
                

Ibolya, ibolya
virítsz már a réten,
gyönyörködsz este a 
víg tücsökzenében.

Tücsökzene ringat 
este elalvásra,
hajnalban megfürdesz
az ég harmatába’.

Napfény az ebéded,
szellők simogatnak:
így élsz vidáman,
hírnöke tavasznak.

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdőalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelődomb
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Áprilisi költővendégünk: 
Tóth Krisztina

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

Április 16-án tavaszi falutakarítás

Újra várunk mindenkit a szokásos tavaszi falutakarításra! Tervezett
munkák: a köztéren éktelenkedő szemét összeszedése, kisebb
karbantartási feladatok.

11. oldal

5. oldal

Telki története az Árpád-kortól kezdve
(1. rész)

Pest, Pilis és Solt megye hajdan különálló közigazgatási területek
egyesülése révén jött létre. A három megye közül Pest vármegye a
történelmi források szerint az Árpád-kori első megyék közül való.

8. oldal

Nevezzük nevén
Lezárult az első kör településünk egyes részeinek elnevezésére

12. oldal

Zelk Zoltán:
Ibolya

Interjú a telki és a budajenői iskola
igazgatóival

6. oldal

                              



Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

2 2011. márciusTELKI napló

Amikor eldöntöttük, hogy Telkibe
költözünk, közel három év keresgélés állt
már mögöttünk. Gyakorlatilag végig-
jártuk Pest megye összes települését és a
települések különböző, elkülönülő részeit
is. Számos szempontnak kellett egyszerre
teljesülni. Ne legyen túl messze
Budapesttől, de ne legyen túl közel sem a
fővároshoz. Ám legyen a közelben
természet, folyó vagy hegy, de erdő
feltétlenül. Legyen békés, rendezett
település. Ne legyen városias, de azért
legyen valamennyire komfortos.
És a legfontosabb: legyen jó iskolája!
A legtöbb település bizony itt vérzett el.
Csodás panoráma, barátságos emberek,
de üresen álló, szinte földpadlós, Móra
Ferencet idéző falusi népiskola. Vagy
remek ellátottság, közeli folyó, jó
kulturális élet, de olyan iskola, ahová
még én is csak testőrrel mernék járni.
Telki itt győzött meg teljesen. Bejártuk az
iskola remek, napfényes épületét,
beszéltünk itt élőkkel, utánajártunk, hogy
miben erős a Telki Általános Iskola és azt
mondtuk, hogy: igen, itt szeretnénk élni!
Tudom, hogy az iskola sok viszon-
tagságon ment keresztül az elmúlt
időszakban. Igazgatóváltások, perpat-
varok, kisebb-nagyobb problémák
kísérték a működését. Az itt élőkben
pedig kialakult egy félig-meddig hamis
kép. Kitekintés, más iskolák és a
magyarországi iskolahelyzet ismerete
nélkül, hamar hozunk sommás, ám
megalapozatlan ítéleteket. Megalapo-
zatlan, mert a Telki Általános Iskola
remek hely és remélem, hogy még sokkal
jobb lesz a jövőben.
Szeretném, ha az iskola megőrizné jó
hírét a matematikai alapképzettség
tekintetében. Örülnék, ha jó termé-
szettudományos alapismeretekkel látná el
a gyerekeket, szeretném, ha a környe-
zettudatos személet kialakítására tett
erőfeszítéseket továbbra is folytatná a
tanári kar, és szeretném, ha hosszú távon,
biztonsággal működne a két tanítási
nyelvű oktatás. Bármit is hozzon a jövő
és az iskolarendszer, a közigazgatás
átszervezése. Hosszú távon kell
gondolkodni - nem beleragadva a
pillanatba; évekre kell előre gondolkodni.
Úgy kell szervezni a dolgokat, hogy
bármerre is veti a nagypolitika az oktatás
ügyét, a Telki Iskola képes legyen a
megkezdett munkát folytatni. Akárhogy
is: Telki szíve az iskola.

