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Stabil gazdálkodás, töretlen
fejlődés

A képviselő-testület február 15-i ülésén egyhangúlag, 7 igen szavazattal fogadták el a képviselők a Telki 2011. évi költségvetését. A
falu idén 668 millió forint működési bevétellel és ugyanekkora működési kiadással számolhat. A beruházásoknál két nagy projektnek
van prioritása: az öreghegyi óvoda befejezése mellett a Muskátli
utcai komplex csomópont kiépítésére kerülhet sor.
Soós Éva

Farsang

Februárban farsangi bálba
Készült egy fehér láma,
Ám nem tudta, milyen
Jelmezt vegyen fel magára.
A kölcsönző leltár miatt zárva,
Így a fehér láma, mint fehérláma
Ment el a farsangi bálba
Nagy volt ott a lárma,
De a láma nem bánta,
S reggelig maradt a farsangi bálba'.
Azóta minden láma álma,
Hogy ott legyen a vidám mulatságba'
S felkérjék egy lámatáncra.

Március 15. Telkiben

2. oldal

Kedves Telkiek!
Az önkormányzat szeretettel hív és vár minden telki lakost az
1848-as forradalom évfordulójának megünneplésére 2011.
március 15-én, kedden este.
11. oldal
Mindennapi Tudomány:

Szabados György előadása: A magyar
államiság kezdeteiről

Telkiben két éve indult előadássorozat célja, hogy a településünkön
élő ismert tudósokat, kutatókat bemutassuk, és tudományos munkásságukat, kutatási területüket megismertessük falunk lakóival.
11. oldal

Áprilisi költővendégünk:

Tóth Krisztina

Tóth Krisztina Babérkoszorú-díjas költő, a kortárs költészet egyik
meghatározó alakja. Tavaszi irodalmi délutánunkon, vele beszélgetünk költészetéről, novelláiról.
12. oldal

Kövessük figyelemmel Telki
életét a honlapon is!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A polgármester naplója

Tavaszi szél

Egyre hosszabbak a nappalok, hamarosan itt a tavasz és
meghozza a várva várt enyhülést. A jó idővel és a
természet zöldbe borulásával együtt számos feladat és
probléma is megjelenik. Nincs ebben semmi meglepő, hisz
tavasz minden évben van, mégis mindig meglepődve
tapasztaljuk, hogy az a bizonyos tavaszi szél, bizony vizet
áraszt, hogy nem csak a tulipán és a jácint dugja ki a fejét
a földből, de a dudva és a parlagfű is. És persze az
építkezések is beindulnak, válság ide vagy oda, és ahogy
egy építkezés tavaly is zajjal és kosszal járt, úgy idén sem
lesz ez máshogy.
Településünk egyik legnagyobb problémája a felszíni
csapadékvíz elvezetése. Az elmúlt évtizedek átgondolatlan
fejlesztései és építkezései nem vették figyelembe a
természet alapvető törvényeit; árkokat temettünk be, új
árkokat nem építettünk, de sok utcában még csak helyet
sem hagytunk ároknak, a vízfolyások útjába építkeztünk,
egyre nagyobb felületeket aszfaltoztunk le. Az utóbbi idők
hektikus időjárása özönvízszerű esőzésekkel koppintott az
orrunkra: eddig és ne tovább.
Sajnos a problémát egy csapásra megoldani nem lehet.
Erre nincs forrásunk és pályázati lehetőségekben sem
bővelkedünk. Van, ahol műszakilag is szinte lehetetlen a
problémák megoldása. Mégis, meg kell tennünk mindent,
hogy a kialakult helyzeten javítsunk.
A meglévő árokrendszert tisztítani fogjuk, az átereszeket
ellenőrizzük. A teljes vízelvezető rendszert átvizsgáljuk és
feltérképezzük. Felszólítjuk a lakókat, hogy telkeiken belül
szikkasszák el a csapadékvizet, ne vezessék az esővizet se
a csatornába, se a közterületre. Mindkét szokás sajnálatosan elharapódzott Telkin. A tél közepén is gyakran épp
azok jöttek panaszkodni, hogy síkos az út a házuk előtt,
akik a házuk tetejéről leolvadó hólét az útra vezették ki.
A gaz sajnos nincs tekintettel munkaidőre, ünnepnapra
vagy arra, hogy épp mennyi kedvünk van füvet nyírni. A
gaz hamarosan nőni kezd, és novemberig nem hagyja
abba. Ennek megfelelően nincs más lehetőségünk, csak a
permanens harc a nemkívánatos flóra ellen. A parlagfű
idén sem lesz örömmel látott dísznövény, irtása kötelező,
nem irtása pénzbüntetést von maga után.
Az építkezők sem fognak semmi meglepővel találkozni,
hacsak az nem számít annak, hogy rendeleteinket az eddig
megszokottnál szigorúbban fogjuk betartatni.
Ennek megfelelően javasoljuk az építkezőknek, hogy
tájékozódjanak a csendrendeletről, legyenek tisztában
azzal, hogy településünkön behajtási díjat kell fizetni a
tehergépjárműveknek, hogy közterületen építőanyagot,
sittet, konténert tárolni csak engedéllyel és díjfizetés ellenében lehet, és hogy a sárfelhordásokat meg kell szüntetni.
Persze a tavasz igazából nem ezekről a problémákról szól,
de ahhoz, hogy mindenki élvezni tudja a napfényt és a
zöldülő természet látványát, az együttélés alapvető
szabályait mindnyájunknak be kell tartani.
Deltai Károly
polgármester
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Némileg megújult formában, új
háttérszoftverrel frissülve és egyre
naprakészebb tartalommal jelentkezik a telki.hu.
Ha eddig nem tettük, érdemes hát
időnként
fellátogatnunk
a
www.telki.hu oldalra, ahol rendszeresen tájékozódhatunk friss
hírekről, rendezvényekről és természetesen továbbra is innen
értesülhetünk az önkormányzat,

valamint a hivatal életéről, döntéseiről.
A változások legfőbb célja, hogy a
telkiek több csatornán, lehetőleg
minél hamarabb juthassanak a
falu életéhez kötődő legfontosabb
információkhoz. Így a jövőben
információhiány miatt remélhetőleg senki sem marad le egyetlen
programról, eseményről sem!

A képviselő-testület február 15-i
ülésén egyhangúlag, 7 igen szavazattal fogadták el a képviselők
Telki 2011. évi költségvetését. A
falu idén 668 millió forint működési bevétellel és ugyanekkora
működési kiadással számolhat. A
beruházásoknál két nagy projektnek van prioritása: az öreghegyi
óvoda befejezése mellett a Muskátli utcai komplex csomópont
kiépítésére kerülhet sor.
Bátran kijelenthetjük, hogy Telki
üdítő kivételnek számít a magyarországi önkormányzatok között,
több szempontból is. Nem csak a
pártpolitika van távol tartva az önkormányzattól, de a mindent elhomályosító rózsaszín szemüvegek
sem kellékei a képviselő-testületi
munkának. Ennek köszönhető,
hogy a 2006 végén meghonosított
szigorú pénzügyi fegyelem ma
már természetessé vált egyrészt a
költségvetés tervezése, másrészt a
hivatal és az intézmények mindennapi működése során. Ez a záloga
a folyamatos fejlődésnek, amit
2011-ben is folytatni szeretnénk.
A falu működésének finanszírozása szempontjából meghatározó, hogy az állami költségvetés
struktúrája nem változott, egyelőre
nem került sor nagyszabású államháztartási reformra. Folytatódott
az a tendencia, ami 2004-2005ben kezdődött, és folyamatos nadrágszíjhúzást jelent az önkormányzatok számára. A normatíva
fokozatos csökkentésével minden
évben arra ösztökélik az önkormányzatokat, hogy saját hatáskörben helyi adók kivetésével
pótolják a hiányzó bevételeiket.
Mindezt a számok nyelvére lefordítva: amíg 2004-ben az állami
normatíva és a helyben maradó
SZJA a működési bevételeinknek
a 75 százalékát jelentette, addig

2011-ben már alig 56 százalékát
éri el! Telki lakossági összetételéből adódóan minket legérzékenyebben az oktatás érint, működési költségeink jelentős része
az óvoda és az iskola finanszírozását szolgálja. Idén az óvoda 39
millió forint normatív támogatásban részesül, amit további 59
millió forinttal kell kiegészítenie
saját bevételeiből az önkormányzatnak. A költségvetés természetesen már tartalmazza a reményeink szerint szeptember elején
megnyíló öreghegyi óvoda működési költségeit is. Az iskola esetében a 84 millió forintos állami
normatívát további 82 millió forinttal kell kipótolnia az önkormányzatnak.
A beruházások közötti sorrend
felállításánál továbbra is fontos
szempont, hogy amíg külső forrást
lehet szerezni a falu fejlesztéséhez, addig azt kell előnyben
részesíteni. Ennek szellemében
történik az új óvoda építése részben európai uniós támogatásból,
amely beruházás fizikailag a nyáron fog lezárulni, míg a pénzügyi
elszámolásra reményeink szerint
még az idén sor kerülhet. A Muskátli utcai komplex csomópont
kiépítése a terveink szerint idén
végre megvalósul, és ennek révén
a Fő út két oldalának szerves
összeköttetése a falu új részén is
kialakul. Amennyiben az utóbbi
beruházáshoz sikerül pályázati
forrást szereznünk, akkor már idén
ősszel lehetőség nyílna a Fő utca
ófalui szakaszának régen esedékes
felújítására is.
Összességében elmondható, hogy
az önkormányzat gazdálkodása
2011-ben is stabil lábakon áll
majd, a falu fejlődése tovább
folytatódik.
DB
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2011. január 25.

