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Az önkormányzat tavaly hozott rendelete értelmében falunk
vezetése minden évben kiosztja két arra érdemes személynek a
Telki Érdemérmet

Interjú Budajenő és Telki
polgármesterével

Gazdag Erzsi:

Január

Január, január
mindig hócsizmában jár;
jégbajusza, jégkabátja,
zúzmara a jó barátja.
Január, január
palotája nyitva áll.
Jégtükörű padlóján
korcsolyázik fiú, lány.
Áll a tánc, áll a bál.
Kicsi szánkó csengve száll.
Meg nem áll tán tavaszig,
mindaddig, míg havazik.

2. oldal

Telki és Budajenő területileg és közigazgatásilag is egy település
volt korábban, és ha ma közigazgatásilag nem is, területileg még
mindig szerves egységet képeznek. Szerencsére a két falu vezetése
is egyre inkább az együttműködés híve, amire jó példa a nemrég
megjelent közös rendezvénynaptár is. A Telki Napló és a Budajenői
Hírmondó közös cikkében ugyanazt az öt kérdést tettük fel a két
polgármesternek, lássuk hát, mit feleltek rájuk!

Faludisznaja

6. oldal

Idén február 5-én a Pajta-Faluházban lesz Telki hagyományos és
népszerű rendezvénye

Kattins rá, Nagyi! - 2011.

8. oldal

A Telki Önkormányzat Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
meghirdeti „Kattints rá, Nagyi!” címmel, nyugdíjasoknak szóló,
február 16-tól induló 25 órás internetes képzési programját.

Telki és Budajenő összevont februári
programajánlója
13. oldal
9. oldal

HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A polgármester naplója

A tervezés és újraszabályozás hónapja

Tervet csak akkor lehet készíteni, ha az ember
meghatározza a célt. Tervekre nem azért van
szükség, hogy azután az ember szolgaian
kövesse őket, hanem, hogy keretet adjon a
munkának és a gondolkodásnak. Kis túlzással
azért, hogy legyen mitől eltérni, ha a körülmények ezt indokolják, ám az irány és a
feladatok mindvégig egyértelműek legyenek
mindenki számára. Szabályokra pedig azért
tartunk igényt, hogy a tervek megvalósításának módja minden résztvevő számára
egyértelmű legyen.
Ezért új szervezeti és működési szabályzat
készült a képviselőtestület működésére és új
SZMSZ szabályozza a hivatali működést.
Négy éves ciklusprogramot dolgoztunk ki,
elkészült a képviselőtestület programja, készül
a költségvetés, a polgármester pénzügyi terve,
részletes munka- és eseménynaptár készült
egész évre, újragondoltuk számos terület
működését, elkészítettük az Ófalu fejlesztési
koncepcióját, iskolafejlesztési koncepción
dolgozunk, előkészítjük a Helyi Építési
Szabályzat felülvizsgálatát és igyekszünk
minden területen (oktatás, egészségügy,
közlekedés stb.) egyértelmű viszonyokat
teremteni és felvázolni a haladás és fejlesztés
irányát. A nagytól a kicsi felé haladunk, ezért
először az átfogó, általános keretek készülnek
el és utána megyünk le az egyes megoldandó
ügyek szintjére. Ha lehet. Persze sok esetben
hamarabb kell lépni, de már a folyó ügyekben
is könnyebb dönteni, ha időközben készülnek
a nagyobb léptékű tervek, hisz így már tudjuk,
hogy milyen nagyobb rendszerbe kell
illeszkednie az eseti döntésnek.
Hogy miért van minderre szükség? Hisz ez
rengeteg többletmunkát jelent és azonnali,
látványos eredménnyel nem szolgál. Engedjék
meg, hogy néhány idézettel válaszoljak.
„… meggyőződhettem arról, hogy a tervezés
létfontosságú, ám a tervek haszontalanok.”
(Dwight David Eisenhower)
„ Lassan haladok, de sosem hátrafelé.”
(Abraham Lincoln)
„ Az akadály az a rémisztő dolog, amelyet
akkor látunk, ha levesszük szemünket a
célról.” (Henry Ford)
„Jobb a helyes úton sántikálva haladni, mint
szilárd léptekkel téves irányba.” (Szent
Ágoston)
„A pontos célzás lényege: el kell találni a
célt!” (kiképző őrmester a Magyar
Néphadseregben)
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Kóbor kutyák

Megszaporodtak a kóbor ebek,
elcsatangoló házi kedvencek utcáinkon. A gyepmester és a közterület
felügyelő a kutyákat begyűjti és
elszállíttatja. Azoknak a kutyatulajdonosoknak, akiknek kedvence
hajlamos a kóborlásra, megfontolandó a chip-beültetés, de legalább egy
értesítési címmel felszerelt nyakörv
beszerzése, hisz ezek hiányában
hiába várják haza a begyűjtött
jószágot.

Köztéri szemetesek

Köztéri szemeteseinket egyre gyakrabban töltik meg kommunális hulladékkal teli zsákokkal ismeretlenek.
Főleg a buszmegállók a célpontok,
de sajnos máshol is gyakran találni
gondosan bekötözött hatalmas zsák
szemeteket a köztereken található,
apró hulladékok, csoki papírok,
cigarettásdobozok tárolására való
szemeteseinkben. A későn érkező
zugszemetelők már azon sem fáradoznak, hogy egy másik, még üres
szemetest keressenek, egyszerűen
elhajítják a zsákot, ahol éppen
vannak. Így lehet szeméttel teli zsákokat találni a buszmegállók mellett
és mögött, vízelvezető árkokban,
építkezési anyagok mellé állítva,
vagy egyszerűen valahol, ahol a
sunyi szemetelő egy pillanatra meg
tud állni autójával és ki tudja dobni a
szemetet a közterületre.

Fenyőfák

Hagyományosan Vízkereszttel van
vége a téli ünnepeknek és kezdődik
el a farsangi időszak, a tél búcsúztatása, és a tavasz várása. Vízkereszt
nem csak a téli napforduló és a
Három Királyok megérkezésének

időpontja, hanem a karácsonyfák
bontásáé is. Idén a kidobásra ítélt
karácsonyfákat három helyen is
gyűjtöttük, de az önkormányzat
kocsija többször is körbejárta a falut,
hogy a házak elé kitett fákat összegyűjtse. A fenyőket ledaráljuk és a
mulcsot felhasználjuk közterületeinken.

Fakivágások az erdészet területén

Számos lakossági bejelentés érkezett
az önkormányzathoz, hogy a
közelben illegális fakitermelés zajlik,
irtják az erdőt. Bár engedély nélküli
vágások, fatolvajlások előfordulhatnak, a bejelentések alapjául szolgáló
fakitermeléseket az erdészet maga
végzi teljesen legálisan. A vágásérett
fákat időről időre kitermelik,
helyükre új facsemetéket ültetnek az
erdőgazdálkodás szokásos menete
szerint. Mivel a fák növekedésének
üteme lassú, egy-egy területről egy
emberöltő alatt legfeljebb két-három
alkalommal lehet fát kitermelni.
Ezért szokatlan számunkra a favágás.
Természetesen a megszokott erdőkép
is ennek megfelelően lassan áll
helyre. Jó lenne, ha az erdészet
tekintettel tudna lenni az itt élőkre és
úgy tervezné a fakitermeléseket,
hogy törekedne a falu felőli látkép
folytonosságára.

Rongálások

Sajnos több kisebb rongálás is történt
településünkön. Játszótéri szemetesek, a közösségi kemence és buszmegállók látták kárát ismeretlenek
ténykedéseinek. Sajnos nagy a valószínűsége annak, hogy nem átutazók,
hanem helyi lakók rongáltak. Ez még
érthetetlenebbé teszi az amúgy is
irracionális tetteket.

Döntsék el, kik közül kerüljenek ki az idei
érdemérmesek!

Az önkormányzat tavaly hozott rendelete értelmében fanunk vezetése minden
évben kiosztja két, arra érdemes személynek a Telki Érdemérmet.
Az elismerést az kaphatja meg, aki a faluért önzetlenül tesz, vagy sokat tett, és
ezáltal kivívja a közösség megbecsülését.
A felterjesztést bármely természetes személy, azaz telki lakos megteheti azáltal,
hogy leadja a díjazni kívánt személy nevét a Telki Polgármesteri Hivatalban
február 15-ig. A testület ezután március 31-ig dönt a két díjazott személyéről, és
a hagyományos május közepi Telki Fesztiválon ünnepélyes keretek között
átadja számukra az érmet.
Tavaly Rátky József, valamint Regős Ferenc (posztumusz) részesültek a
kitüntetésben.
TELKI napló

2011. január

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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2010. december 14.

programmal rendelkezik, így szükséges volt ennek megalkotása,
amelyet a testület elfogadott.