Deltai Károly
polgármester

A polgármester
naplója

A biztonság az egyik legfőbb értékünk,
ugyanakkor egy nehezen megfogható
fogalom. Legtöbbször csak a biztonság
hiányával tudjuk meghatározni, hogy mire is
gondolunk, amikor életünk különböző
területeivel kapcsolatban a biztonságról
beszélünk. 
Polgármesterként a biztonság kérdését három
nagy területre osztottam: közbiztonság,
katasztrófavédelem és a településünk
általános működési biztonságának egyes
területei. Ezek természetesen átfedik
egymást és kölcsönhatásban is vannak
egymással.

Közbiztonság
Közbiztonság tekintetében Telki kiemel-
kedően jó helyzetben van. Ez még akkor is
igaz, ha az elmúlt hónapban sajnálatosan sok
betörés történt falunkban. Ez a betöréshullám
vélhetően egy elkövetői körhöz köthető. A
betöréseket észlelve azonnali intézkedésként
megerősített rendőri járőrszolgálat jelent
meg Telkin, a körzeti megbízott és a
polgárőrség is kiemelt figyelemmel
dolgozik. A bűnözőket sikerült megzavarni
és a rendszámfelismerő kamerarendszer
rögzítette is a távozók gépjárművét. A
nyomozás folyik, ennél több adatot jelenleg
nem lehet nyilvánosságra hozni.
Természetesen akihez betörtek, azt nem
vigasztalja, hogy a statisztikák szerint Telki
Magyarország egyik legbiztonságosabb
települése. Egy bűneset is több, mint
amennyi elfogadható, de legyünk reálisak:
Telki nem zárt rendszerű és mindig lesznek
kóbor elkövetők, alkalmi bűnesetek.
Pest megye közel egymillió-háromszázezer
lakójára évi több mint harminchétezer
bűneset jut. A megye bűnügyi statisztikai
átlaga 2,8 körül mozog. Összehasonlításként:
ez a viszonyszám a szomszédos Veszprém,
Komárom-Esztergom, vagy Jász-Nagykun-
Szolnok megyékben másfélszer magasabb,
Somogyban, Hajdú-Biharban pedig a
kétszerese a pest megyeinek. Budapest e
tekintetben nem jó viszonyítás, mert a
nagyváros mindenhol kiemelten sok
bűnesetet termel ki.
A budaörsi térség és a Zsámbéki-medence a
megye bűnözés által legkevésbé sújtott
területe.
A százezer lakója jutó regisztrált bűnesetek
száma 2799,6. A szomszédos szentendrei
régióban ugyanez a szám 3274,6. A régión
belül is kiemelkedő a pozíciónk, míg
Zsámbék bűnügyi statisztikai átlaga 2,5 körül
van, addig Telki évek óta a rendkívül
alacsony, 0,96 körüli értékkel büszkélkedik.
Persze a statisztika nem minden. A relatív
biztonságérzetet egyetlen betörés is
leronthatja, de azért nem árt tudni, hogy mi