Telki Község Képviselő-testülete és szervei, valamint Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz), a
képviselő-testület 2011. évi munkaterve és rendezvényterve

Mindkét bizottság tárgyalta, majd jóváhagyta az önkormányzat és
a hivatal SzMSz-ét, majd a testület is egyhangúlag megszavazta a
szabályzatokat, valamint az idei rendezvény- és munkatervet. Ez
utóbbiban szerepel az is, hogy évente legalább egyszer
közmeghallgatást tartanak.

Telki Község Képviselő-testületének programja (2010-2014.)

Mindkét bizottság tárgyalta és jóváhagyta a ciklusprogramot és
egyhangúlag el is fogadták. Ez teljes egészében egybecseng azzal,
amit a választások után a polgármester, az alpolgármesterek és a
képviselők kifejtettek lapunk októberi számának hasábjain.

Az 1103-as számú út és a Hóvirág utca csomópontjának
átépítése

Önkormányzatunk úgy döntött, hogy a kéttannyelvű oktatást
tovább viszi, de csak szabályos, áttekinthető keretek között és úgy,
hogy a hosszú távú működés biztosított legyen.
A február elsejei rendkívüli ülésen Földvári-Nagy László
személyében oktatási tanácsnokot neveztek ki. Mivel október óta
az új törvényi szabályozásnak megfelelően csak két bizottságot
működtet az Önkormányzat, és megszűnt az oktatási ügyekkel
foglalkozó OKSB, a testület úgy döntött, hogy tanácsnok
kinevezésével oldja meg a problémát.

Az anyakönyvi többletszolgáltatásról szóló rendelet
megalkotása

A most hozott rendelet hatálya a Telki Önkormányzat illetékességi
területén megkötött házasságokra, létesített élettársi kapcsolatokra,
valamint a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal
rendelkező anyakönyvvezetőkre, a házasságkötéseknél közreműködő köztisztviselőkre terjed ki, és meghatározza az egyes
szolgáltatások díjtételeit.

Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2011. évi
Amint előző számunkban már beszámoltunk róla, falunk azt támogatása
tervezi, hogy pályázaton indul a falu két végpontján forgalomlassító csomópontok létrehozása céljából. Ezekre már elkészültek
a tervek és a testület a Hóvirág utcánál lévőt támogatta.
Indoklásként elhangzott: mindkét helyen fontos, hogy csökkenjen
az áthaladók sebessége, de a Hóvirág utcánál sokkal több autó
halad el, és veszélyesebb is, mert nem annyira belátható, mint a
falu másik végén tervezett csomópontnál lévő útszakasz. Ez
ráadásul egy komplex megoldást igényel: a lakott terület határát is
kitolják, amihez a főút melletti közvilágítás kiépítése szükséges.
A megpályázható összeg adott, tehát előny, hogy több önrésszel
tud belevágni önkormányzatunk, és nem mellesleg az esélyünk is
nagyobb lehet ezzel a csomóponttal.
Szigeti Antal képviselő kifejtette, hogy szerinte 36 millió forint
összköltség (legjobb esetben is kb. 21 millió forint) nagyon sok –
persze ha pályázati forrás van, az mindig üdvözlendő, de ez a
beruházás akkor sem volt előre betervezve.
Véleménye szerint a körforgalomnál van a legveszélyesebb
gyalogos kereszteződés, emellett a falu másik végénél sincs
gyalogátkelőhely a Rákóczi utcától egészen Budajenőig.
Danóczy Balázs alpolgármester szerint a Legelődomb felől is meg
kell oldani, hogy a buszmegállóhoz eljussanak, valamint
hozzátette: a közvilágítás a másik oldalon már megoldott.
A pályázaton való indulást végül 4 igen és 1 tartózkodás mellett
megszavazták.

2011. február 15.

Hagyományteremtő beszámoló, problémák a kéttannyelvű
oktatással, oktatási tanácsnok

Deltai Károly polgármester hagyományteremtő módon röviden
beszámolt a két ülés közötti időszak fontos eseményeiről. Az
érdekesebbekkel külön cikkeinkben foglalkozunk.
Teljeskörűen felülvizsgálták az iskolában folyó két tanítási nyelvű
oktatást. Ezt a Szőlőtő Kft. valósítja meg és működésükkel
kapcsolatban számos szabálytalanságra és anomáliára derült fény.
2011. február

Az erre vonatkozó rendelet értelmében a képviselők a támogatási
keret felosztásához pályázatot írtak ki, amelyre az idei évben 6
pályázat érkezett. A testület az egyesületek, alapítványok,
társadalmi szervezetek 2011. évi támogatására 700.000 forint
előirányzatot különített el.

A Telki Templom felújítási munkáinak támogatása

Falunk a Telki Templom felújítási munkálatainak folytatásához
idén 2 000 000 forint összegű támogatást nyújt. A támogatás célja
a templomi szentély két oldalfalának restaurálása, az ablakok
cseréje, a sekrestye kövezése és bútorzatának rendbetétele.
A támogatás összegének fedezetét a 2011. évi költségvetés
tartalmazza.

A településőri munkakörök megszüntetése

Központilag megvonták a korábban településőrökre biztosított
forrást, így emiatt megszűnik a két státusz. Ez eddig egy kihasznált
lehetőség volt, amivel két emberen tudtak mostanáig segíteni. A
képviselők kiemelték, hogy ezentúl a polgárőrséget kell erősíteni.

Telki Község Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) és a
Szabályozási Terv (SZT) módosításának előkészítése

A képviselők áttekintették a Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosításához beérkezett javaslatokat.
Elrendelék a HÉSZ és az SZT változtatásához szükséges szakági
tervezési feladatok elvégzésére árajánlatok bekérését is.
Megállapítást nyert, hogy a jövőben igyekezni kell olyan
döntéseket hozni, amelyek miatt nem merül fel kártérítés igény.
Bonyolítja a helyzetet, hogy minden módosítás építési
tömbönként, övezetenként történik.
Elhangzott az is, hogy a HÉSZ megváltoztatásának teljes
folyamata minimum 8 hónapot vesz igénybe. Elvi döntés született
arról, hogy még csiszolni kell a HÉSZ-en szakmai
véleményezéssel.
Honlapunkon és a Telki Naplóban is folyamatos lesz a tájékoztatás.

TELKI napló
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Telki 2011. évi költségvetése

Danóczy
Balázs
a
költségvetés
elkészítésével kapcsolatban kiemelte a
Pénzügy teljesítményét. A koncepció
továbbra sem változott és egyensúlyban
lesz a büdzsé. Elmondta: csökkentek a
működési bevételek, amihez igazodni
kellett, de az alapos tervezésnek
köszönhetően, folyamatos pénzügyi
kontroll mellett tarthatóak a főbb számok.
Az adóméltányosságról kifejtette: bár
építményadó-támogatás nem szerepel
külön, de a jegyző saját hatáskörében
dönthet, és ebben az esetben ennek
megfelelően csökkenhet a bevételi sor.
Szigeti Antal hiányolta a költségvetésből a
temetőre szánt pénzt, mivel foglalkozni

Iskolai névadó
Tisztelt szülők, diákok,
pedagógusok, telki lakosok!

Iskolánk idén ünnepli fennállásának
tizedik évfordulóját. Az iskola diákjai és
pedagógusai ezért elérkezettnek látják az
időt arra, hogy iskolánk nevet kapjon. A
név kiválasztása két fordulóban zajlik.
Az első fordulóban, mely (sajnos a Telki
Napló mostani számának megjelenése
előtt) február 21-28-ig tartott, összegyűjtötték a lehetséges neveket.
A beérkezett nevek közül öttagú zsűri
választja ki az előre megbeszélt
szempontok alapján a hat „legjobbat”.
A második fordulóban, ami március 21-24
között lesz, erre a hatra lehet majd
szavazni.
(Folyamatosan frissülő információk ezzel
kapcsolatban Telki honlapján olvashatóak.)
Kérjük, tiszteljék meg iskolánkat és
juttassák el hozzánk szavazataikat!
Köszönettel: az iskola vezetése
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KÖZÉRDEKŰ

kell a kérdéssel, és kérte, hogy legalább egy
konkrét elképzelés készüljön a jövőre
nézve. Szerinte első körben a hangcsillapítással kell foglalkozni a korábbi tervek
szerint - és el is kell indulni ebben az
irányban. Kiemelte: végesek a forrásaink
(ingatlanvagyon), így előbb-utóbb el kell
gondolkodni a bevételek növelésén,
ésszerű kompromisszumokat kötve (pl.
elviselhető ipar).
Deltai Károly válaszában elmondta, hogy a
temetőre egy bizonyos összeg el van
különítve tervezéshez, és bár a kivitelezésre
nincsen pénz, egy hatékonyabb módszert
viszont megalapozhat a mostani összeg.
Egyetértett a koncepcionális felvetésekkel,
és elmondta, hogy tettek is már lépeseket

A vízszolgáltató felhívása

ezirányban.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékrendszerhez való csatlakozás és a módosított társulási megállapodás elfogadása

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2004. június 29-én
jött létre 83 település részvételével, a
regionális hulladékgazdálkodási rendszer
kidolgozásával és koordinálásával kapcsolatos döntések meghozatala érdekében.
Dömös Község most levélben jelezte a
társuláshoz való csatlakozási szándékát,
amelyhez minden tagnak, így Telkinek is
hozzá kellett járulnia.
szb

Tisztelt Fogyasztó!