A közterület-felügyelet közös működtetésére létrehozott
Korábban megvizsgálták, hogy az egyes településüzemeltetési hatósági igazgatási társulás megszüntetése
Településüzemeltetési feladatok hatékony ellátása

feladatok ellátása milyen szervezeti keretek között látható el
leghatékonyabban, leggazdaságosabban. Az ezzel kapcsolatos
határozatot a PTB (Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
támogatásával a képviselők egyhangúlag elfogadták.

Az építményadó rendelet módosítása

Az építményadó változtatásáról külön cikkünkben tájékozódhat.

2011. évi hulladékszállítási díjak

A hulladékszállítási díjak külön cikkünkben olvashatóak.

Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjainak megállapítása,
csatorna bekötéssel kapcsolatos díjak

Az ülésen elfogadták a 2011-es ivóvíz- és csatornaszolgáltatási-,
valamint a csatorna bekötéssel kapcsolatos díjakat, amelyekkel
részletesen külön cikkünkben foglalkozunk.

Az étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása

A Gyermekvédelmi törvény alapján az iskolai étkezésért a tanulók
térítési díjként a nyersanyagnormát fizetik.
A nyersanyagnorma emelését a képviselők nem tartották
indokoltnak, a Sodexho által most kezdeményezett emelés pedig
csak az önkormányzatnak jelent többletkiadást. A PTB
megtárgyalta a kérdést, és javaslatuk alapján az emelés 6,3
százalékos, ami alacsonyabb a Sodexho által kértnél.

Pályázatíró, lebonyolító vállalkozásokkal történő
együttműködés

Az önkormányzatok előtt Magyarország teljes jogú uniós
tagságával számos pályázati lehetőség nyílt meg az utóbbi
években, illetve nyílik meg folyamatosan napjainkban is.
Önkormányzatunk hivatala nem rendelkezik a szükséges személyi
és tárgyi feltételekkel ahhoz, hogy a pályázatok figyelését, írását,
lebonyolítását, lezárását és elszámolását eredményesen elvégezze,
ezért mostantól tendereztetik a pályázatírókat is.

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatással
összefüggő kérdések

Telki közigazgatási területén az - egy másik szervezettől újonnan
kapott ajánlatban érintett feladatokat - a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Pátyi Gondviselés Háza látja el
közmegelégedésre, magas színvonalon. Így az önkormányzat nem
támogatja, hogy a szolgáltatás területén változás történjen.

Telki esélyegyenlőségi programja

A egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében a helyi önkormányzat,
valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás
alrendszereiből, az európai forrásokból, illetve a nemzetközi
megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból
származó egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt
támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény
rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
2011. január

Budajenő kérésére közös megegyezéssel megszűnik a közterületfelügyelő megbizatása szomszédunknál, így Szabó Sándor
mostantól kezdve teljes munkaidőben Telkiben fog szolgálni, és
egyben településgondnoki feladatot is ellát.
A gondnoki munkakörrel kapcsolatos kérdéseket Móczár Gábor
alpolgármester javaslatára tárgyalja majd a testület.

A piac kérdése

Többen jelezték a falu vezetésének, hogy az önkormányzatnak
támogatnia kellene a kéthetente szombatonként a Coop
parkolójában üzemelő piacot - elsősorban azzal, hogy a Pajtát,
illetve annak környékét rendelkezésre bocsátja.
Móczár Gábor erre regálva elmondta, hogy foglakoznak a
kérdéssel, és a KOKUKK Egyesület is azon fáradozik, hogy
szervezett, szabályozott körülmények között indítsanak a Pajtánál
egy piacot. Amint ennek részleteit kidolgozták, tárgyalnak a
mostani árusokkal is.
Az önkormányzat álláspontja emellett az, hogy a majdani piacnak
csupán a felmerülő pluszköltségeket (villany-, fűtés-díj, stb.) kell
kitermelnie falunk számára helyfoglalási díjként.

A temető állapotának kérdése

Szigeti Antal képviselő sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban,
hogy az elmúlt 4 évben nem történt érdemi lépés a temető
rendezésével kapcsolatban.

Beszámoló az iskolaigazgatói pályázat helyzetéről

Móczár Gábor tájékoztatta a jelenlévőket az iskolaigazgatói
pályázattal kapcsolatban, a testületi ülés előtt volt ugyanis a
jelentkezők iskolai meghallgatása. A négy pályázóból kettő
visszalépett, így a megmaradt két jelölt közül hamarosan
rendkívüli ülésen választják ki az igazgatót.

2011. január 13.

Az 1103. számú út és a Hóvirág utca csomópontjának
átépítése

Önkormányzatunk folyamatosan vizsgálja, hogy a településen
áthaladó 1103-as számú (Budajenői út) országos közút átkelési,
valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain a
forgalom csillapítása, a gyalogosok védelmének növelése, a
járművek sebességének csökkentése milyen műszaki
beavatkozásokkal oldható meg leginkább.
A műszaki munkacsoport bevonásával a település „Keleti és Nyugati kapu”-jában egyaránt vizsgáltuk a potenciális helyszíneket:
a Hóvirág utcai forgalomcsillapító csomópont kialakítása
buszmegállók áthelyezésével/átépítésével, középszigettel,
gyalogátkelőhellyel és közvilágítással,
a Budajenői úti buszmegállóknál forgalomcsillapító csomópont
kialakítása buszmegálló áthelyezéssel, középszigettel, gyalogátkelőhellyel, közvilágítással VAGY Szellő utca – Budajenői út
forgalomcsillapító csomópont kialakítása középszigettel,
közvilágítással (esetleg gyalogátkelőhellyel),
a Budajenői út - Lejtő utca forgalomcsillapító csomópont

TELKI napló
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kialakítása középszigettel, gyalogátkelőhellyel, közvilágítással.
Az az álláspont alakult ki, hogy a település
legforgalmasabb, legveszélyesebb Keleti
kapujának átépítése a leginkább indokolt,
annak kell prioritást biztosítani.
A képviselő-testület 2010-ben elkészíttette
a Magyar Állam tulajdonában levő 1103-as
számú út, valamint az önkormányzat
tulajdonában
levő
Hóvirág
utca
csomópontjának átépítésére vonatkozó
terveket. A tervek megvalósításának
eredményeként gyalogos-átkelőhelyek,
forgalomlassító
sziget,
autóbuszmegállóhely öblök, kapcsolódó járda és

KÖZÉRDEKŰ

útszakaszok, közvilágítás jönnek létre.
Ennek engedélyeztetése jelenleg a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnál folyamatban van.
Telki pályázni szeretne a csomópont
megépítésére, amelyet a képviselők
egyhangúlag támogattak.

A Budajenői út – Fő utca – Muskátli
utca – Napsugár út komplex forgalmi
csomópontjának átépítéséről

Telki 2010-ben elkészíttette a Magyar
Állam tulajdonában levő Budajenői út,
valamint az önkormányzat tulajdonában
levő Fő utca - Muskátli utca - Napsugár út

csomópontjának átépítésére vonatkozó
terveket.
Ezek
megvalósításának
eredményeként új körforgalmi csomópont,
gyalogos-átkelőhelyek, autóbusz-megállóhely öblök, kapcsolódó járda, út-és
kerékpárútszakaszok jönnek létre.
A testület a beruházás megvalósítására
közbeszerzési eljárást indított, ami forrás
hiányában eredménytelenül zárult, azonban
az a cél, hogy a körforgalom 2011-ben
megvalósuljon, így új eljárást indítottak.
Emellett egy pályázati lehetőséget szeretne
megragadni településünk, amelyet a
testület is egyhangúlag támogat.
szb

Döntöttek a 2011-es díjakról

A december 14-én tartott testületi ülésen a képviselők döntöttek a
jövő évi szolgáltatási díjakról. A falu vezetése több esetben is
indokolatlannak tartotta a szolgáltatók által kért emelés mértékét,
és a lakóknak kedvezőbb árakat szabott meg.

Építményadó

Már több alkalommal tárgyalták a kérdést, és sokszor elvi vitát is
folytattak a helyi adókkal kapcsolatban. A mostani döntéshez
hozzátartozik, hogy az ingatlanadóból szociális alapon lehet majd
igényelni kedvezményt, ez azonban nem része a most megalkotott
rendeletnek.
Szigeti Antal képviselő az erről szóló szavazásnál igazoltan nem
volt jelen, azonban megérkezését követően kifejtette, hogy az új
változatot sem tartja kielégítő megoldásnak, és tovább kellett volna
gondolni a további adókedvezmények lehetőségét.
A kidolgozott új változat szerint a korábbi rendelet az alábbiakkal
egészül ki:
A kiszámított adóból a tulajdoni hányad arányában további 50 %
adókedvezmény illeti meg azt a 65. életévet 2011. január 1-ét
megelőzően betöltő személyt, akinek jövedelme nem éri el a
mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át, egyedülálló személy
esetén pedig a 400 %-át.
Amennyiben az építményben a nyugdíjasok mellett aktív korúak is
élnek, az egy főre jutó jövedelmet kell figyelembe venni, és a
kedvezmény igénybevételéhez ennek mértéke nem haladhatja meg
a mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át.