ma Magyarország bűnügyi értelemben vett
egyik legbiztonságosabb településén élünk.
Minek köszönhető mindez? A kivételes
összetételő lakosságnak, az összetartó
faluközösségnek, a rendőrségnek, körzeti
megbízottnak, a polgárőrségnek, a közterület
felügyelőnek, a civil támogatóknak és a jól
működő kamerarendszernek.
A közeljövőben a Budaörsi Rendőr-
kapitányság létszámbővítést kap. Amint az
EU-elnökség gödöllői ülésezései véget
érnek, a kapitányság és ezt követően a
Budakeszi Rendőrörs is bővítheti állo-
mányát, ami jelentősen növelni fogja a Telki
utcáin járőröző rendőrautók számát.
Településközi összefogással igyekszünk
megoldani a rendőrök elszállásolását,
gondoskodunk arról, hogy a járőrözésre
alkalmas gépjármű használatra kész legyen.
A Budakeszi Rendőrörs területén működő
önkormányzatok közbiztonsági és bűnmeg-
előzési bizottságában igyekszünk össze-
hangolni a települések bűnmegelőzési
erőfeszítéseit. A kamerarendszert közpon-
tosítjuk és számos olyan további gyakorlati
óvintézkedést teszünk, amelyek megnehe-
zíthetik a bűnelkövetők tevékenységét.
Összességében azt gondolom, hogy a kö-
zeljövőben nem fog romlani Telki köz-
biztonsága, sőt, ha minden ígéret valóra
válik, akkor enyhe javulásra számítok.
A közbiztonsághoz tartozik a forgalom-
biztonság kérdésköre is.
Ezt is két részre kell bontani. Telki belső
útjain 30-as sebességkorlátozás van
érvényben. Ezt két adottságunk feltétlenül
indokolja: az első a járdák csekély száma, a
másik pedig a kiemelkedő gyermekszám. Itt
a tavasz, a gyerekek kirajzottak az utcákra,
futva a labda után, kerékpározva, gör-
korcsolyázva. Ez egy olyan veszélyforrás,
amit nem lehet alábecsülni. Felhívom a
gépjárművezetők figyelmét arra, hogy az
elmúlt hónapok üres utcáin kialakult rossz
szokásaikat hagyják el, hajtsanak lassan,
körültekintően! Fokozottan ügyelni fogunk a
belső utakon a gyorshajtókra, de a közterület
felügyelő nem tud egyszerre minden utcán
jelen lenni. Egy gyerek elgázolásánál nem
sok rosszabbat tudok elképzelni.
A másik terület a közút. A közút felett Telki
csak korlátozottan rendelkezik. A

Biztonság és
közbiz tonság
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legna-
g y o b b
probléma itt
is a gyorshajtás,
illetve a gyalo-
gosok átkelése. Fa-
lunkban két sebesség-
mérő is működik, de a
fizikai forgalomlassításnál
nincs hatékonyabb megoldás. Ezt
a célt is szolgálja majd a muskátli
utcai komplex forgalmi csomópont
megépítése, ami jelentősen le fogja lassí-
tani az iskola környékén a forgalmat és
gyalogátkelőhelyekkel teszi biztonságosabbá
a közlekedést. Pályázatot adtunk be további
gyalogátkelőhelyek létesítésére is, illetve a
már meglévőket is felújítjuk a jó idő
megérkeztével együtt.

Polgári védelem, katasztrófavédelem
Amikor átvettem az Önkormányzat veze-
tését, természetesen átvettem a polgári
védelemmel, katasztrófavédelemmel,
honvédelemmel kapcsolatos valamennyi
feladatot és ezek dokumentációit is. Azt
tapasztaltam, hogy az ezzel a területtel
kapcsolatos anyagok rendkívül elavultak,
intézkedési terveink nincsenek. Miután a
kérdésben tájékozódtam, megértettem, hogy
ez országos jelenség: békeidő van, minden-
kinek kisebb dolga is nagyobb, mint egy
valószínűleg soha be nem következő
katasztrófa-helyzetre készülni.
Telki polgári védelmi, katasztrófavédelmi