Az ön ívóvíz szolgáltatója 2010. január 1-től az Észak-dunántúli
Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉDV).
Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatási jogviszonyukat a vonatkozó rendelet értelmében
SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉSBEN kell rögzíteni. Aki a szerződés ügyét még nem
rendezte, a Telki-Budajenő határában lévő ügyfélszolgálati irodában (helyi
kirendeltségen) megteheti hétfőnként 10 és 18 óra között.
A többi napon keddtől péntekig 8-tól 12-ig lehet érdeklődni a következő telefonszámokon: 06-30 233-34-81 és 06-26 372-498.
Együttműködésüket köszönjük!
Az ön ívóvíz szolgáltatója, az Észak-dunántúli Vízmű Zrt.

Tragédiának kell történnie?

Telkiben a mellékutcák többsége 30-as zónában van, ami azt jelenti, hogy ezeken a
területeken 30 km/óra a megengedett maximális sebesség. Sajnos a tapasztalatok azt
mutatják, hogy sokan nem tartják be ezt a szabályt és száguldoznak autójukkal. Ez
mindenhol veszélyes, hiszen a keskeny utcákban gyalogosok is közlekednek, a játszóterek
közelében pedig gyermekéleteket veszélyeztet a gyorshajtó.
A kritikus helyeket ezentúl a körzeti megbízott is fokozottan ellenőrzi fogja, azonban a
legjobb az lenne, ha a szabálytalankodók gondolnának másokra és visszavennének
tempójukból, elkerülve egy esetleges gázolást.
Tartsuk be tehát a szabályokat mindannyiunk biztonsága érdekében!
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KÖZÉRDEKŰ

Lakossági tájékoztató a különböző szociális juttatások ügyintézéséről
(4. rész)

Az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága (SZEIB) és a Polgármesteri Hivatal szociális részlege a Telki Napló oldalain
keresztül folyamatos segítséget nyújt a különféle szociális juttatások igényléséhez.
A negyedik részben az egyes pénzbeli szociális ellátásokat összefoglaló táblázattal, a 2011. januártól érvényes állapotról szeretnénk
tájékoztatni a lakosságot. Ajánljuk szíves figyelmükbe a soron következő lapszámokat is olyan témakörökkel, amelyek használható segítséget
jelenthetnek majd a különféle szociális ügyintézések során. Kérdés esetén vagy bővebb tájékoztatásért, nyomtatványokért keressék fel a
Polgármesteri Hivatal szociális részlegét.
Halász Terézia a SZEIB elnöke
Aktívkorúak ellátása

Jogosult

Havi összege

Aktívkorúak ellátása

Jogosult

Havi összege

1. Rendszeres szociális Ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
segély (RSZS)
90%-át és vagyona nincs.
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való
Hátrányos munkaerőjogosultság kezdő napján
piaci helyzetű aktív
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
korú személyek és
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
családjuk részére
nyújtott szolgáltatás
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban
élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a
Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási
díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem
tudják biztosítani, vagy
d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek
megfelel.
Aktív korúak ellátására egy családban csak egy személy jogosult.
2. ÚJ ! Bérpótló
juttatás (BPJ; régi
elnevezése RÁT volt.)

Bérpótló juttatásra jogosult az a személy, akinek az aktív A bérpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj
korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve mindenkori legkisebb összege 28.500,- Ft/hó
azt, aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

Időskorúak járadéka Jogosult

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és
vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75
évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-át,

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-át.
Ápolási díj

A rendszeres szociális segély havi összege a családi
jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja
meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér
mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi
jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege 90%-ának szorzatával.

Havi összege

a) az öregségi nyugdíj minimum 80%-a:
22.800,-Ft/hó
b) az öregségi nyugdíj minimum 95 %-a:
27.075,-Ft/hó

c) az öregségi nyugdíj mimimum 130 %-a:
37.050,-Ft

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg
és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.
Havi összege
Jogosult
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó
[Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra
szoruló
- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év
alatti személy gondozása esetén a Költségvetési tvben meghatározott alapösszeg 100 %-a:
29.500,-Ft (Új összeg 2011. januártól)

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési
tv-ben meghatározott alapösszeg 130 %-a:
38.350,-Ft (Új összeg 2011. januártól)
A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy
ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben
meghatározott alapösszeg 80 %-a:
23.600,-Ft (Új összeg 2011. januártól)

2011. február
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NEVEZZÜK NEVÉN !
KÖZÉRDEKŰ

Sokan jelezték, hogy a szavazás
határidejének közeledtével szívesen látnák
újra a Telki Naplóban az alábbi cikket és a
kivágható szavazócédulát, ezért ismét
olvasható a településrészek elnevezésével
kapcsolatos korábbi cikk frissített
változata. Újdonság, hogy már az
interneten is lehet szavazni a nevekre a
titkarsag@telki.hu címre küldött emailben.
Egy lakos csak egyszer szavazhat, ezért
kérjük, a levélben adja meg a teljes nevét és
címét, mert ennek hiányában a voks
érvénytelen!
A kezdeményezés legfőbb célja, hogy Telki
egyes településrészeinek egyáltalán nevet,
vagy a jelenlegi, településünktől idegen
helyett történelmit, szebbet vigyünk át a
közhasználatba, ami még kedvesebbé,
szerethetőbbé teszi Telkit. Ezeket később az idők során elfogadottan és a közbeszédben is megszokottá válásával - a
hivatalos nyelv is fokozatosan átveszi,
használja, akár hivatalossá is emeli.
Ezzel egyidejűleg fontos kiemelni, hogy
természetesen nem lenne érdemes - az
eddig már elfogadott, közbeszédünkben,
hivatalosan is már létjogosultságot szerzett
területrész elnevezéseket (Ófalu, Újfalu,
Öreghegy, Legelődomb, stb.).

Az 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 11-ig
(az eredetihez képest egy héttel későbbi
határidőig!)
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.
6

– A területrész elnevezés semmilyen
kötelezettséget, további tennivalót nem
jelent a lakosságnak.

A javasolt történelmi elnevezések

A 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.

TELKI napló

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.
Új kezdeményezésként a Hársfa utca Akácos út - Vadkerítés - Juharfa utca Muskátli utca - Fő út által körülhatárolt
terület javasolt neve: Anna-lejtő
(A javasolt elnevezések szerinti területrészek Telki térképén is megjelölve a szemléletesség kedvéért a következő odalon)
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 széleskörű elfogadottság,
mindenekelőtt az ottlakóké! Számíthatunk
arra is, hogy az első körös szavazás nem
hoz döntést, de valószínűsíthetően már jó
alapot adhat egy újabb, már eredményes
szavazáshoz.
Szigeti Antal, képviselő

2011. február

KÖZÉRDEKŰ, GONDOLATÉBRESZTŐ

Emlékeztető tájékoztatás az elmúlt
évek történéseiről

Természetesen más lakossági javaslat,
illetve törekvés is létezik. Íme az egyik,
amelyik a jelenlegi Hosszúhát (volt
Üdülő) nevére tesz olyan javaslatot, miszerint a Hosszúhát elnevezés maradjon!
Régi-új nevén HOSSZÚHÁT (volt
Üdülőtelep) elnevezéséről:
– 2006. november 17., képviselőtestületi ülés: képviselői indítvány,
hogy az Üdülőterületet nevezzék át
a régebbi térképeken szereplő
Hosszúhátra, a név változtatásra
közvélemény-kutatás közzétételére
tett javaslat elfogadása
– 2006. november 30., közmeghallgatás: lakossági javaslat: - az
előzőtől független - az Üdülőtelep
nevének megváltoztatása a régi
nevére HOSSZÚHÁTRA
– 2006. december 14., képviselőtestületi ülés: a képviselők többek
között elfogadták azt a javaslatot,
miszerint
az
Üdülőtelep
a
HOSSZÚHÁT nevet veszi fel.

NEVEZZÜK NEVÉN 1.

szavazócédula Telki egyes területrészei elnevezéséhez
Területrész körülírás:

Elnevezés 1.

Területrész körülírás:

Elnevezés 1.

Területrész körülírás:

Elnevezés 1.

Területrész körülírás:

Elnevezés 1.

Név, utca, házsz. (hrsz):(nyomtatott betűkkel)

Aláírás: (olvashatóan):

Falunk új „díszei”

Tavaszodik, az elolvadó hórétegek alól
egyre több szemét bukkan elő.
„Nem szép látvány”- szól az általános
vélemény. Azonban bármennyire is
zavarja esztétikai érzékünket a zacskók,
dobozok, papírok, csomagolóanyagok,
üvegek és más „tájszínesítők” jelenléte,
valahogy mégis szaporodnak és
sokasodnak környezetünkben. Senki
sem szereti, mégis egyre több a
közterületi szemét. Már csak az a kérdés,
hogy ha senki nem szereti a szemetet,
akkor mégis, hogyan lesz egyre
szemetesebb Telki? Ennyi szemetet
átutazók nem szórhatnak szét. Ha
elvetjük az összeesküvés elméleteket és
a földönkívüli szemetelők gondolatát,
akkor kizárásos alapon csak saját
magunkra gyanakodhatunk. Bizony: mi
magunk szemetelünk.
10-15 éve nem volt ez így. A kilencvenes
években még azzal büszkélkedhettünk
budapesti barátainknak, hogy nyugodtan
nézzenek körül, Telkiben bizony még
eldobott csikket se nagyon látnak,
nemhogy más, nagyobb szemeteket.
Azóta nagyot fordult a világ: bár már
három fős önkormányzati csapat
2011. február

takarítja a falut nap mint nap, a szemét
nem fogy. A KOKUKK Egyesület
szokásos félévenkénti falutakarítása
sokat segít, de úgy tűnik a problémát
nem így lehet megoldani. Talán a
városiasodásnak köszönhető, hogy ma
már szinte mindenütt látni többkevesebb eldobott csikket, dobozt, üdítős
üveget, vagy ami talán még ezeknél is
rosszabb: zsákban „elhagyott” háztartási
hulladékot.
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Elnevezés 2.
Elnevezés 2.
Elnevezés 2.
Elnevezés 2.