2011. évi hulladékszállítási díjak

A hulladékszállítással foglalkozó rendelet szerint 2012-ben és
2013-ban csak a KSH által elfogadott infláció mértékben
emelkedhet majd a hulladékszállítás díja. A tavalyi döntés miatt
viszont, amely alapján 2010-ben nem emelkedett a szolgáltatás ára
településünkön, idén korrekciós árat kellett megszabni, amelynek
részleteivel külön cikkünkben foglalkozunk.
2011-ben a PTB javaslatának figyelembevételével Telki területén
az intézményesített szemétszállításért fizetendő díjak a
következőek:
Edény mérete Díjak
80 literes edény 262.- Ft + ÁFA/db/ürítés
110 literes edény 351.- Ft + ÁFA/db/ürítés
120 literes edény 381.- Ft + ÁFA/db/ürítés
240 literes edény 743.- Ft + ÁFA/db/ürítés
Többlethulladék elszállítására szolgáló környezetbarát zsák
307.- Ft + ÁFA/db
4

Ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak megállapítása,
csatorna bekötéssel kapcsolatos díjak

Az ülésen elfogadták a 2011-es ivóvíz és csatornaszolgáltatási, és
a csatorna bekötéssel kapcsolatos díjakat, amelyek az alábbiak
szerint alakulnak:

A szolgáltatott ivóvíz díja:
a) A szolgáltatott ivóvíz díja lakossági fogyasztóknál:
Alapdíj:
212.- Ft/hó + ÁFA
Fogyasztási díj: 320.- Ft/m3 + ÁFA
b) A szolgáltatott ivóvíz díja önkormányzati intézményeknek
(óvoda, iskola, hivatal):
Alapdíj:
212.- Ft/hó + ÁFA
Fogyasztási díj: 320.- Ft/m3 + ÁFA
c) A szolgáltatott ivóvíz díja közületi fogyasztóknak:
Alapdíj:
kapacitástól függ
Fogyasztási díj: 448.- Ft/m3 + ÁFA
A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés
díja:
a) Szennyvíztisztítás és kezelés díja közületi fogyasztóknál:
Alapdíj:
165.- Ft/hó + ÁFA
Csatorna díj:
490.- Ft/m3 + ÁFA
b) Szennyvíztisztítás- és kezelés díja lakossági fogyasztóknál:
Alapdíj:
165.- Ft/hó + ÁFA
Csatorna díj:
450.- Ft/m3 + ÁFA

A csatorna rákötéssel kapcsolatos díjak:
c) Csatornarákötés elvi hozzájárulás eljárási díja:
5 000.- Ft + ÁFA
d) Csatornarákötés használatbavételi engedély eljárási díja:
15 000.- Ft + ÁFA
e) Locsolási mellékvízmérő átvétel eljárási díja:
5 000.- Ft + ÁFA
f) Vízterhelési díj:
13.- Ft/m3
A közműfejlesztési hozzájárulás és a csatornacsatlakozási díj
megfizetése a feltétele a szennyvízcsatorna hálózatra történő
rákötés engedélyezésének és a használatbavételi engedélyhez
történő hozzájárulás kiadásának.

TELKI napló
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Csatornahálózat csatlakozási díja lakófunkciójú ingatlan
esetén:
357.954.- Ft + ÁFA/ ingatlan
Amennyiben több lakás helyezkedik el az ingatlanon, a
csatlakozási díj lakásonként fizetendő:
Többlakásos lakóház esetén második lakás után
100 %
Harmadik vagy további lakás esetén
75 %
Csatornahálózat csatlakozási díja nem lakófunkciójú ingatlan
esetében:
429.546.- Ft + ÁFA/ingatlan
Ezen belül:
a.) Kereskedelmi szálláshely, panzió, szálloda esetén:
1-5 lakó egységig
429.546.- Ft + ÁFA/egység
5-nél több egység esetén egységenként további 25 %
b.) Egészségügyi intézmény, Idősek otthona esetén:
1-5 lakó egységig
429.546.- Ft + ÁFA/egység
5-nél több egység esetén egységenként további 50 %

Segítsék a
hóeltakarítást!
hogy

1.) Amennyiben 1 egység legfeljebb 100 nm bruttó alapterületű
1-5 egységig

429.546.- Ft + ÁFA/egység

5-nél több egység esetén egységenként további 50 %

2.) Amennyiben a kereskedelmi egység alapterülete meghaladja a
bruttó 100 négyzetmétert, de kisebb, mint 500 négyzetméter, akkor
a csatlakozási díj mértéke egységenként:
(a bruttó alapterület/100 ) x 429.546 Ft + ÁFA

3.) Amennyiben a kereskedelmi egység alapterülete meghaladja a
bruttó 500 négyzetmétert, akkor a csatlakozási díj mértéke
egységenként:
5 x 429.546 Ft +(a bruttó alapterület – 500 nm) / 100 )x 429.546 Ft
x 50% + ÁFA

Szép gesztust kaptunk

A téli nagy havazások során
előfordulhat,

c.) Kereskedelmi, szolgáltató egység esetén:

nagy

A Mikulás és Karácsony alkalmából decemberben Telki Község Önkormányzata a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Gondviselés Háza közreműködésével 9 zsák
ajándékot (játékok, takarók) gyűjtött össze és küldött el a kiscsécsi rászorulók
számára, amelyet ők egy nagyon kedves üdvözlőlevélben köszöntek meg.

mennyiségű hó lepi el Telkit. Az

utak járhatóvá tételén ilyenkor
folyamatosan dolgoznak, ám sok
helyen

az

úton

parkoló

járműveikkel maguk a lakosok is
akadályozzák a munkálatokat.

Ilyen esetekben előfordulhat, hogy

a hókotró nem tud bemenni az

adott utcába, illetve nem tudja
megfelelően

eltakarítani

az

úttesten levő havat, így ezek a
szakaszok továbbra sem válnak
teljes mértékben járhatóvá.

Kérjük, amennyiben lehetőségük

van, ne az úttesten álljanak meg
járművükkel, segítsék ezzel is a
hóeltakarítást!

2011. január
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INTERJÚ

Interjú Budajenő és Telki polgármesterével

Telki és Budajenő területileg és közigazgatásilag is egy település volt korábban,
és ha ma közigazgatásilag nem is,
területileg még mindig szerves egységet
képeznek. Szerencsére a két falu vezetése
egyre inkább az együttműködés híve,
amire jó példa a nemrég megjelent közös
rendezvénynaptár is. A Telki Napló és a
Budajenői Hírmondó közös cikkében
ugyanazt a településekkel kapcsolatos öt
kérdést tettük fel a két polgármesternek,
lássuk hát, mit feleltek rájuk!

