozicionálása miatt több madarat sikerült
befogni, mint tavaly. A madarak között első
helyen a széncinege végzett, ugyanakkor

találkoztunk a kék sapkájáról felismerhető
kék cinegével, a fekete sapkás és barna
“csuhás” barátcinegével, az arcán fekete
sávos csuszkával, és talán Zsuzsa legnagyobb örömére egy sárgafejű királykával
is, aki a Magyarországon élő legkisebb
madárfajta (testtömege mindössze 5 g!).
Szintén sikerült meggyűrűzni egy mezei
verebet, akik ma már sajnálatosan fogyatkozó számban élnek, a nagy mértékű
gyomirtózás és bokros élőhelyük folyamatos ritkítása miatt. Zsuzsa külön fel is
hívta a figyelmünket, hogy Telki környékén
sokat tehetünk azért, hogy ez a faj is fennmaradjon.
Újabb színfoltként a program kiegészítéseként kisebb erdei sétát tehettünk az
erdőben Apatóczky István vezetésével, aki
az erdőgazdálkodás érdekességeiről mesélt
nekünk. Megtudhattuk, hogy a Telki feletti
erdőben leginkább a cser és a tölgy található meg. Évekkel ezelőtt a vadállomány
mennyisége nagymértékben meghaladta az
“egészséges” mértéket, ezt pedig az erdőállomány jelentősen megsínylette. Felkeltette a figyelmünket, hogy sok fát megjelöltek kivágásra. Mint megtudtuk, a Budakeszi Erdészet tervszerű fakivágásával van
dolgunk. A fák zöme már nagyon idős,
némelyik beteg is, ezért nincs rá mód, hogy
a kivágásokat elkerüljük. Biztató lehet,
hogy a jelzéssel ellátott fák számából arra
következtethetünk, csak ritkítás történik és
nem tarvágás. A fakivágások már meg is

kezdődtek, erre utaló feliratok több helyen
is találhatók az erdőben, erről az egyik
területen meg is győződhettünk. Mivel az
említett uralkodó fafajták eléggé lassan
nőnek, ezért nagyon reménykedünk az
Erdészet szakértelmében és visszafogottságában. Megbeszéltük, hogy a jövő év
folyamán a Kokukk túrát fog szervezni a
Telki és Budakeszi közötti arborétumba,
melynek részleteiről később számolunk be.

ÉrMe – Keresztény Üzletemberek Klubja

Az ÉrMe első szervezetét az ÉrMe Klubot
2000. januárjában hozta létre hat magyar
vállalkozó és üzletember.
Az ÉrMe Üzleti Hálózat célja hálót szőni
olyan emberek és szervezetek között, akik
az üzleti életben a keresztény magyarság
alapértékeinek megtartásával vesznek
részt, s akik számára természetes, hogy az
üzleti életben való részvétel célja nem
önmagában az üzleti siker, hanem a
szűkebb vagy tágabb környezetükért való
felelősségvállalás a közjó megteremtése
2010. december

érdekében.
A Klub rendezvényeit az elmúlt kilenc évben több mint négyszáz rendszeresen
visszatérő vállalkozó és üzletember
látogatta.
Pátyon már megalkult az első olyen sejt,
amely nem a központi klub rendezvényein
résztvevőket fogja össze, hanem a helyieket összefogva helyi rendezvényeket
tart. Ezzel lehetőséget teremtünk a lakókörnyezetünkben élő Hálózati tagoknak az
TELKI napló

aktív
bekapcsolódásra, és az
érdeklődők bevonására. Előadásokat, programokat,
beszélgetéseket szervezünk, havi rendszerességgel. Aktív,
működő emberi és üzleti kapcsolatok
kiépülésének alapjait adjuk meg általa.

Részletes információ: www.ermehalo.hu,
vagy klub@ermehalo.hu
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Az improvizácó nagymesterei
INTERJÚ, BUDAJENŐ, PROGRAMOK

Interjú Szakolczai Krisztinával az Áttünések Improvizációs Színház
Telkiben élő tagjával

Mesélj a színházatokról!

2004-ben alakult társulatunk tagjai nagyrészt
pszichológusok, de akad köztünk tanár, asztalos,
tanácsadó, médiaszakértő is.
Te melyik vagy?

Földrajz-testnevelés szakos tanár vagyok.
Milyen késztetés vitt ide?