Ha ez a városiasodás – köszönjük, nem
kérünk belőle!
Ne gondoljuk azt, hogy: „valaki majd
úgyis összeszedi”!
Mert sajnos Telkinek erre nincs és
minden bizonnyal nem is lesz
kapacitása.
Mennyivel jobb lenne egy tiszta faluban
élni, ahol erény a tisztaság, és ahol az
emberek tudatosan nem szemetelnek,
sőt, rászólnak azokra, akik mégis!
Közeledik a tavasz, a megújulás évszaka.
Tegyünk meg mindent azért, hogy
amikor elolvad a utolsó hó, ne a
szeméttől legyen ismét színes a táj!
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Javában zajlik az új
óvoda építése

ÓVODA

Bár a tél eddig igen kemény, zord
időjárással tette próbára a
kivitelező Gáz-Coop Kft. munkatársait, a hideg ellenére jó ütemben, csendben, rendben zajlik az
új óvodaépület kivitelezése.
Ugyan az építkezések szempontjából kedvezőtlen időpontban,
éppen télen (december 3-án)
kezdődtek a munkálatok, lapzártánkkor már a szerkezetépítésnél
tartottak. Így bízhatunk benne,
hogy 2011 őszén már az új épület
is fogadhatja az óvodáskorú
gyerekeket, megoldva ezzel egy
nagyon régi intézményi problémát, az állandó férőhely-hiányt.

Az óvodaépítés az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló
projekt. Telki Község Önkormányzata az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program
keretén belül kiírt ”Közoktatási intézmények beruházásainak
támogatása” című pályázaton 96.937.168 Ft támogatást nyert.
Az épület tervezője Varga Tamás DLA (V.T. Arch Kft.), akinek
a nevéhez fűződik többek között a Telki Általános Iskola is.
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TELKI PIAC
KÖZÉRDEKŰ

A Telki Piac mára fogalommá vált a
környéken, de Budapestről is sokan
kijárnak.
Hagyományteremtő
szándékkal „Helyi termékvásárt és
gazdapiacot” indítottak pár hónapja
helyi és környékbeli termelők.
Bemutatókat és kóstolókat is tartanak.
Van itt lekvár, házi tej, túró, tojás,
gyümölcs Telkiből, Pátyról liszt és
tészták, méz, kecskesajtok, Buda-

jenőről fából kézzel faragott konyhai
eszközök, Etyekről sajt, füstölt
húsáruk, péksütemények és Acsáról
zöldségek és rendelésre konyhakész
baromfik. Törökbálintról érkezik a
gomba, a pult alól meg a házi pálinka.
Ami viszont nincs itt: leveskockák,
porok, egyéb mérgek és a hipermarketek „márkái és gazdaságos
portékái”.

Fontos hogy friss, háztáji alapanyagokból főzzünk, megismerjük és
megkedveljük a helyi termékeket,
csak egészséges magyar élelmiszereket fogyasszunk, mert ezzel is
támogathatjuk a környékbeli gazdákat
és termelőket. Közöttük igen nagy az
összetartás, jól ismerik és támogatják
is egymást. Létrehozták a Zsámbékimedence Idegenforgalmi Egyesületet,
melynek keretein belül egy „helyi
termék programot” is indítottak,
melynek neve: A STELÁZSI. Ezt a
programot már országosan is ismerik.

Hová lettek a helyi kis piacok?
Fogyasztói társadalmunk elsilányította őket. Elmehetünk a hipermarketekbe, ahol csupa kerek, hibátlan áru van, a legolcsóbb távolkeleti, nyugat-európai, afrikai árukat a
szánkba teszik. Arról nem szól a fáma,
hogy a rengeteg szállítás, hűtés,
tartósítás mennyi energiát igényel,
mennyire károsítja a környezetünket,
és mennyire egészségtelenek ezek a
termékek. Minek is szegény Magda
nénének, Sajtos Zsuzsinak zöldséges
Balázsnak, húsos Józsi bá'-nak annyit
vacakolni kertjével és állataival! A
legelőt és a kerteket felveri a gaz és
lehet menni segélyért az önkormányzathoz. A termelő és a fogyasztó
közvetlen kapcsolata elveszett.
Legelső tennivalónk visszaállítani a
közvetlen kereskedelmet, a helyi
piacot. Aki teheti, látogasson el
minden második hétvégén szombaton
délelőtt a Telki Piacra és ismerje meg
gazdáink termékeinek gazdag ízvilágát.
Ha valaki kedvet kapott a piachoz és
van felesleges terméke a kertből - egy
kis gyümölcs, fűszernövények, virágok, stb.- szeretettel várják a kisbolt
udvarán lévő piacon.
Gerlóczy Magdi, Hóvirág u. 505.

gerlo@freemail.hu

2011. február
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KÖZÉRDEKŰ

Koruknál, egészségi állapotuknál fogva önmaguk
étkeztetését nehezen megoldani képes pátyi és telki
lakosok számára napi egyszeri meleg étkezést tud
biztosítani
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza
(Páty)

Munkanapokon az ebéd házhoz szállítását is vállaljuk!

A szolgáltatásért járó térítési díjat és a kiszállítás díját havonta,
utólag kell fizetni.

Idős, önmagukat nehezen ellátni képes emberek életét
könnyíti meg a
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Koránál, egészségi állapotánál fogva már gondot okoz a napi
bevásárlás, gyógyszereinek kiváltása, egyéb ügyeinek intézése?
Esetleg otthonának rendben tartásához vagy a tisztálkodáshoz
igényelne segítséget?

Vegye igénybe az Ön lakóhelyén is működő Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Házi Segítségnyújtó
Szolgálatának segítségét!

További részletes információkért keresse:
Neszmélyi Imre szakmai vezetőt a
06 23 344 651 vagy 06 30 206 6473 számon

Fogorvosi szolgálat

A szolgáltatás díjtalan!

További részletes információkért keresse:
Varga B. Zsolt szociális gondozót
a 06 23 344 651 vagy 06 30 690 3222 számon vagy
Neszmélyi Imre szakmai vezetőt
a 06 23 344 651 vagy 06 30 206 6473 számon

Dr. Jászai István
OEP szerződéses fogorvos
Perbál, Fő u. 6.
Telefon: 06-26-370-338

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

14.00
9.00
14.00
9.00
9.00

-

19.00
13.00
19.00
13.00
11.00

Megváltozott a patika
nyitvatartása
A Telkiben működő Ágnes Gyógyszertár
(Pillangó utca 2.) új nyitvatartása:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
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8:00-18:00
8:00-16:00
8:00-18:00
8:00-14:00
8:00-14:00
9:00-12:00
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Mindennapi Tudomány:

PROGRAMOK

Dr. Szabados György
előadása a magyar
államiság kezdeteiről

Március 15. Telkiben
Kedves Telkiek!

Az önkormányzat szeretettel hív és vár minden telki
lakost az 1848-as forradalom évfordulójának megünneplésére 2011. március 15-én, kedden este.

Program:

A Telkiben két éve indult előadássorozat célja, hogy a településünkön élő
ismert tudósokat, kutatókat bemutassuk, és tudományos munkásságukat,
kutatási területüket megismertessük falunk lakóival. Az elmúlt
időszakban érdekes előadásokat hallhattunk az atomfizika, az
orvostudomány, a géntechnológia területeiről, az 1956-os történelmi
eseményekkel, gyógyszerkutatással, a doppingokkal vagy a pszichológia
mindennapi életünket érintő felfedezéseivel kapcsolatosan. Tudósaink
közérthető nyelven, érdekesen, hitelesen mondták el szakmailag magas
színvonalú előadásukat, utána a felmerült kérdésekre türelmesen
válaszoltak, így mi laikusok is betekintést nyerhettünk kutatásaikba és
megismerkedhettünk a tudományos élet legfrissebb eredményeivel.
A sorozat következő előadója dr. Szabados György a történelemtudomány területén dolgozik, kutatóként vesz részt az egyetemi
oktatásban az Árpád-kori had- és államtörténeti, illetve történeti
segédtudományi kurzusok vezetésével. Kutatási és publikációs területe
az Árpád-kori állam, ethnosz és hadviselés történelme, valamint a
XI–XVIII. századi magyar historiográfia.

A magyar államiság kezdeteiről

Történeti köztudatunk a magyar államalapítást Szent Istvánhoz köti. Az
első magyar király életműve valóban ezzel a kifejezéssel írható le, hiszen
új, mindenki számára kötelező vallást és intézményeket vezetett be,
írásban rögzítette a törvényeket. Csakhogy nem ő volt a magyar
államiság első megteremtője, hanem őse, Álmos nagyfejedelem, aki
turultól jövendölt nagyra hivatottságát beváltva Etelközben egy önálló és
erős monarchiát hozott létre a IX. század közepére tehető időszakban. Az
etelközi Magyar Nagyfejedelemség előre eltervezett döntéssel 895 körül
birtokba vette a Kárpát-medencét. Az első magyar állam berendezkedése
a X. század végéig állt fent, és bár István hivatalosan szakított a pogánykori örökséggel, de a keresztény Magyar Királyság sok olyan jellemvonást őrzött meg, ami a sztyeppéről hozott hagyományból eredt.
Az előadás 2011. március 17-én, csütörtökön, 20 órakor kezdődik a Telki
Iskola éttermében.
Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
A Nyugdíjas klub hírei

Kedves Nyugdíjas Klubtagok!