Telki Napló: Mindkét faluban kommunikációs megújulás van folyamatban.
Hogyan jellemezné ezt, és mit emelne ki
ennek céljaként?
Budai István: Fontos, hogy az önkormányzat folyamatosan kommunikáljon a lakossággal. El kell mondanunk, hogy mi indokolja egyes döntéseinket és cselekvéseinket
a kultúra, az oktatás, a sport, a fejlesztések,
az üzemeltetés és a környezetvédelem
terén. Budajenő sajátosságait szem előtt
tartva az organikus fejlődés irányába kell
haladnunk, de nem hagyhatjuk figyelmen
kívül azokat a lehetőségeket sem, hogy
csak kiírt projekteken keresztül tudunk
pályázati forrásokhoz jutni. A lakosság és
az önkormányzat között nélkülözhetetlen
az információcsere, amely személyesen,
illetve a médián keresztül történhet.
TN: Ezzel együtt közösségi téren is
megújulást tűzött ki a két település.
Budajenőre vonatkozóan mit jelent ez?
B.I.: E két szomszédos településnek sajátos
arculata van, amely a csodálatos természeti
környezetnek is köszönhető. Budajenőn
fontos szem előtt tartanunk azt, hogy az
őslakosság aránya jelenleg 50% körüli, így
nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy
az újonnan beköltözők és a régi lakosok
érdekei egyaránt képviselve legyenek.
Előbbiek inkább a polgári, utóbbiak pedig a
hagyományos falusi kultúrát képviselik.
Lényeges, hogy a régiek is jelenjenek meg
az újak által szervezett eseményeken, és
fordítva is így legyen. Ezen túl a régi
lakosok körében fontos a sváb és székely
kultúra hagyományainak megőrzése és
kölcsönös ápolása. Budajenőn mindkét
hagyományőrző kultúrkörnek vannak jeles
képviselői.
TN: Falu, vagy kisváros? Mit tart a
fejlődés útjának?
B.I.: A hagyományait féltve őrző, de
folyamatosan korszerűsödő településsé
kell, hogy váljék Budajenő.
TN: Milyen „márka” most, illetve
milyenné szeretne válni Budajenő?
B.I.: Ki kell használnunk a természeti
adottságainkat, és meg kell óvnunk
értékeinket. A jó fekvés mindkét település
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esetében adott, és az is vonzó, hogy egyik
faluban sincs környezeti ártalmakkal és
nagy zajjal járó, normál napi életet zavaró
ipari tevékenység. Mivel az iparűzési adó
fontos bevételi forrást jelent, ezért a
jövőben gondolkozni kell azon, hogy a
környezeti ártalmakat nélkülöző, ide illő
tevékenységek letelepítését támogassuk.
Természetesen nem gigantikus raktáráruházakról, vagy komoly forgalommal járó
ipari tevékenységről van szó, hanem a
falusi környezetbe illő, de adóerőképességgel rendelkező vállalkozásokról,
melyek nagyban hozzájárulhatnak a
település fenntarthatóságához.
A „Budajenő márka” a jövőben 3 dologból
tevődhet össze: a régi faluközpontot a
jelenlegi arculatának és hangulatának
megtartásával, és a hagyományos jegyek
megőrzésével kell tovább fejleszteni. Ezt
körbeveszik a kertes házas, lakóparkos
övezetek, továbbá a periférián pedig a
környezetbe illő vállalkozások és rekreációs övezetek lennének. Ezek harmonikus
egysége az itt élő közösségekkel együttesen
jelenthetnék a település vonzerejét.
TN:
Miben
tud,
illetve
tudna
együttműködni a két település?
B.I.: A két falu összenőtt, így sok közös
elképzelésünk van. Ilyen a két települést az
autópályával összekötő út, amely Budajenőről indulva Telki határát, majd Pátyot
érintve érné el az M1-et.
Kész a közös felszíni csapadékvíz-elvezetési tervünk. A rendezvényeinket sikerült
összehangolni, a közös kalendáriumot is
kiadtuk. Ebben a ciklusban intenzívebben
kell együttműködnünk a kultúra, az oktatás,
a sport terén, míg hosszabb távon pedig egy
színvonalas középiskolát szeretnénk létrehozni. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a
kistérségi együttműködésre, a pályázati
lehetőségek kiaknázására, a közösségi
közlekedésre és a kerékpárutak kiépítésére.
Ebben a ciklusban szeretnénk elérni, hogy
ezek egy része megvalósuljon, egy másik
része pedig kész tervként átvihető legyen a
következő ciklusra, esetleg ciklusokra.

Telki Napló: Mindkét faluban kommunikációs megújulás van folyamatban.
Hogyan jellemezné ezt, és mit emelne ki
ennek céljaként?
Deltai Károly: Korszerű, naprakész
kommunikációt szeretnék. Megújul a Telki
Napló és a telki.hu, remélhetőleg mihamarabb belevághatunk a Telki Portál megvalósításába. Azt szeretném, ha olyanok
lennének ezek a fórumok, amilyenek a
telkiek. A kistelepülési lét nem jelent időutazást a múltba, jelen időben, stílusosan és
értelmesen szeretnénk beszélni, megjelenTELKI napló

ni. Frissíteni kívánom a Telkiről szóló
kommunikációt is, hogy némileg megváltozzon a településünkről kialakult kép.
Nem csak a külvilág és Telki viszonylatában, hanem a tekintetben is, ahogyan mi
magunk gondolunk településünkre. Örülnék, ha a panaszkultúra helyét átvenné a
reális, magabiztos önértékelés, amely a
problémák mellett az erényeket és értékeket is észreveszi.
TN.: Ezzel együtt közösségi téren is
megújulást tűzött ki a két település. Telkire
vonatkozóan mit jelent ez?
D.K.: Csak annyit jelent, hogy lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az itt élők
valós igényeit kielégíteni a kultúra,
közművelődés és közösségi rendezvények
terén. Lehetőleg úgy, hogy értéket
közvetítsünk, miközben minél több
embernek adunk lehetőséget a részvételre.
Törekszünk minden korosztály és réteg
megszólítására.
TN.: Falu, vagy kisváros? Mit tart a
fejlődés útjának?
D.K.: Egyértelműen a falu, bár annak egy
speciális változatát, a faluléptékű kisvárost.
Na, most ez nem hangzik valami egyértelműen, igaz? Pedig nincs ellentmondás. Az
itt élők túlnyomó többsége városias
attitűddel él egy falu méretű településen.
Ennek megfelelően kell elképzelni a jövőt
is. Falusias léptékben, megfelelve a kor és
az itt élők elvárásainak.
TN.: Milyen “márka” most, illetve milyen
márkává szeretne válni Telki?
D.K.: A Telkiről kialakult kép jobbára
spontán módon alakult ki. Az elmúlt
ciklusban hatékony lépések történtek e
spontán kép árnyalására. A következő
időszakban - ha lehet ezt mondani - tudatos
településmarketing tevékenységgel igyekszem majd finomra hangolni a „márkaimázst”.
TN.: Miben tud, illetve tudna együttműködni a két település?
D.K.: Budajenő és Telki remekül együttműködik, de még ennél is sokkal többre
lesznek képesek a jövőben. Kézenfekvő
volt a rendezvényeink összehangolása, és
ez idén meg is történt. Továbblépés lenne,
ha megszüntetnénk a párhuzamosságokat
és inkább a választék bővítésére törekednénk a kultúra, valamint a közösségi
rendezvények terén.
A közlekedéstervezésnél és a kistérségi
együttműködés keretein belül is közösen
dolgozunk.
A nagyobb és távlati együttműködés
legfőbb terepe a jövőben az oktatás közös
megújítása lehet, ami egy regionális
középiskola alapításában testesülhetne
meg.
Szilágyi Balázs
2011. január
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Bízza adója egy százalékát a
KoKuKK-ra!

A Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú
(Röviden KoKuKK) Egyesület 2003 tavasza óta működik
Telkiben. Programjainkról, működésünkről rendszeresen
tájékoztatunk a Telki Napló hasábjain és egyéb fórumokon
is. Részletes bemutatkozásunkat, céljaink, eddigi
eredményeink, gazdálkodásunk ismertetését és a
közhasznúsági jelentéseinket elolvashatja a www.kokukk.hu
honlapon.
Kérjük, hogy amennyiben támogatja célkitűzéseinket,
személyi jövedelemadója
1%-ával is segítse azok megvalósulását!

Adószámunk: 18701490 - 1 - 13

Köszönjük a bizalmat!
a KoKuKK Egyesület tagjai

KODOLÁNYI-SZIMPOZION – FALUTAKARÍTÁS,
JÁTSZÓTÉRFESTÉS – IRODALMI ESTEK,
PÁLYÁZATOK – ILLEGÁLIS

HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA –

IRODALMI PÁLYÁZAT – KOMPOSZTÁLÁS –
TULIPÁNÜLTETÉS – MADÁRGYŰRŰZÉS

A KOKUKK Egyesület
2011-es programjai

2011: az önkéntesség éve
Európában

Az Európai Bizottság határozata alapján 2011 az
Önkéntesség Európai Éve lesz. A program elindításával
azt remélik, hogy az növelni fogja az önkéntesség
népszerűségét, segít jobban tudatosítani az abban rejlő
társadalmi értékeket, növelni fogja az állampolgári
részvételt, és nem mellékesen segíthet a gazdasági válság
leküzdésében is.

Pusztán gazdasági eszközökkel nem lehet megoldani
valamennyi problémát, a polgároknak aktívvá,
cselekvőképessé kell válniuk, hogy tegyenek saját,
illetve közösségük sorsának jobbra fordulásáért. A
magyar tanácsi elnökség kiemelt feladatának tekinti,
hogy Európában is bemutassák a nemzetközi
összehasonlításban is páratlan és folyamatos önkéntes
tevékenységet, amely a magyarországi közösségekre,
civil szervezetekre, egyházakra és egyénekre jellemző.
A legutolsó reprezentatív vizsgálat szerint - amelyet a
Nonprofit Kutatócsoport végzett 1994-ben -, az
önkéntesek motivációja általában a „segítségnyújtás
öröme” volt, amelyet kiegészített az az általánosnak
tekinthető meggyőződés, hogy a „gyerekeken, öregeken,
súlyos betegeken segíteni erkölcsi kötelesség” (a
szegényeken, menekülteken való segítés már kevésbé
találtatott annak).
Motivációk:

Április 15-én, pénteken 18.00-kor:

szegényeken való segítés, tapasztalatszerzés, vallás, hit
fontossága, kihívás, szakmai fejlődési lehetőség, erkölcsi
kötelesség, a szabadidő hasznos eltöltése, új barátok
szerzése, közösséghez tartozás

Április 16-án szombaton délelőtt:

Munkafajták:

Március 11-én pénteken 17.30-kor:

Kodolányi-emléktábla megkoszorúzása

Irodalmi est az óvodában, vendég Tóth Krisztina költő
Falutakarítás és -csinosítás

Október 8-án szombaton délelőtt:

Falutakarítás és -csinosítás

Novemberben egy pénteki vagy szombati délutánon:
Gyermekirodalmi délután játszóházzal
Novemberben egy szombati napon:

szemétszedés, kortárs egészségnevelés (kábítószer,
alkohol, megelőzést, leszokást segítő programok stb.),
saját szakmához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás (pl.
könyvelés, kutatás, ápolás, kommunikáció, stb.),
állatgondozás, programok szervezése, ruhaosztás,
beteglátogatás és ápolás, ételosztás, véradás, stb.
Ön már Önkéntes?