Mindig érdekeltek az emberek, ezért elvégeztem a
pszichodráma aszisztens képzést. Itt találkoztam a
mesteremmel, aki meghívott a társulatba.

Közösek vagyunk abban, hogy színházi működésünket
mindannyian szolgálatnak tekintjük: lehetőséget nyújtunk
nézőinknek arra, hogy személyes hangulataikat,
történeteiket elmesélhessék, majd a playback-improvizáció
által egyedi módon újra átélhessék egy különleges térben,
ahol közönség és társulat együtt hozza létre az előadást.
Amikor a színészek rögtönzéses játéka a színpadról tükröt
tart a történetét elmesélő néző elé, létrejön a play back
hatás - ez a visszajátszás teremti meg számára saját érzései,
sorsa átértékelésének esélyét.
Hogy is van ez?

Mint a régi görög színházban.
A közönségből spontán jelentkező nézők egymás után saját
hangulatokat, érzéseket, majd történeteket mesélnek el,
felidézik életük fontos mozzanatait a maguk és a többiek
okulására. Ezeket aztán a színészek minden előzetes
megbeszélés nélkül, rögtönzéssel jelenítik meg a
színpadon. A játékmester kérdésekkel segíti a mesélőt
személyes élményének elmesélésekor.

A jelenet közben a játékmester figyeli, hogyan érinti a
mesélőt a játék.
Honnan tudjátok, hogy hiteles volt, amit játszottatok?

A történet mesélőnek lehetősége van búcsúzóul még egy
rövid megszólalásra és általában eltaláljuk. Ha mégsem,
akkor a néző a történetét nem egész pontosan adta elő.
Akkor akár újra is kezdjük. Aztán egy másik néző
következhet. Az így színpadra kerülő, közösen formált
mese, a nézők és a színészek együttes alkotásának ereje
különös aurát teremt, amelyben az illúzió mintha valósággá
is válhatna. Varázslat jön létre.
Most készültök Devecserbe

Igen, és terveink szerint rendszeresen szeretnénk elmenni.
Nem csak a károsultaknak, hanem azok segítőinek is nagy
szükségük van arra, hogy feldolgozzák a történteket. Mivel
még mindíg lezárt terület, nem olyan könnyű eljutni oda,
hiába a szándék.
Csapatépítő tréningre is hívnak benneteket.

Igen, sok ilyen munkánk is van. A pszicho dráma
módszerének kiváló terepe a szakmai szerepek elsajátítását
elősegítő, a szakmai gyakorlat tapasztalatainak integrálását
célzó esetmegbeszélő csoport is, hiszen a szerepcseréken
keresztül differenciáltabbá válik a hallgatók ön- és
társészlelése, a tükrözés pedig elősegíti az elégtelenül
működő én-részekkel való konfrontálódás eredményének
az én-képbe és a saját tevékenységbe épülését.
Köszönjük a beszélgetést, Viszontlátásra a Színházban!

Budajenő - januári programok

2011.01.09, 16 óra
2011. január

istentisztelet református lelkész, Művelődési Ház
Táncház Pántlika, Művház (pontos dátum nincs)

2011.01.13., 17 óra Újévi Hangverseny és Tárlat - Kiss Zenede

2011.01.22.
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Bővebben: www.attunesek.hu

Helyszín: tornacsarnok. A műsorban fellépnek a Zenede
növendékei. Tanszakok: fuvola, furulya, gitár, hegedű,
trombita, ütő, zongora, néptánc, klasszikus balett.A
hangversennyel párhuzamosan megtekinthető a Zenede
képzőművészeti
tanszak
diákjainak
munkáiból
összeállított tárlat.
Farsangi Bál, Nőklub, Művház, 20 órától
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Telki januári és
február eleji
programok
Január 29. este
Fiatalok farsangja
Faluházban

a

Pajta-

Február 5.