A januári összejövetelünkön az ebéd elhúzódásáért szíves
elnézéseteket kérem!
Március 12-én délután 15 órától a Pajtában találkozunk, szeretném
megbeszélni, hogy a kapott klubhelyiséget hogyan rendezzük be,
mikor jöjjünk össze, mit csináljunk, stb. Mindenkit szeretettel várunk!
Addig is szép napokat, jó egészséget kivánok!
Márta
2011. február
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Fáklyás felvonulás a Pajtától az Iskoláig, a Petőfi u. Rákóczi u. - Erdő u. - Akácos u. útvonalon.

Gyülekező a Pajtánál 18.15-kor, indulás 18.30-kor.
A fáklyákat az önkormányzat biztosítja!
19 órától az Általános Iskola tanulóinak műsora és
megemlékezés az iskola aulájában.
Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére
tűzze fel a kokárdát és lobogózza fel házát nemzeti
zászlónkkal!

A zászlóakció folytatódik

Tisztelt telki polgárok!

Az elmúlt években sikerrel újraindított akció után az
önkormányzat ezúton kínálja fel ismét azt a lehetőséget,
hogy a helybéli lakosoknak kedvezményes áron beszerez
nemzeti és telki címeres zászlókat.
Móczár Gábor alpolgármester
A zászlók és tartozékaik árjegyzéke (bruttó darabárak):

Nemzeti zászló nyomott címerrel: Fehérre festett fém fali tartó:
60 x 40 cm: 1.125.- Ft
1 ágú: 3.688.- Ft
90 x 60 cm: 1.875.- Ft
2 ágú: 5.225.- Ft
Nemzeti zászló címer nélkül:
Telki község zászlaja (a pajzs
60 x 40 cm: 875.- Ft
alakú címerrel, zöld alapon)
90 x 60 cm: 1.500.- Ft
60 x 40 cm: 1.500.- Ft
Zászlónyél:
90 x 60 cm: 3.375.- Ft
Műanyag, 2 m-es: 2.100.- Ft
Fa, 2 m-es: 1.750.- Ft
A zászlók 2011. március 7-én 18 óráig megrendelhetők a

Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán a 26/572-003
telefonszámon vagy a hivatal@telki.hu e-mail címen.

Az igénybejelentést az alábbi minta szerint kérjük
megküldeni:
Megrendelek ......db ……méretű nemzeti zászlót
címerrel/címer nélkül (aláhúzandó)
Megrendelek ......db ……méretű telki zászlót
Megrendelek ......db műanyag/fa zászlótartó nyelet
(aláhúzandó)
Megrendelek ......db ……ágú fali tartót.
……………………………………..
az igénylő neve
……………………………………..
igénylő aláírása

lakcíme:………………………….....................................

telefonszáma:……..............................................................
11

Áprilisi költővendégünk:

KULTÚRA, KÖZÖSSÉGI ÉLET

Tóth Krisztina

Tóth Krisztina Babérkoszorú-díjas költő, a kortárs költészet egyik meghatározó alakja. Tavaszi
irodalmi délutánunkon vele beszélgetünk költészetéről, novelláiról.
Rendezvényünk ez alkalommal része a Szépírók Társasága A Könyv utóélete sorozatának,
melyben Tóth Krisztina legutóbbi, Magas labda című verseskötetét (is) bemutatjuk.
Alábbi versével a költő elnyerte a 2008. évi Salvatore Quasimodo nemzetközi költőverseny díját.

A világ minden országa

Forgott a nyárfavatta, nem volt kitáblázva az égető,
aztán feltűnt a műút végén a csavart kéményű pléhtető,
és tudtam, hogy az az, valaki mobilozott az udvaron,
a kapu tárva-nyitva állt, köszöntem, gondoltam, úgy hagyom,
megállított egy férfi, kérdeztem, hogy jutok az irodába,
szóval maga jött egyre, akkor a maga nagymamája,
éppen időben, mondta, már be van kezelve a néni,
nem mertem rákérdezni, hogy ezt pontosan hogy is érti,
de még igazolnom kellett, hogy a magyar állam polgára,
s az elhunyt ily módon jogosult a hamvasztásra.
A papírokat az asztalra tettem, egy nő meg a gépen
babrált: az útlevél a fűzésnél, pont középen
kinyílt a levegőtlen szobában, mint egy ablak,
pecséttel tanúsítva, hogy birtokosa
a világ minden országába utazhat.
A világ minden országának csarnokában
egy szürke, zúgó monitor előtt álltam,
és figyeltem a nagyanyám útra felöltött arcát,
ahogy a sínen lehunyt szemmel haladt át,
és még hasonlított magára, csak hegyesebb volt az orra,
e már jobban hasonlított az összes földi halottra,
májfoltos, sárga tokká változott, puszta testté,
ez hamis világ timnüce belől menté,
amikor becsúsztatták, hirtelen elnéztem máshová,
és odutta vala neki paradicsumut hazoá,
és széket toltak alám, üljön le, ha kivárja,
de menni kellett a gyerekért az iskolába,
nyomogatták a gombokat, zúgni kezdett az áram,
egy óra negyvenhat volt. Nem hiszek
az örvénylő test feltámadásában.
Nyár turbinája, száraz esőt hadart az égbolt,
hunyorogtam, odakint meleg szél volt,
karcos felhőt kavart, vitte, besodorta középre,
nem őt sirattam, nem beszéltünk már vagy öt éve,
nem azt az arcot, kezet, nem a sápadt gyerekkort,
hanem a testet, a testet, a testet, hogy csak ez volt,
hogy ennyi az egész, leváló bőr, lila körmök, hogy ennyi,
hogy üres test vagyok és hogy nem bírlak nem szeretni,
hogy a világ minden országa egyetlen test maga,
hogy mégsincs otthona, hogy másban sohase ér a test haza,
autók dudáltak és jött egy biciklis, kikerült,
a por a bőrön át lassan a szikkadt szívre ült,
két óra múlhatott, mikor tudtam, még mindig égett –
Mentem valahol az Auchan mögött,
hogy megtaláljam a HÉV-et.
A rendezvény helyszíne hagyományainkhoz híven a
Telki Óvoda.
Időpontja: 2011. április 15, péntek 18 óra.
Mindenkit szeretettel, teával és aprósüteménnyel várunk!

Keserűné Molnár Krisztina Rita – Kokukk Egyesület
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Közhasznú társadalmi
szervezetté alakult
a Budavidék Zöldút Szövetség

A 2010-es túrák után elhatároztuk, hogy szövetségünket a jövőben
hivatalos formában fogjuk működtetni a biztos anyagi háttér
megteremtése és pályázatokon való indulási lehetőség magalapozása
érdekében. Hosszas előkészítés után 2011. január 27-én közhasznú
társadalmi szervezetként is megalapítottuk a Budavidék Zöldút
Szövetséget. Nagy örömünkre a KOKUKK Egyesületet immár
hivatalosan is alapító tagjaink között tudhatjuk.
Alapszabályunk szerint a szövetség legfőbb célja „olyan rekreációs
lehetőség megteremtése, amely hozzájárul a Zsámbéki medencében élők
egészséges életmódjának kialakításához, elősegíti a Zsámbéki-medence
természeti és kulturális örökségének megőrzését, bemutatását és új
hasznosítási formáinak megtalálását.” Az alapszabályban rögzítettük azt
is, hogy a szövetség „tevékenységét összehangolja a hazai és külföldi
zöldutak (”Greenways”) fogalomrendszerével és gyakorlatával, a helyi
és térségi szintű településrendezési koncepciókkal és tervekkel, a
zöldúthálózatot érintő tulajdonosok, kezelők és illetékes szakhatóságok
véleményeivel, valamint a hasonló célokat és értékeket követő helyi és
térségi civil kezdeményezésekkel.”
Programunk megvalósításának fő alapelve, céljaink megvalósításának
optimális ütemezése: „A kitűzött célokat a megoldandó feladatok (pl.
útfelszín javítása, útjelzők elhelyezése, hulladékmentesség biztosítása, az
utakhoz kapcsolódó műtárgyak felújítása, fásítás) és a fejlesztési
lehetőségek (pl. ismertető táblák elhelyezése, tanösvények létesítése,
központi és településenkénti pihenőhelyek és információs pontok
létrehozása, a helyi termelők és szolgáltatók bekapcsolása) összehangolásával, valamint a program előrehaladtának megfelelő
tájékoztatással kívánjuk megvalósítani.”
„A BVZSZ nyitott szervezet, tagja lehet bármely, a Zsámbékimedencében élő, illetve tevékenykedő természetes személy, jogi személy
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az alapszabályban
foglaltakat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.”
Várunk tehát minden további csatlakozót, aki céljainkkal egyetért, és
programunkat támogatni szeretné!
Bárcziné Kapovits Judit
Elnök
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Láng Noémi
Alelnök, település felelős
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Tavaszváró túraajánló 4.:
PROGRAM

Közös túra Biatorbágyra!