Madárgyűrűzés

2011. január

http://www.onkentes.hu
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Új helyszínen folytatódik a

Kapcsolatok sorozat:

A női szexualitásról - nem csak
nőknek!
Hoppál Bori női testtudat oktató,
szülésfelkészítő és dúla előadása
Telkiben.
Azt gondolhatnánk, hogy felnőtt nőként
nem nagyon tudnak nekünk újat
mondani a saját testünkről és a szexről...
De tudjuk-e például, hogy pontosan
mekkora egy női csikló? Hogyan is néz
ki a szűzhártya? És a női prosztata? Mi is
pontosan a G-pont? Hányféle női
orgazmus van? (Nem, nem csak kettő!)
Egyáltalán milyen a női szexualitás női
szempontból? Mit mondanak a nők a
szexről? Mit tartunk erotikusnak és
miért? És miről fantáziálunk? Lehet-e
szexuális élmény a szülés, a szoptatás?
Ezekre a kérdésekre keressük a
válaszokat az előadás képei által
inspirált beszélgetés során. És persze
felmerülhet bármi más, amit mindig is
tudni akartál a női szexualitásról, de
sohasem merted megkérdezni...
Minden érdeklődőt - nőt és férfit szeretettel várunk 2011. február 17-én,
csütörtökön este 20 órakor a Telki Iskola
éttermébe.
Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottság

Fiatalok farsangja –
új időpontban!

Kifejezetten a Telkiben élő
fiataloknak szóló program lesz
február 26-án este 8 órától a
Pajtában.
A tervek szerint 3 együttes is fellép,
akik közül kettő neve már biztos: az
In haze és a Sonia & the
Soulbrakers fog játszani az este
folyamán.
Megjelenés kizárólag szokatlan,
találékonyságot igénylő öltözetben!
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Faludisznaja

PROGRAMAJÁNLÓ

2011. február 5. – Pajta-Faluház, Telki

7 óra körül

a két disznó megérkezik a Pajtához, megkezdődik a
feldolgozás!

kb. 10 órakor fogyasztható állapotba kerül a forralt bor, közben meleg
teával várjuk a gyermekeket a következő üstnél!
kb. 10 órától a malacok egyik korábban elhunyt sorstársától kölcsönvett
és előzetesen bepácolt tarja (mintegy 50 kg) már
fogyasztható! Kíséretként friss kenyér és savanyúság (a
Falukáposztáján készített savanyú káposzta is jöhet)!
kb. 12 órakor megkezdődik a toros káposzta kiporciózása, amely már az
aznapi áldozat húsából (is) készült!
kb. 14 órától a kolbászt, a véres és a májas hurkát, kezdjük sütni kimerülésig (illetve amíg a készlet tart)!
ÚJDONSÁG! Mindeközben 9 órától a füstölt disznóságok mellett
kecskesajtok, házi lekvárok és szörpök, gyógynövény
termékek bemutatója, kóstolási és vásárlási lehetőséggel
együtt!
12 órától

a népzenei aláfestést ismerős zenészek szolgáltatják!

15 órakor

a Batyu Színház előadásában a gyerekek megnézhetik
Csimota varázslatos dobozának történetét

GYERMEKEK! 10-16 óráig a Jung-házban vagy a Polgármesteri Hivatal
tárgyalójában kézműves foglalkozások
FIGYELEM!!!
A tavaly óta érvényes gyakorlat szerint mindenki (telkiek és nem telkiek)
számára 500 Ft/adag áron mérjük a finomságokat, a bevételből a
nyersanyagok árát fedezzük.
Ételkuponokat a helyszínen lehet váltani, családoknak kedvezmények!
A forralt bor bevétele (100Ft/pohár) továbbra is jótékonysági célt szolgál.
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Ismét egy fontos zenei hír

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, most jelent meg az első lemeze, 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.
Sokak kérésére Polina debütáló CD lemeze január végétől ismét
kapható lesz a Polgármesteri Hivatal titkárságán, ahová az
igényeket e-mailen (hivatal@telki.hu) vagy levélben (2089 Telki,
Petőfi u. 1.) lehet elküldeni. Az ára továbbra is 4900,- Ft/db.
Móczár Gábor

Fontos kiegészítés a Kiss Zenedéről

A Kiss Zenede, amelynek sikeres európai uniós pályázatáról
decemberi cikkünkben adtunk hírt, az iskola tévesen „csak”
zeneiskolaként szerepelt, holott az intézmény 2000 óta művészeti
iskola. A zeneoktatás mellett több mint 10 éve foglalkoznak a
klasszikus balett, néptánc, moderntánc és festészet oktatásával.
A társművészeteken folyó szakmai munkát néhány fotóval
illusztráljuk.

Tisztelt Nyugdíjasok!

Elismerés a telki költőnőnek,
Molnár Krisztina Ritának

„Enyhült lám a világ: nem megkövezik ma a nőket,
Megkavicsozzák csak – azt, ugye, látni muszáj.” (Várady
Szabolcs)

A december 13-i Nizzai-kavics-díj átadóján Mesterházy
Mónika (éles elme és érzékeny figyelem nagy harcművésze)
mellett jutalmazták Molnár Krisztina Ritát (szomorkás öröm és
vidám szomorkodás kifinomult játékosa), a Telkiben élő
költőnőt. A díjakat Lackfi János író, a díj alapítója adta át egy
irodalmi est keretében, ahol az érdeklődők a költőnőkről
tudhattak meg érdekes kulisszatitkokat, és verseikből
hallhattak egy kis ízelítőt.
„Hogy MI is ez a díj? 2001 novemberében jártam Nizzában, s
egy marék gyönyörű kaviccsal tértem haza onnan:
márványdarabot, üvegszilánkot, terrakottát, porcellánt,
műkövet, pöttyös, foltos, kék, szürke, lila, vörös
szikladarabokat csiszolt ilyenné a tenger. Egy-egy olyan
barátomnak adtam aztán belőle, akinek a verseit szeretem, és a
mai harmincas nemzedékbe tartozik. Később rájöttem, hogy
egyfajta díj ez már voltaképpen, itt az ideje megalapítani. A
kőhöz tehát díszdoboz is jár, s méltó az ilyesmit a legfőbb
indoklással: magukkal a versekkel köríteni. Kavicsot hoztam
tíz évre eleget, s hátha az évek során a kövekből felépül egy
szubjektív és szolid, de lakható kis irodalmi épület. Az első
díjátadásra 2004 novemberében került sor. A díjat, melyhez
hangsúlyozottan NEM jár pénz, minden évben harminconéves
költők vehetik át, akik már több mint tíz éve „a pályán
fociznak”, s mégis, mint fiatalokat szokás őket lépten-nyomon
felfedezni. Holott így a magam korabeli irodalmár az utánunk
jövők, a huszonéves „valódi” fiatalok elől állja el a napot,
szívja el a levegőt… Évről évre mindig ilyen korú, az asztalra
már komoly dolgokat letett szerzőknek szeretném kiosztani a
díjat, „ameddig az égi s ninivei hatalmak engedik, hogy
beszéljek, s meg ne haljak”, úgyhogy voltaképpen az örök
ifjúságot is remélem tőle: hetvenévesen is kénytelen leszek
figyelni, mint „tempóznak” a pályájuk elején úszkálók.”
(Lackfi János, a díj alapítója)

Kattins rá, Nagyi! - 2011.

Az utóbbi időszakban a nyugdíjasok terhére elkövetett
bűncselekményekkel összefüggésben az alábbiakra
szeretnénk felhívni szíves figyelmüket!
A nyugdíjak nem bankszámlára történő folyósítását
kizárólag a Magyar Posta Zrt. munkatársai végzik, a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek dolgozói az
ellátások folyósításában egyáltalán nem működnek
közre.
Erre figyelemmel a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok
dolgozói nem kézbesítenek sem nyugdíjat, sem pedig
egyéb ellátást, így nem keresik fel Önöket ilyen célból.
Kérem, hogy amennyiben ismeretlen személyek a
nyugdíjbiztosítási igazgatóság nevében a fenti indokkal
keresik meg Önöket, szíveskedjenek értesíteni a
lakóhelyük szerinti rendőrkapitányságot.
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

A Telki Önkormányzat Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
meghirdeti „Kattints rá, Nagyi!” címmel, nyugdíjasoknak szóló, február
16-tól induló 25 órás internetes képzési programját.
A helyszín a Telki Iskola számítógépterme, az időpont pedig szerdán,
pénteken 15 óra és 16.30 között.
Az érdeklődők gyakorlatorientált, kiscsoportos képzés keretében az
alapoktól kezdve elsajátíthatják az internetezés és az elektronikus
levelezés alapjait. A képzést játékos vizsga zárja le, amelyet a látogatási
bizonyítvány átadása követ.
Az önkormányzat a Nyugdíjas klubban (a régi orvosi rendelőnél a védőnői
rendelő helyén) számítógépet és internet hozzáférési lehetőséget biztosít a
megszerzett tudás gyakorlati felhasználására.
Jelentkezni Schaffer Lászlónénál lehet a 372-465-ös telefonszámon.
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Tavaszi túraajánló 3.