szombat egész nap
Faludisznaja a Pajta-Faluházban
2010. december

Párbajtőr hétvége
Telkiben

SPORT

Egy igazi magyar sikersportágban, a vívás
párbajtőr szakágában rendeztek országos versenyt
november 27-28-án a Telki Általános Iskola
tornatermében. A Telki Sport Egyesület
Vívószakosztálya által szervezett nagyszabású
verseny Telki Önkormányzatának segítségével,
valamint az OTB Bank NyRt. támogatásával jött
létre. Szombaton a gyerekek, vasárnap a felnőttek
léptek pástra és vívtak feszültséggel teli asszókat.
Az iskola tornatermének berendezése és a
speciális, összesen 9 db vívópást, valamint a
találatjelző gépek elhelyezése péntek este éjfélig
tartott, ezek után a szervezők szombat reggel
aggódva figyelték az éjszaka lehullott hó
mennyiségét. A havazás utáni hazai útviszonyokat ismerve korántsem lehettek biztosak
abban, hogy a hosszas, körültekintő szervezés
ellenére a verseny sikeres lesz. Szerencsére a
beköszöntött tél csak néhány indulót tántorított el,
és 9 óra körül már megjelentek az első vívók, így
végül a rendezők várakozásait is felülmúlta a
résztvevők száma. A rendezvényt 10 órakor
Danóczy Balázs alpolgármester nyitotta meg és
közvetlenül utána elkezdődött a legkisebbek
csatája. Őket délután a nagyobb lányok és fiúk
követték a páston. Másnap a felnőtt versenyszámok következtek, délelőtt a hölgyeké, délután
pedig az uraké volt a terem.
A két nap alatt összesen 6 versenyszámban
indulhattak a versenyzők: bambi lány és fiú (1999.
01. 01 után születettek), újonc lány és fiú (1997.
01. 01 után születettek), valamint B kategóriás
felnőtt női és férfi (azok a sportolók, akik
nincsenek az MVSZ aktuális minősítő ranglista
első 16 helyezettje között). A két nap rövid
statisztikája: összesen 157 induló, 25 szakosztály
16 településről, 48 érem oklevéllel és 18 kupa.
Telkit összesen 15 induló képviselte.
Döntőbe jutott, éremmel jutalmazott sportolóink:

Bambi korosztály lány:
Tóth Zsófia IV. hely
Falvai Berill V. hely
Hárskúti Panna VII. hely
Bambi korosztály fiú:
Katona Dávid II. hely
Tóth Richárd IV. hely
Drahos Zsolt VI. hely
Edzőjük: Szívós Kitti

Az érmeket, díjakat Danóczy Balázs alpolgármester, Móczár Balázs a Telki Sport Egyesület
elnöke, valamint Jakab Zsolt a vívó-szakosztály
vezetője adták át. A versenyen megjelent, a hazai
vívószakmát képviselő edzők, valamint a verseny
főbírája, Vida János nagyon színvonalasnak ítélték a
verseny lebonyolítását, valamint a tornaterem
adottságait és egy hasonló, jövőre megrendezésre
kerülendő verseny gondolatával távoztak.
Aki közelebbről szeretne megismerkedni a vívással,
várjuk az edzéseken minden hétfőn és szerdán 16 órától az iskola tornatermében.
Gratulálunk sportolóinknak!
2010. december
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BIRKÓZÁS – ÖKÖLVÍVÁS – KEMPO
BUDAJENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATERME
Harcművészeti Központ Budajenőn!
Tanulja meg a küzdősportokat a legjobbaktól!

ÖKÖLVÍVÁS

Edző: Bárdosi Sándor

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

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

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

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

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

BÍRKÓZÁS

KEMPO

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

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

Edzések: Hétfő, szerda 18.00-19.30

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.

Decemberi
lapzártánkig született:

Krausz Tamás és Krausz-Szujó Zsófia gyermeke:
Krausz Vilmos Ákos
Vörös Gábor és Vörösné Orosz Éva gyermeke:
Vörös Máté
Láng Tibor és Lajti Andrea gyermeke: Láng Patrik
Leonidasz
Dr. Vajer Péter és Dr. Szélvári Ágnes gyermeke:
Vajer Barna

Gratulálunk!
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Következő lapzártánk

várható időpontja: január 12.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

telkinaplo@gmail.com (a

nagy tárhelyet igénylő fotók,
fájlok számára)
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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:
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HAPPY DOG ACANA

SZUPER PREMIUM MINŐSÉGŰ KUTYA ÉS
MACSKATÁPOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
KAPHATÓK
Nyitva tartás:
Kedd - Péntek 10.00-18.00-ig
Szombat 9.00-13.00-ig
Vasárnap és Hétfő zárva

P á t y, K o s s u t h u t c a 111 .
Te l e f o n : 0 6 - 2 3 / 3 4 4 - 0 3 5

HÁZHOZSZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
2010. december
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