Aki még nem elég bátor az egyéni kalandozásokhoz, május 7én az Iharosi sportpálya mögött lévő völgybe, a valamikori
munkásőr tábor és gyakorlótér helyszínére tarthat velünk és
találkozhat a Zsámbéki-medence többi elszánt kerékpárosával,
a Budavidék Zöldút Szövetség és a Biatorbágyi Önkormányzat
által szervezett tavaszi túrán.
Első túraajánlóm folytatásaként, a pátyi Főkút-forrás közelében
lévő Fenyves alatti réten elhelyezett útjelző oszlopunktól
nagyjából nyolc kilométerre található az Iharosi tábor. A
Fenyves irányából először enyhén emelkedő füves réteken
haladunk Torbágy felé. A kaptató erősödik mielőtt felérnénk a
Katalin-hegyi szántóföldek mellé. Az erdőbe való belépés előtt
érdemes visszatekinteni a Zsámbéki medencére, szépen
kirajzolódik a Pátyról Budajenő felé vezető jegenyefasor. Az
erdei úton gurulva elhaladunk egy észak-déli tájolású
nyiladékban a XIX. század elején épült kálvária mellett. A
kálvária nagykeresztjét az ötvenes években lerombolták, a
kétezres évek elejére helyét teljesen elfoglalta az erdő. Az
elmúlt években többek összefogásának eredményeként a
területet megtisztították, a kálváriát és a keresztet felújították,
és újraállították. Az erdőből kiérve, hétvégi házas övezeten
áthaladva még mindig lejtős úton gurulhatunk át az autópálya
alatt, majd a lámpás kereszteződés után egészen le a Torbágyi
Katolikus templomig. A Füzes-patakon átkelve érdemes
felkapaszkodnunk a Biatorbágyi főtérre.
Ha valaki önállóan kerekezik el Biatorbágyra, a főtéren vagy a
közeli Szabadság utcában lévő cukrászdában egy gyümölcsös
krémes társaságában megejtett pihenő után az épített értékek
mellett számos természeti érték felkeresése közül választhat.
A legkedveltebb helyek közül az egyik a Biai-tóra néző
madárles a Kölcsey utca végében, melyet óvodás gyerekek
szülei építettek akácrönkökből. A Biai-tó a medence
legnagyobb tava, jelenlegi formája és mérete duzzasztásnak
köszönhető. Fontos pihenőhely a vonuló madarak, és élőhely a
fészkelő fajok számára. Az innen megfigyelhető madarak
felismerését tájékoztató tábla segíti.
A másik felkeresésre érdemes helyszín a kiemelkedő geológiai
és tájképi értékkel bíró Nyakas-kő, ahonnan a Zsámbéki

Biai-tó éjjel

2011. február

medence pereméről szép időben jó kilátás nyílik Etyekre,
Herceghalomra és Pátyra is. A kiédesedő Pannon-tenger által
formált sziklaalakzatok nemcsak a kistáj, hanem a tágabb régió
leglátványosabb természeti szépségei közé tartoznak.
Tavaszi túránk során azonban a főtérről a Viadukt felé, azon
keresztültekerve fogjuk folytatni utunkat. Ez egy kis kerülőnek
tűnhet, de megéri a főtérig való erőfeszítést a völgyhídon
áthaladás élménye, ráadásul így még az alatta lévő veszélyes
közlekedési csomópontot is elkerülhetjük. A régi vasúti töltés
nyomvonalát – mely klasszikusan jó példa a zöldutak
kialakítására–, a Fülemüle utca murvás lejtőjén át (figyelve az
óvatos fékezésre!), hagyjuk el. A közeli raktárbázisok
csapadékvizét feltartó Nemo-tó mellett jobbra, majd a lovas
pálya előtt balra kanyarodva az utat követve hamarosan
megérkezünk a találkozó pontba. Folytatás a következő
számban!
Láng Noémi
Külön köszönet Tüske Emilnek

fotó:Tüske Emil
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Nyakas-kő

Biai-tó

fotó:Tüske Emil

fotó:Tüske Emil
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K Ö Z É R D E K Ű

ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE

Az alapítvány működését 1992-ben kezdte (Kerese János és Telki
község Önkormányzata alapította 50-50 százalékban). 1996 óta
jogosult a személyi jövedelemadó 1 százalékának igénylésére.
Tevékenységének fókusza a helyi óvoda és iskola támogatása
eszközök vásárlásával, rendezvények szponzorálásával.
2007-ben átalakult az alapítvány kuratóriuma és a tevékenység is
kismértékben bővítésre került: falusi gyermek és ifjúsági
rendezvények szponzorálása és szerepvállalás a falu szépítésében.
A kuratórium tagjai: Csernok Krisztina, Homolya Vera, Jeck János,
Kolláth Klára, Szalay László, Szigeti Antal és Tóth Eszter. A
kuratórium tagjai közül senki nem részesül semmilyen juttatásban,
az Alapítvány működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat a
tagok magukra vállalták.
Az elmúlt 3 évben (3 számvitelileg lezárt év 2007-2009) az
alapítvány bevétele:
• 2007: 9.156 ezer forint
• 2008: 5.429 ezer forint
• 2009: 4.972 ezer forint volt.
A bevételek 65-66 százalékát (kivétel 2007, amikor a műfüves
focipályára jelentős támogatás érkezett) az 1 százalékos
felajánlások adják, szintén jelentős az éves bál nyeresége: 900 ezer
forint 1 millió forint; ezenkívül érkeznek közvetlen támogatói
befizetések, és szinte minden évben kisebb összegű pályázati
összegeket is nyerünk ( 2007-ben Nemzeti Civil Alap pályázat,
2009-ben egészségnapi pályázat).
A kiadási oldalt tekintve az óvoda:
• 2007-ben az 1.500 ezer forintot,
• 2008-ban 2.156 ezer forintot,
• 2009-ben 2.010 ezer forintot kapott. Az óvoda költségeinek
legnagyobb része az udvari játékok fejlesztésére ment (évente 500950 ezer forint), a következő jelentős tétel a madáróvodai
programok (évente 600-700 ezer forint, ami magába foglalja az
utazás/busz költségét, programok szervezését, anyagokat,
felszereléseket a programokhoz); karácsonyi ajándékokra 320-450
ezer forintot kapott.
Az iskola támogatására az elmúlt években a következő összegeket
fordította az alapítvány:
• 2007-ben 600 ezer forint (rendezvények, versenyeken való
részvétel) + 1.500 ezer forint a tornaterem felszerelésére,
• 2008-ban 1.068 ezer forint (bútorokra, rendezvényekre,
könyvvásárlásra, illetve versenyeken való részvételre),
• 2009-ben 2.286 ezer forint (szintén bútorokra, kézszárítókra, a
fizika szertár felszerelésére, digitális földrajz és történelem
anyagokra, rendezvényekre, versenyeken való részvételre).
Az alapítványi bálból származó bevételt az iskola és óvoda felefele arányban kapja meg és használja fel az adott évben megjelölt
március 5.
március 8.
március 11. 17.30
március 11.
március 12.
március 15.
március 15.
március 17.
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kiadási/fejlesztési célra.
Az források elosztásáról a kuratórium dönt (tan)évente, melynek
menete a következő:
- évente felméri az igényeit mindkét intézmény és a forrásigényét
részletes indoklással elküldi a kuratóriumnak,
- a kuratórium áttekinti, megvitatja (ha szükséges további
információt kér) és elfogadja az intézmények éves tervét,
- a költések a terv szerint történnek, a menetközben felmerülő
igényeket, változásokat a kuratórium engedélyezi.
A kuratórium a források elosztásánál azt a célt tartja szem előtt,
hogy a gyerekek minél szélesebb köre részesüljön a támogatásból,
olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, amelyek tartósan és magas
színvonalon szolgálják a nevelést, fejlesztést. Gyerekeink
fejlődéséhez helyben szeretnénk biztosítani a lehető legjobb
intézményi hátteret. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az alapítvány
nem veszi át az önkormányzatnak, mint az intézmények
üzemeltetőjének költségterheit, hanem az oktatás, nevelés
minőségét javító további kiadásokat vállal magára.
Az alapítvány a még fel nem használt összeget lekötött betétben
tartja. Eddig szinte minden évben voltak nagyobb összegű
kiadások mind az iskolában mint pedig az óvodában is, ami
indokolta a tartalékok kezelését.
Az alapítvány tevékenységéről a civil szervezetekre vonatkozó
pénzügyi beszámolót készít, melyet egy szöveges beszámolóval
kiegészítve az önkormányzat képviselő-testülete fogad el évente.

Kitüntették a KOKUKK
Egyesületet

Pest Megye Környezetvédelméért Díjal tüntették ki a telki
KOKUKK Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő
Közhasznú Egyesületet Telki környezeti állapotának megóvása
és fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása
érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munkájuk
elismeréseként.
A 2003. március 25-én alakult egyesület honlapján a
romantikus kezdetről a következőket olvashatjuk: “2002
telének egyik fogvacogtató estéjén két anya baktatott hazafelé
az óvodai szülői értekezletről. Beszélgetésbe elegyedtek és
mindkettejük meglepetésére az derült ki, hogy egyikük is,
másikuk is azt tervezi, egyesületet hoz létre Telkiben. Egyikük
kulturális, másikuk környezetvédő egyesületről ábrándozott.
Rövid tanácskozás után arra jutottak, egy ekkora falunak elég
egy egyesület is, a két cél jól kiegészíti egymást”.
www.kokukk.hu

Telki és Budajenő márciusi programja

Egyházközségi bál
Farsangtemetés
Kodolányi emléktábla megkoszorúzása
Filmklub
Nyugdíjas klub
Ünnepi megemlékezés
Nemzeti ünnepi megemlékezés
“Kapcsolatok” előadás

Egyházközség
Ringlein
Telki
Telki
Telki
Budajenő Önkormányzat
Telki
Telki
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Tornaterem
Művelődési ház
Kodolányi ház
Pajta
Pajta
szabadtéri
Pajta, Iskola
Iskola
2011. február