Irány a Kozáromi-tó: egy igazi ékszerdoboz
a közelben
Pátyot kihagyva, vagy Pátyon keresztül
karikázva közelítjük-e meg a temetőt, ahol
utunk folytatódni fog.
A Jegenyés vége felé (a lovarda előtt nem
sokkal) jobbra észrevehetünk egy földutat,
amely a Töki utcához vezet (a kis
összekötő út burkolása Páty tervei között
szerepel). Kanyarodjunk rá. A Töki utcát
elérve balra fordulunk, az utca végén
keresztezzük a forgalmas Rákóczi utat és
tekerünk tovább a katolikus templom
(temetőkápolna) irányába.
A másik lehetőség, hogy a Jegenyés
végénél balra fordulunk a lovarda előtti
földútra, azután a házaknál jobbra az
Árpád utcába kanyarodva gurulunk
lefelé. A Petőfi utcán balra, majd onnan
jobbra fordulva elérjük a Széchenyi
utcát, azon végigtekerve jutunk a
Széchenyi térig. Itt megpihenhetünk,
majd a szemközti Kincsem köz
következik, azután jobbra a Kossuth
Lajos utcán (ami egykor Páty fő utcája
volt), a református templomot balról
megkerülve keresztezzük a Biatorbágy
felé vezető országutat, majd tekerünk
az emelkedőn a katolikus templom
felé.
Az autópálya után (a háttérben fehérlik a
Az
első útvonal egyszerűbb, a
felüljáró)
másodiknál több a látnivaló. A
zöldutak kijelölésekor elsődleges cél a
minél kisebb forgalmú utak kijelölése,
a régi főutcák bekapcsolása, illetve a
forgalmas közutak településeken belüli
keresztezése. Mindezeket figyelembe
véve a második útvonalat ajánlom.
Ezen haladva megtapasztalhatjuk a
régi főutca hangulatát, áthaladhatunk
Páty karakteres településrészletén. A
református templomról az 1986-ban
megjelent Páty, fejezetek a község
történetéből című kiadvány a
következőket írja: „Több tárgyi és
írásos dokumentum alapján arra
Pátyi emelkedő
következtethetünk, hogy a település
református egyháza a XVII. század
elején már fennállott. A helyi

Ezúttal első zöldutas túrám útvonalát
szeretném megosztani az olvasókkal,
melynek úti célja egy még meglévő oázis
az autópálya és az ipari parkok tövében…
Az első túraajánlóban található útvonalak
valamelyikén a falut elhagyva Páty felé
vesszük az irányt, a már ismerősen köszöngető csipke- és bodzabokrok tövében
haladva. Útközben szemrevételezzük a
korábbi utunkhoz képest bekövetkezett
változásokat a táj, a természet képében és a
mezőgazdasági táblák ültetvényein, és
élvezzük a fülemülék énekét. A Jegenyesor
vége felé közeledve dönthetünk, hogy

gyülekezet papjainak névsorát 1640-ig
tudta visszavezetni, ám ez a dokumentum a
XIX. század közepén tűzeset következtében megsemmisült. Az egyház legrégebbi
felszerelési tárgya egy 1668-ban készült
komáromi kehely, míg anyakönyve 1734től ismert. Egy 1762-ben kelt jelentés
alapján feltételezhető, hogy temploma
ugyancsak régi lehetett. A terjedelmes
beszámolóból megtudhatjuk, hogy a kőből
és téglából épült oratórium már olyan
veszélyes állapotban van, hogy a hívek
nem látogathatják. A leírás az épület
boltozatát, négy kőoszlopát és festett táblás
mennyezetét is megemlíti. Valószínű, hogy
a református templomépület gyenge állaga
indokolta az 1775. november 20.-án kelt
királyi rendeletet, miszerint a jelentős
többségben lévő reformátusok megkapták a
katolikus templom épületét. (Egy 1778-as
adat szerint Pátyot ez időben 1573
református, 51 katolikus és néhány zsidó
lakta.) A helyi gyülekezet azonban teljesen
új templom építését határozta el. A
szájhagyomány szerint küldöttség utazott
engedélyért a kancelláriához. Amikor az
elöljáróság anyagi okokra hivatkozva
próbálta meghiúsítani a pátyiak templomépítési szándékát, a küldöttek egy kalap
aranyat öntöttek a hivatalnokok asztalára
bizonyítva, hogy az építkezés költségeit a
helyiek már összeadták. Az engedélyt
nyomban megkapták, és az építendő
templomhoz – költségvetéssel együtt –
három terv is készült. A tervek közül a
Hacker komarói ácsmester és tervező által
aláírt azonosítható leginkább a mai
épülettel. Az építkezés 1783-ra fejeződött
be, de tornya 1802-ben egy villámcsapás
után kapott csak rézborítást. Az egyszerű
késő barokk templom a faluképet meghatározó építészeti nevezetességei mellett
eredeti funkcióját is maradéktalanul
ellátja.”

célegyenesben, jobbra a tó körüli fák
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Bármelyik utat is választottuk, a Kossuth
Lajos utcán álló római katolikus templomhoz érkeztünk. A templomról a Pátyi
Kurír 1991. júniusi számában Wiedermann
Gábor így ír: „A reformációig az ország
népe – így Páty lakossága is – kevés
kivétellel római katolikus keresztény volt.
Ezért félrevezető a szimpla állítás,
miszerint Páty ősi református település.
Való igaz, hogy a településünkön élő
lakosság döntő többsége viszonylag gyorsan áttért a református hitre, de az is tény,
hogy a szélesebb tömegeket elérő reformáció kezdetét Luther Márton 1517. október 31-i fellépésétől számítjuk, aki ekkor
szögezte ki a wittenbergi vártemplom
kapujára 95 tételét. A katolikusok rövid
időn belül kisebbségbe kerültek Pátyon: így
régi templomukat egy 1775. november 20án kelt királyi rendelet hatására kénytelenek voltak átengedni a többségben lévő
kálvinista gyülekezetnek. Az átadáskor
azonban kikötötték, hogy az épületen
semmiféle változtatás nem végezhető, és a
homlokzaton lévő Mária-szobrot sem
szabad eltávolítani. A hithű katolikusok
nem nyugodtak bele templomuk „elvesztésébe”, ezért négy esztendővel később egy
teljesen új templom építésébe kezdtek.
1779. május 21-én került sor ünnepélyes
keretek között az alapkő letételére. Maximilián Jacob építőmester feljegyzéseiből
tudjuk, hogy az építkezés megszervezésében és a költségek biztosításában
döntő szerep jutott a Szent Benedek rendi
telki apátnak, aki 1742. május 2. óta
kormányozta az apátságot. Érthető hát,
hogy az épülő templom alapkövét az
építtető szerzetesek vezetője – Telki apátja
– Pionteur Beno tette le. Az elsőnek elhelyezett kőbe Pleyer Imre etyeki plébános,
mint Buda kerületi esperese és hazánk
címeres főpapja helyezte el a különböző
részecskéket Szent Ignác tógájából és Szent
Ince ruhájából, számokkal jelzett két
csontocskát ismeretlen szentektől, csontok
porladékait különböző megnevezett szentektől és öt darab áldott gyertyát. Az ünnepségen az apátság több magas rangú hivatalnoka mellett részt vett Sárl Ferenc
torbágyi és Suncovics Egyed telki plébános
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is. Az alapkőletételi ünnepély fényét és
rangját emelték a külföldi vendégek,
köztük a bécsi skót bencés rend apátjának
három küldötte: Neumayer Adalbert atya –
az apát titkára, Moshaimer Bertold atya – a
Samerstorfi provincia adminisztrátora és
tisztelendő Kleffer Antal atya. Az építkezés
egy esztendőnél nem tartott tovább, mert
Mária Terézia adománya – egy 1634-ben
gyártott négyváltós kis orgona – még a
királynő 1780-ban bekövetkezett halála
előtt megszólalt az új templomban.
A templomot és a temetőt elhagyva, a
temető sarkánál fordulunk jobbra. Egy
viszonylag komolyabb emelkedő tetejére
érve érdemes megállni kicsit, és egy
pillantást vetni a magunk mögött hagyott út
és Telki felé. Egyenesen haladunk tovább
egy diófákkal szegélyezett úton egészen az
autópályáig. Az autópályát a gyerekek körében népszerű „traktor-felüljárón” át
keresztezzük. Itt megpihenve, amíg a
gyerekek a hömpölygő forgalmat figyelik
és lelkes integetésükre dudaszó-jutalmaikat
begyűjtik, szemrevételezzük a célig még
hátralévő utat. A Kozáromi-tó már csak egy
karnyújtásnyira van innen, hatalmas nyárés fűzfák ölelésében. Láthatjuk, hogy a
felüljáróról levezető úton hamarosan jobbra
kell fordulnunk, és egy kevésbé használt
füves, begyomosodott út vezet a tóhoz. A
Herceghalmi Kísérleti Gazdaság dolgozóinak fejében született meg az ötlet, hogy
jó lenne egy horgásztavat kialakítani a
közelben. 2001–2002-ben valósították meg
az elképzelésüket a közelben található
három forrás vizét felhasználva. A HKG
vezetősége támogatta az ötletet és gépi
segítséget nyújtott a kivitelezéshez. A HKG
dolgozói egyesületbe tömörültek, ez a
horgász egyesület tartja fenn a tavat,
gondoskodik a betelepítésről, ápolja a tó
körüli zöld felületet. Vigyázzunk mi is rá!
A tó elnevezése, egy közeli – ma Páty
területéhez tartozó részen –, rég eltűnt
helység névét őrzi. „Kozárom (eredetileg
Kozár-rom) egy régi kazár néptörzs nevét
őrző Kozár település elpusztult helyét,
romjait jelölte. Ezt a helyet a falu lakossága
évtizedek, évszázadok óta megjelölte,
ismerte, tudta. Páty
nagyközség 1885-ös
birtoktérképén nagy
pontossággal meg is
található. Az idők
homályában eltűnt
falu nyomait még a
múlt században is
látni lehetett. 1975ben a falu topográfiai feltérképezésénél a régészek
(Dinnyés-KőváriTettamanti-Topál) a
községtől délnyugatra kb. 2,5–3 kmre egy kis patak
partja mellett emelkedő domb lejtőjén,
TELKI napló