1 százalék

BUDAJENŐ, KÖZÖSSÉGI ÉLET

A Budajenői Óvodásokért Közhasznú Alapítvány 2011től alkalmassá vált a SZJA 1 %-nak fogadására. Az elmúlt
két évben (egyéb felajánlásokból) az Alapítvány
színvonalas óvodai programokat (koncert, egész napos
gyermeknapi program), valamint az óvodaudvar
tornapályájának felújítását támogatta.
Az Alapítvány ezt a munkát, valamint nevelési-oktatási
célok megvalósítását segítő eszközök fejlesztését szeretné
folytatni az Önök segítségével.
A kuratórium elnöke: Heimné dr. Gáll Bernadett.
Budajenői Óvodásokért Közhasznú Alapítvány
ADÓSZÁM: 18718623-1-13
bankszámlaszám: 10701180-44909307-51100005
-----------------------------------------------------------------------

Nemzetközi sváb bál Tarjánban

Beköszöntött a báli szezon, és egymást érik a vidám események Telkiben,
Budajenőn, Perbálon és másutt. Ha az itt élőknek kevés a helyi mulatság,
akkor persze átruccannak a szomszéd települések rendezvényeire is. Február
5-én így tett a budajenőiek egy csoportja (polgármesterükkel az élükön),
akikhez csatlakozott három telki házaspár. A társaság busszal utazott a
hagyományos és méltán híres tarjáni sváb bálba (ez volt a tizenhatodik),
amelyet az ottani sportcsarnokban rendeztek. Marx Ernő polgármester
köszöntőbeszédét követően fellépett a tarjáni S-IKER 2000 sramlizenekar, a
Tarjáni Dalkör, valamint két helyi tánccsoport. A tarjániak igazán kitettek
magukért, amit az is jelez, hogy csupán a vacsorajegyes belépőkből több mint
ezerkettőszáz kelt el. A muzsikát a bajorországi Jura-Tschech és a helyi
Tarjaner „Spitzbaum” Kapelle zenekar szolgáltatta. A nemzetközi bál rangját
jelzi, hogy forgatott a Magyar Televízió és a Duna Televízió is. Látványos és
szívmelengető volt a sváb népviseletbe öltözött fiatalok sokasága, svábok,
bajorok, és a bál iránt érdeklődő más honfitársaink kavalkádja. A táncparkett
rendre zsúfolásig megtelt, rendesen fogyott a sör, a bor és a jó magyar
pálinka. A jenőiek és a telkiek éjjel kettőig mulattak, és amikor eljöttek, a bál
még javában tartott. Akinek mindez nem volt elég, az a következő hétvégén
folytathatta a telki iskolában tartott farsangi bálon, ahol legalább olyan
fergeteges volt a hangulat, mint a tarjáni svábok között.
(b)

Köszönetet mondunk az előző évben felajánlott
összegekért, mely iskolánk alapítványának számlaszámára
érkezett. A támogatás teljes összegét az iskola udvarának
rendezésére, felújítására kívánjuk fordítani. Örömmel
tudatjuk, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló pénzösszeg
már elegendő a munkák megkezdéséhez.
Támogatásra a továbbiakban is köszönettel számítunk,
hogy minél előbb megvalósíthassuk elképzeléseinket.
BUDAJENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
18711860-1-13
Köszönettel: az iskola vezetése
----------------------------------------------------------------------A Ringlein Egyesület 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy
hátteret biztosítson a RINGLEIN TÁNCCSOPORT
tevékenységéhez, kulturális rendezvények szervezéséhez.
Célunk az örökbe kapott sváb kultúra ápolása. Csoportunk
számos hazai és külföldi szereplést tudhat maga mögött.
Kérjük, hogy amennyiben céljainkkal egyetért, segítse a
tánccsoportunk működését.
Ringlein Egyesület
Adószáma: 18701108-1-13
Bankszámlaszám: 11742348-20014225
Köszönjük mindazoknak, akik 2009. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-át Egyesületünk részére ajánlották
fel. A felajánlott összeget a Ringlein tánccsoport
működésére fordítjuk.
A Ringlein Egyesület vezetősége
2011. február

Perbál Önkormányzata meghirdeti hasznosításra a
tulajdonában lévő, Perbál központjában, a
szolgáltatóházban elhelyezkedő egyik üzlethelyiségét.
A bérlemény összesen 18,3 nm.
A bérleti díj 1.050.-Ft/nm/ hó.
Érdeklődni a 26/370-350; vagy a 30/9 520-887
telefonszámokon lehet.
TELKI napló

15

TELKI TÖRTÉNETE:

TÖRTÉNELEM

Phönix- madár, Faluház

Úgy hírlik, hogy a telki közösségi pajta
helyén az apátsági monostor temploma
állott. Szétszedték, kövei 300 méteren belül
csaknem minden parasztházban fellelhetők, sőt tudjuk, hogy köveiből -némi
téglakiegészítéssel- épült fel 1805-ben az új
templom is.
Telki község legizgatóbb, nem létező
műemlékét rejti a pajta alapfala.
Feltételezhető, hogy még Géza fejedelem
idejében megindult kereszténnyé válás,
majd Szent István idejében folytatódott a
Szent Benedek-rendiek behívásával. Ők a
középkori szerzetesség legősibb közösségéhez tartoztak. Életük szabályait alapítójuk, Nursiai Szent Benedek (480- 587?)
alkotta meg, fő eszméje az ora et labora
(imádkozzál és dolgozzál) gondolat és az
állandó kolostori tartózkodás, az erkölcsösség és engedel-messég.
A gondolat és a szerzetesek következetes
magatartása a közvetlen környezetre is
hatott, a korabeli vallási-szellemi élet szinte
minden területét behálózta. Ebből
következett, hogy az újonnan alapított
monostorok hamarosan nemcsak az adott
vidék szellemi, hanem gazdasági központjává is váltak. A bencés rend 996-ban
kezdte működését hazánkban; első
monostorát - ebből alakult ki a Szent
Hippolytus apátság - a mai Nyitra városa
melletti Zobor hegy csúcsán, a X-XI.
század fordulóján építette. Nem messze
ettől létesült később, már a telki monostor
megépítése után a Szent Márton hegyi
(később: Pannonhalma) kolostor filiája
Deákiban. Ennek a papjai is, mint sok más
monostoré a feljegyzések szerint, kivették
részüket az Alsó-Vág menti síkság számos
településének lelki gondozásából és a táj
sokoldalú fejlesztéséből.
Nekünk, Telkieknek rendkívül fontos
megismernünk az Árpádkor számos, akár
romjaiban fennmaradt monostorát, hogy
képzeletben - és felhasználva az egyetlen
fogódzót: a pajta alapfalait - felépíthessük a
mi monostorunkat.
Az előzőkben említett Deáki monostor
mellett, ismerjük a Pórdömölki (Celldömölk) régi bencés apátság romjait és a
somogyvári bencés apátság ásatásait.
Ludwig Emilnek a Magyar Nemzet
hasábjain megjelent ismertetése: „… a
rendház alapításának idejét, alapítójának
kilétét homály fedi, talán II. Béla (1131-41)
királyságához és személyéhez köthető.
Első hiteles említése 1252-ből – hét és
félszáz év előttről való. Dömölk (Demunk)
XIV. században már tekintélyes egyházi
központ, apátsága hiteles helyként
működik. Fénykora a török időkben törik
meg, a barátok a Csalló-közbe mene16

külnek, 1595-ben az apát
egyedül él a romos falak
között. A kemenesalji református vidékre Mária
Terézia uralkodása (174080) idején térnek vissza a
szerzetesek. Koptik Odo
apát az ausztriai Mariazellből hoz kegyszobrot 1745ben – melynek azóta járnak
csodájára a jámbor hívek.
Új templomot építenek
máshová, a romok maradnak.
A 750 éve megnevezett
templom maradványai a
XII-XIV. századi építészet
stílusjegyeit őrzik. A vaskos
négyszögletű torony nyugati oldalán nyílik a félköríves
bejárat, az első emeletig álló
falon a romanika stílusában
készült párkánydísz látható.
Az épületrom meglepő
ódon, ünnepélyes, szinte
titokzatos hatását különleges építőanyagának köszönheti. A XVIII.
századi építkezések után a végképp
elhagyott rom enyészetnek indul. 1945-ben
beomlott hajójának oldalfala, 1960-ban
már sürgetővé vált állagmegóvása. 1990-es
évek elején rendezési tervet készítettem
Celldömölkre, akkor a követ már kezdték
széthordani a környező építkezésekhez.
Javasoltam kulturált körülépítését lakóépületekkel, ez a megmentés szinte egyetlen
eszközének bizonyult.
A hasonlóság félelmetes a mi monostorunk
sorsával. Sajnos a mienket már széthordták
a 18. században. Ez viszont nem ok arra,
hogy valamiképpen emlékét meg ne
őrizzük.
Izgalommal fedeztem fel, hogy pajtánk,
mely nagy valószínűséggel megőrizte az
egykori monostori templom körvonalait az
akkori bencés rendi templomok „típustervi” paramétereit örökíti az utókorra.
Visszatérve a deáki monostor templom/kápolna összehasonlításra idézem
Molnár Imre monográfiáját:
A deáki kápolna teljes hossza nem haladja
meg a tíz métert. Feltevések szerint ez itt az
első épület, melyet már 1103-ban említenek. Ezt támasztja alá a kápolna
apszisának (homlokzat) déli oldalán a múlt
században felfedezett főkapu. A kápolna
apszisának déli oldalán tipikus romanika
stílusában készült, résszerű ablakok
nyíltak. A déli falat magas, fűrészfogas
TELKI napló

motívumú párkány, az apszist keskenyen
fogazott párkánymező díszítette.
A mai deáki templom művészettörténeti
szempontból legjelentősebb felülete az
1228-ban felszentelt kétszintes, háromhajós rész, amely 10,75 méter széles és
19,5 méter hosszú teret alkotott. (A Pajta
méretei Telkin: 10. 5 x 24 méter, ebből a
torony alapmérete ~5.0 méter!). A szakrális
építmény jellege levezethető a Szent
Benedek-rendi szerzetesek istentiszteleti
szokásaiból és egyházművészeti hagyományaiból.
A nyugati homlokzat két szélén mintegy
őrálló, zömök, a romanika stílusát őrző
tornyok a középhajó háromszögű ormát
fogják közre. Meg kell jegyezni, hogy a
templom hosszának az aránya úgy
viszonylik a teljes szélességhez, mint
három a kettőhöz, tehát az aranymetszés
szabályát követi.
A mi telki Atlantiszunk, íme itt szunnyad
előttünk. Egy ócska épület által megmentett alapokon, ám a föld alatt. Megkiséreltem a rekonstrukciót építészettörténeti
ismerteim alapján. Talán majd még
elkészíttetem a számítógépes animációt is.
Nem lenne jó azonban sejtéseinket felépíteni? A falu büszkeségére, az idegenforgalom vonzására? Hamvaiból felemelkedő Phönix madár nem lehetne-e egy
méltó Faluháza?
CF
Részlet a Telki ezer éve című könyvből.
2011. február