köves felületen, cseréptégla és csontleleteket gyűjtött. Ők a lelőhelyet a
középkori Pilis vármegyei Kozar faluval
azonosították. Az ősi falu neve a népvándorláskor a magyarsághoz csatlakozó egyik
kazár néptöredékkel, a kabarokkal
kapcsolatos. Mindössze egyetlenegy
középkori említése ismeretes. 1469-ben
Bia szomszédjaként szerepel. Nagy a
valószínűsége annak, hogy már a törökkor
elején elpusztul, mivel a török defterekben
pusztaként szerepel. Kozárom pusztát
1651-ben, 1662-ben, 1663-ban különböző
végvári katonák kapták meg a királytól.
Kozárnak temploma is volt, erre utal a múlt
században használt Pusztatemplom név is.
Ennek helyén még a múlt században
Rómer Flóris egy “körte alakú metszetű
ablakot” talált. A templom alapfalait 1873ban szedték ki. Akkor Várady József
elkészítette a templom alaprajzát. Ezek
szerint a latin kereszt alaprajzú 9,4 m széles
épület hosszhajója 27,1 m hosszú, kereszthajója 20,8 m hosszú volt. A 0,8 m széles
falakat mészkőből építették. Czentár
László, Páty Faluközösségért Alapítvány
Helytörténet Jegyzet: Magyarország Régészeti Topográfiája 7. kötet”
Itt megpihenhetünk, vigyázva, hogy a
horgászok nyugalmát ne zavarjuk meg. Az
autópálya ide szűrődő zaját leszámítva a
magával ragadó környezet igazi kikapcsolódást nyújt. Az eddig megtett út 10 km,
így ennyi vár ránk hazafelé is.
Ha a pihenő után még van kedvünk, egy
nagyobb emelkedőt leküzdve és további 3
kilométert megtéve kerekezhetünk be
Herceghalom szívébe. A tavat elhagyva, az
emelkedő tetején jobbra fordulva a földút
végén érjük el a műutat, melyen balra
fordulva, óvatosan keresztezve a Herceghalmot Zsámbékkal összekötő utat érünk
be Herceghalomba. A régi víztoronynál
balra fordulva a Gesztenyés út bevezet
minket a falu szépen parkosított központjába. Több helyen is elkölthetjük ebédünket, sőt akár egy wellness hotel által
nyújtott szolgáltatásokat is élvezhetünk.
Herceghalom a Budavidék Zöldút egyik
kapuja lehet, a települések közül az egyik,
amely rendelkezik vasúttal. A vasútállomás
mellett, a Kígyós-patak túloldalán húzódik
a vadgesztenyékből álló emlékliget, amely
az 1917-es vonatbalesetnek állít emléket.
Kiválóan alkalmas kerékpáros pihenőhely
kialakítására.
Hazafelé az edzettebbek mehetnek Herceghalom túloldalától a Kígyós patak mellett
Zsámbék irányába (majd Tök, Budajenő
felé, ez kb. 18 km), a kevésbé gyakorlottak
vissza az AGROPARK felé a bitumenezett
mezőgazdasági úton Budajenő irányába is
hazatérhetnek (ez kb. 10 km), vagy pedig
ugyanazon az úton, mint amerre jöttek.
Láng Noémi
A képeket Benedek Árpád
és Tüske Emil készítette.
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Tartalmas félév, de a java még hátravan
ISKOLAI HÍREK

A 2010-2011-es első félév a Telki Általános Iskolában

Nemrég hangzott el részemről „ a 20102011-es tanévet megnyitom”, és máris
elérkezett az első félév vége, maga mögött
hagyva néhány nehéz percet, sok örömteli
órát, és számtalan felkészüléssel töltött
napot, a diákok és a tanárok számára
egyaránt.
A tanév első féléve bővelkedett
eseményekben, pedig a történések jelentős
része hátra van. Hamarosan felvételi
vizsgát tesznek nyolcadikosaink, számos
tanulmányi verseny vár diákjainkra.
Megemlékezések, DÖK- (Diákönkormányzat) napok, kirándulások, túrák,
koncertek, múzeumlátogatások, erdeiiskolák, diákolimpiai fordulók, Művészeti
Gála és egyebek tarkítják majd a diákéletet.
A második félévben a fentieken kívül
három jelentős esemény is lesz;
nyolcadikos tanulóink iskolai nyelvvizsgát
tesznek angol nyelvből, elindul az iskolai
TudásPróba, és névadót választunk
iskolánknak.

Nézzük, milyen félévet
hagytunk magunk mögött!

A 2010-2011-es tanévben nekiláttunk a
szaktantermi rendszer kialakításának.
Ennek első lépése a könyvtár megfelelő
helyre költöztetése volt. Emellett az
Óvoda- Iskola Telkiben: „Út Európába”
Alapítvány támogatásával megkezdtük a
magyar-történelem terem berendezését.
Az önkormányzat támogatásának köszönhetően idén rendkívül sok és sokszínű
szakkör indult a gyermekek tehetséggondozásának érdekében. A szakkörök
mellett a nyolcadik évfolyamosok számára
felvételi előkészítőt szerveztünk magyar és
matematika tantárgyakból.
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink próbára
tegyék tudásukat a különféle versenyeken.
Az első félévben az alábbiakon indultak:
– Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
– Bolyai Matematika Csapatverseny
– Országos Angolverseny
– Gárdonyi levelezős matematika
verseny
– Szépkiejtési verseny (iskolai forduló)
– Diákolimpia Játékos Sportverseny
területi forduló
– Kosárlabda mérkőzések (megyei
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fordulók, ill. barátságos meccsek)
– Marabu futóverseny
– Szépírás verseny (házi forduló)
– „The Big Read” angol olvasásiszógyűjtő verseny (Amennyiben
gyermekeink elolvasnak 1.000.000 szót
angol olvasmányaikon keresztül, angol
könyvekkel bővíthetjük könyvtárunkat)
– Rajz pályázat „Az egészséges életmód”
témakörben
– Angol színjátszási pályázat
– Mikulás-kupa
– Napközis sportversenyek
Iskolánkban folyamatosan zajlik a
Tisztasági Verseny. Mint ökoszemléletű iskola, papír- és
kupakgyűjtést szerveztünk.
A
versenyek
eredményeinek
tekintetében szeretném kiemelni a
Bolyai Anyanyelvi csapatversenyt,
ahol diákjaink 3. helyezést értek el,
mindössze három ponttal lemaradva
az elsőtől. A Marabu futóversenyen a
lány csapatunk 2. helyezést ért el,
ezért pénzjutalomban részesült.
Mini kosárlabda csapatunk eddig
veretlen a Pest Megyei Bajnokságban. (Egyetlen csapattól szenvedtek vereséget, de az versenyen kívül
indult.)
A minőségi oktatás biztosítása végett
az Iskolai Minőségirányítási Csoport
és az iskolavezetés folyamatosan
látogatja a tanítási órákat.
A pedagógiai munka színvonalának
emelése érdekében neves előadókat
hívtunk meg iskolánkba. Prof. Dr.
Bagdy Emőkétől, Dr. Benedek
Istvántól, Kieran Egantól, Báli Pétertől és a Budaörsi Nevelési Tanácsadótól kaptunk útravalót pedagógiai
munkánkhoz. Ezúton is köszönjük
Nekik reánk szánt óráikat, tartalmas
előadásaikat!
Az iskola szabadidős programjaihoz
kiemelt mértékben hozzájárul az
iskola Diákönkormányzata. A DÖK
felelősségteljesen, szívét-lelkét beleadva, a DÖK segítőtanár áldozatos
munkájának segítségével teszi a
dolgát. Eddig két „bulit” rendeztek,
és az iskola életének szinte minden
mozzanatában részt vesznek.
Pedagógusaink minden alkalmat
megragadnak, amikor a diákok látóTELKI napló