Faludisznaja és disznótora

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Idén sem maradhatott el nálunk és
szomszédunknál a szokásos faluszintű
helyi disznóvágás. Ezúttal két egymást
követő szombaton, Telkiben február 5én, majd Budajenőn 12-én ehettek finom
disznóból készült ételeket a két település
lakói. A hangulatra egyik helyen sem
lehetett panasz, ahogyan a fenséges
ételekre és a finom forralt borra sem!

Faludisznaja – ahogy
Magda néne látta

Sosem nézem a naptárt, otthonülőként
elveszítem a fonalat a napokkal kapcsolatban. Akkor tudatosult bennem a
hétvégi „Malacos” rendezvény, amikor
többen megkérdezték tőlem, hogy: „ugye
most is tetszik sütni finom süteményeket a
Faludisznajára?” Hát, sütöttem.
Vittem le frissen elrakott lekvárokat is.
Szeretik a falumbéliek. De nem csak ők.
Sok ismerős arc volt a környező falvakból
is. Az időjárás is kegyes volt hozzánk.
Tavaly a szakadó hóban a gyerekek
hógolyózását két üveg lekvárom bánta. De
én nem. Jó volt látni őket, amint vidáman
játszottak a Pajta előtti téren. Idén nem
láttam őket. A játszóház az Polgármesteri
Hivatal épületében volt. Onnét szűrődött ki
a gyermekzsivaj.
Szombat reggel korán kimentünk Magda
Apóval a Pajta elé, hogy felállítsuk a
lekváros standunkat. Meglepetésemre már
javában sürögtek-forogtak a szervezők a
kis téren. Vajon ők le sem feküdtek az
éjszaka? Az ismerősök üdvözlése és a
pálinkakóstoló után - ami elengedhetetlen
hajnali programja egy disznóölésnek meghozták Dezsőt és Jenőt egy utánfutóban - elfektetve. Idén a szervezők
ötletesen - és gondolom higiéniai okokbólaz önkormányzat hátsó udvarán dobták
szét a disznókat sonkákra, oldalasokra és
csülkökre. A díszkövet nehéz felsúrolni
ugyanis. Mire a falubeliek elkezdtek
szállingózni, addigra már sercegett a zsír a
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hússzeletek alatt és mennyei illatok
terjengtek a levegőben. Magda Apónak
folyamatosan csorgott a nyála, mivel
standunk a bejárat mellett volt.
Ami a számunkra újításnak tűnt, az az
ebédjegy alkalmazásának ötletes megoldása volt (tavaly volt először ez a szisztéma
– a szerk.). A korábbi rendezvényeken
mindenki ingyen ehetett, aminek az lett a
vége, hogy a kajaosztásra előkerültek az
ételhordók, és a szemtelenül megpakolt
edényekkel megrakottan a drága autókba
beszállva elhajtottak. Volt olyan év is,
amikor minden helyi lakos postaládájába
bedobtak egy kupont, ami az étkezésre
jogosított. Érdekes volt az is, hogy
„Trabant Bácsinak” nem volt semmije a
postaláda helyett kirakott, lefejezett
vizesflakonjában, de „Sportkocsi Úr” a
kuponokat úgy tartotta kezében, mintha
kártyázna.
Az idei kupon alkalmazás telitalálat volt.
Aki helyben fizetett 500 forintot, az
háromszori ételadagra volt jogosult. És
nem is akármilyen adagok voltak ezek.
Meglett férfiaknak való!
Ahogy a bendők teltek és a vér alkoholszintje emelkedett, megkívánta a hangulat
a zenét. Hogy-hogy nem, a szervezők
szemfülességét és jó érzékét dicsérve meg
is jelent a zenekar - zeneszerszámaik
kíséretében - és konzervatóriumi tudásukat
elővéve fergeteges táncos-zenés mulatságot teremtettek. Meg kell még említenem az üstben főtt forró teát a gyerekeknek
és a soha ki nem fogyó forralt bort a még
nagyobb gyerekek számára.
A nap végén - miután Magda Apó és
Komám Uram spiccesen szerenádot adott
Anni néninek, a kocsmárosok gyöngyének
– azt a következtetést vontam le, hogy
végre kezd a “Falunk Disznaja” olyan
rendezvény lenni, mint 100 évvel ezelőtt
volt hagyomány egy disznóvágáson.
Minden generáció jól érezte magát és
végre leporolva elővehettem a kivilágított
sodrófát.
GM
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Farsangtemetés

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
Farsangtemetésünkre !

HELYSZÍN: BUDAJENŐ - MŰVELŐDÉSI HÁZ
IDőPONT: 2011. március 8. KEDD,
20.00 órától

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
BÜFÉ NINCS, DE LEHETőSÉGET BIZTOSÍTUNK ARRA, HOGY
BÁRKI MEGMUTASSA LEGFINOMABB SÜTEMÉNYÉT ÉS BORÁT!!
Egy jó hangulatú este reményében
Üdvözlettel:

DICKE SCHWÄNE PERBÁLI FÚVÓSZENEKAR
RINGLEIN TÁNCCSOPORT BUDAJENő
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELADNÁ INGATLANÁT? HÍVJA SEGÍTSÉGÜL A LEGNAGYOBBAT!
A hazai ingatlanpiac vezetŒ szereplŒje 116 irodában, több, mint 1100
értékesítŒvel - az Ön szolgálatában.
HITEL? MI MEGTALÁLJUK ÖNNEK A LEGJOBBAT A PIACON!
Teljeskörı, díjmentes hiteltanácsadás és -ügyintézés 29 pénzügyi
partner kínálatából. EGYEDI HITELTERMÉKEK kizárólag a DUNA
HOUSE-nál megvásárolható ingatlanokra!
0630-9512885 - Ádám Rita, ingatlanértékesítŒ
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Hiányzó cikk

Szorosabbra fűzött szálak a Kisbíróval

GÓLYAHÍR, LAPZÁRTA, HIRDETÉS

Az előző számunkban a szemétszállítással kapcsolatos döntésről
szóló írásunkban többször hivatkoztunk egy másik cikkre, ami
azonban egy utolsó pillanatban született döntés miatt nem szerepelt
végül az újságban. A hivatkozás viszont ennek ellenére
bennmaradt a cikkben, aminek kapcsán most fontosnak tartjuk
közölni, hogy a Réthy Imre által írt AVE Caesar cikk teljes
egészében olvasható a Telki Cafén.
Megértésüket köszönjük!

Az előző számunkban közölt Interjú Telki és Budajenő
polgármesterével című cikk csak a kezdet a Budajenői Kisbíróval
való együttműködésünkben! A jövőben is több közös cikk várható,
valamint a két szerkesztőség is gyakran egyeztet, illetve oszt meg
a két újság között anyagokat.
Az akkori bevezetőben ugyanakkor sajnos kissé átkereszteltük a
jenői lapot, amely természetesen a korábbi felvetések ellenére is
maradt Kisbíró!
Telki “Hírmondó”

Következő lapzártánk várható időpontja: március 12.
Elérhetőségeink változatlanok: telkinaplo@telki.hu
telkinaplo@gmail.com

Urológiai magánrendelés
Telki központjában a főút mellett.

Cím: Telki, Kórház fasor 24, első emelet Szolgáltatóház
Rendelési idő:

Kedd és Csütörtök 16.00-tól 18.00 óráig
Bejelentkezés: 06-30-911-3550
urologia@urologiamindenkinek.hu
www.urologiamindenkinek.hu

(a nagy tárhelyet igénylő fotók, fájlok számára)

LÉGÚTI ALLERGIA ÉS

TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS

BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása, és kezelése,
tanácsadás, légzésfunkció mérés.

A tevékenységünkkel kapcsolatos
részletes információt a honlapunkon
találják meg.

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 Ö n k o r m á n y z a t
2 0 8 9 Te l k i , P e t ő f i u t c a 1 .
FELELŐS KIADÓ:
Te l k i K ö z s é g p o l g á r m e s t e r e
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Szilágyi Balázs
Te l . : ( 7 0 ) 5 3 0 - 5 6 4 4
telkinaplo@telki.hu
MUNKATÁRSAK:
Bognár Annamária
Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván
Nyomdai munkák:
SOLONG Press Kft.

Lapzártánkig született:

Brezina Péter és Kéri Eszter gyermeke Brezina Anna

Jordán Attila és Jordán-Tóth Andrea gyermeke Jordán Balázs
Németh István és Berta Gabriella gyermeke: Németh Kitti

Bodnár Tamás és Hollósi Viktória gyermeke: Bodnár Ádám
Gratulálunk!
2011. február
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