körét színesíthetik, iskolás éveiket tanórán
kívüli, értékes tartalommal tölthetik meg.
Kirándulásokat, mozi, színház, koncert,
kiállítás látogatásokat, úszásoktatást,
számháborút, vetélkedőket szerveznek.
Idén először emlékeztünk meg a Magyar
Népmese Napjáról. Minden osztálynak
mesét olvastak az arra vállalkozó tanárok.
Iskolai életünk egyik tükre újságunk a
„Padfirka”, mely főként a gyerekek által írt
színvonalas cikkeket, meséket, verseket
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tartalmaz.
A
„Mikulás”
(az
alapítvány
támogatásával) elhozta diákjainknak a
Log IQ-s falat, melyhez tartozó
feladatok megoldása hozzájárul a
gyermekek logikus gondolkodásának
fejlesztéséhez.
Mint minden évben, így most is
színvonalas műsorral emlékeztünk meg
1956.október 23-ról.
A negyedik évfolyamosok karácsonykor Wass Albert „ A Karácsony igaz
története” c. művét dolgozták fel és
adták elő.
Hagyományaink szerint Márton napján
és Mikulás napján vetélkedőket,
kézműves foglakozásokat, versenyt
szerveztünk. Márton napon a lámpás
felvonulás sem maradt el.
Ebben az évben már három évfolyamon
folyik az angol-magyar két tanítási
nyelvű oktatás.
A beilleszkedési, tanulási és magatartászavaros, valamint a sajátos
nevelési igényű gyermekek tanítása
egyéni fejlesztési terv alapján történik.
Azokat a fejlesztési feladatokat,
melyeket tanórai keretek között nem
lehet megoldani, az iskola logopédusa,
fejlesztő pedagógusa és pszichológusa
látja el.
Több szülő segítette az iskola munkáját.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Három embert név szerint is
megemlítek, Tóth Esztert, aki mint a
Szülői Munkaközösség elnöke nagyon
sokszor és sokat tett az iskoláért,
Kolláth Klárát, az Óvoda-Iskola
Telkiben: „Út Európába Alapítvány”

Telki és Budajenő összevont februári
programajánlója

Feb. 5.
Feb. 11.
Feb. 12.
Feb. 12.
Feb. 13., 16 óra
Feb. 17., 20 óra

Feb. 17.
Feb. 18.
Feb. 19.
Feb. 26.

Faludisznaja
Pajta
Telki
Filmklub
Pajta
Telki ÚJ IDŐPONT!
Falu Disznótora Művelődési Ház BJ
Alapítványi Jótékonysági Bál Iskola
Telki
BJ
református istentisztelet Művelődési Ház
Kapcsolatok előadás: A női szexualitásról - nem csak nőknek!
Milyen a női szexualitás női szempontból?
Mit mondanak a nők a szexről?
ÚJ HELYSZÍN! Az iskola étterme
Előadó: Hoppál Bori, női testtudat oktató,
szülésfelkészítő és dúla
Telki
Óvodai farsang Óvoda
Iskolai Farsang Iskola
Cserkészfarsang Iskola
Fiatalok farsangja Pajta
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BJ
BJ
Telki
Telki
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kuratóriumának elnökét és Schiroky
Vilmost, aki „rendbe szedte” az
informatika terem számítógépparkját,
valamint Neki köszönhetjük a „biztonságos
böngészést” is.
Tartalmas félév van mögöttünk, de a
„sűrűje” még előttünk áll. Hamarosan
együtt izgulunk nyolcadikosainkkal a
sikeres felvételi vizsga miatt, majd itt a
farsangi időszak… új programok, új tervek,
új lehetőségek … és mindenek előtt a
színvonalas, eredményes tanítás-tanulás…
Köszönöm minden kollégáim áldozatos
munkáját! Diákjainknak ismétlésképpen
újra elmondom azt a megszívlelendő
tanácsot, hogy „Amit nem tudtok
megjegyezni, azt tanuljátok meg!”
Sarlós Erzsébet
igazgató

Babaváró klub indul
Budajenőn

A babaváró klub várhatóan
havonta
egyszer
várja
a
kismamákat.
A 2010-ben újraindult baba-mama
klub pedig kéthetente fogadja az
édesanyákat és gyermekeiket.

Érdeklődni Gyarmatiné Fekete
Csilla védőnőnél lehet, aki
szeretettel várja az érdeklődő
édesanyák jelentkezését.
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BETLEHEMES, HASZNOS, HIRDETÉSEK

Sikerrel mutatták be a székely betlehemest Pécsen
a Dómmúzeumban (képek)

Hogyan űzzük el a hangyákat?

Ha a lakásukba, kertjükbe tábort vertek a hangyák, de nem
szeretnék őket elpusztítani, hanem inkább „állatbarát”
megoldással, életüket kényelmetlenné téve távozásra
kényszerítenék.
No, de hogyan is törjünk borsot az orruk alá?
• 1. tipp: Fokhagyma a népi „antibiotikum”: helyezzük
olyan helyekre, ahol bejöhetnek, vagy éppen
közlekedhetnek a hangyák. Pl. terasz ajtó 2 oldalára
egy-egy gerezdet, vagy az éléskamrába a polcok alá a
földre néhány gerezdet.
• 2. tipp: Levendula: ezt ültethetjük a kertbe olyan
növények közelébe, ahol pl. a hangyák tenyésztik a

levéltetveket; vagy ugyanúgy is használhatjuk, mint a
fokhagymát.

• 3. tipp: Csalán, üröm, erdei pajzsika, zsálya, varádics,
izsóp vagy majoranna áztatólevét vagy erjesztett levét
kell a talajra permetezni! 10 liter vízbe 0,5-1 kg
szárítmányt kell áztatni! A csalán vizes kivonatát úgy
is el lehet készíteni, ha 25 liter esővízbe fél kg csalánt
teszünk. Legfeljebb három napig kell áztatni, ezután
permetezendő a talajra. A levendulatövek maguk is
riasztják a hangyákat.
• 4. tipp: Permetezz csípős cseresznyepaprika-porból
vagy áztatólevéből készített vizes-szappanos
keverékkel!

AEROBIC szombaton is!
(az első szombati időpont 02.05.)

Hétfő 19.00-20.00:
Szerda 19.00-20.00:
Szombat 8.30-9.30:

alakformáló óra
zsírégető óra

alakformáló óra

köredzés, zsírégető óra felváltva

Állóképesség, Erő, Problémás zónák (has,
fenék, comb) karbantartása.

Helyszín: Telki Tenisz Klub, első emelet
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS

GÓLYAHÍR, LAPZÁRTA, HIRDETÉS

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.

KIADJA:
Te l k i K ö z s é g i
Önkormányzat
2 0 8 9 Te l k i , P e t ő f i
utca 1.
FELELŐS KIADÓ:
Te l k i K ö z s é g
polgármestere
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.

Következő lapzártánk várható időpontja: február 12.
Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

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

Urológiai magánrendelés nyílik
2011 február hónapban
Telki központjában a főút mellett.
Cím: 2089 Telki, Kórház fasor 24. I. emelet
dr. Fél Pál urológus főorvos

– Vizelési panasz
– Urológiai gyulladás
– Húgyúti köves betegség
– Urológiai daganat
– Inkontinencia
– Merevedési zavar

Elérhetőség: 20/9510-904,
urologus1@gmail.com
www.urologiamindenk inek.hu

Januári
lapzártánkig született:

Tölgyesi Balázs és Farkas Emese gyermeke Tölgyesi Máté
Szalóky K. Attila és Szalóky Klára gyermeke: Szalóky Topáz Ida
Nagy Béla és Nagy Szilvia gyermeke: Nagy Lilla
Földváry Gábor és Földváryné Kiss Réka gyermeke: Földváry
Júlia
Kocsis Krisztián és Kocsis-Kulcsár Dóra gyermeke: Kocsis
Johanna
Pálfi Imre és Lőrincz Krisztina gyermeke: Pálfi Szonja
Gratulálunk!
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