szempontból az egyik legalacsonyabb
kockázati besorolásba esett. A lakos-

ság száma azonban az elmúlt év-
tizedben megduplázódott. Szá-

mos egyéb szempont is indo-
kolja, hogy biztonságunk

kérdését újragondoljuk. 
A Telki kórház jelenléte

a hétköznapokban
javítja az egészség-

ügyi biztonságot,
ugyanakkor bi-

zonyos jár-
ványügyi

k o c k á -

zatokat is rejt magában. Telki az erdőszélig
kiépült, egy kiterjedt erdőtűz pedig komoly
problémákat okozhat. Nem feledkezhetünk
meg a közeli KFKI, és a valamivel távolabbi,
de veszélyzónán belüli muhi atomreakto-
rokról sem.
Az elmúlt időszak eseményei (vörösiszap
katasztrófa, árvizek, belvíz, atomszeren-
csétlenség Japánban, stb.) a figyelmet a
katasztrófavédelemre irányították. Helyben
sem élvezünk teljes védettséget, gondoljunk
csak a két évvel ezelőtti forgószélre, erdő-
tűzre, vagy az özönvízszerű esőzésre és a
nemrég bekövetkezett földrengésre.
Egyértelmű, hogy fel kell készülnünk a bajra.
Ennek megfelelően szakértőt vontam be, aki
az elavult intézkedési terveket, szabály-
zatokat felfrissítette. Teljes körően felül-
vizsgáljuk az összes intézkedési tervet, aktu-
alizálunk minden dokumentumot. Rutinokat,
módszereket dolgozunk ki, hogy bármely

esemény bekövetkeztekor mindenki tudja, mi
a dolga. Ennek megfelelően jelen voltam a
pest megyei közbiztonsági tanács soros ülé-
sén, egyeztettem a tűzoltósággal, frissítettük a
térképeinket és műszaki adatainkat.
Az intézményekben is ellenőrizni fogjuk a
biztonsági rutinokat és tervezek egy gyakor-
latot is, amikor lemérhetnénk a kialakított
rendszer működőképességét. Azt gondolom,
hogy nagyon jó, ha településünk méretéhez
képest országosan is kiemelkedő szintre fej-
lesztjük a katasztrófavédelmi felkészültséget.
Remélem, hogy soha nem lesz rá szükség!

Biztonság
A biztonság témaköréhez számos olyan
részterület csatlakozik, amelyre most nem
térek ki, mert kapcsolódásuk távolabbi.
Ilyenek például a szélesebben értelmezett
ellátási biztonság, egészségügyi biztonság
vagy az adatbiztonság kérdése. Mindezekkel
kapcsolatban számos intézkedés történt már,
gondoljunk csak az új egészségügyi koncep-
cióra, de most csak a szűkebben vett témára
koncentrálok.
Ide tartozónak vélem ugyanakkor a közterü-
letek rendjét, amely kifejezett része az
általános biztonságérzetünknek. A közterü-
letek rendjére a rendőrségen, a körzeti meg-
bízotton és a polgárőrökön kívül a közterület
felügyelő vigyáz. Januártól a közterület
felügyelő csak Telki területén dolgozik. A
hozzá tartozó csapat pedig egy fővel bővült.
Ennek a változásnak a hatása már látszik
közterületeinken. Természetesen a legna-
gyobb hatással a közterületeink rendjére mi
magunk vagyunk.
A tiszta környezet is a biztonságérzetünket
növeli. Nem abban az értelemben, hogy nincs
szemét az utcákon, hanem oly módon, hogy
szerencsére nem kell attól félnünk, hogy
mondjuk egy környezetszennyező üzem
káros anyagokkal mérgezi gyermekeinket.
Nálunk jó az ivóvíz és - amennyire csak lehet
így Budapest közvetlen közelében - tiszta a
levegő.
Tovább javítja biztonságunkat az, hogy
elhatároztuk: az iskolánál is el fogunk he-
lyezni egy defibrillátort. Ezzel Telkin nem
lesz olyan terület, ahonnan két percnél
nagyobb távolságra ne lenne található egy
újraélesztő készülék. Van ilyen az MLSZ-nél,
a Telki kórházban és most lesz egy az
iskolánál is. A készüléket természetesen
kezelni is tudni kell, ezért a beszerzéssel
együtt tanfolyamot is szervezünk.
Elsősegélynyújtó tanfolyamok ettől függet-
lenül is lesznek, természetesen ez is hozzá-
járul majd valamivel az általános biztonság-
tudatunkhoz.
Összességében azt gondolom, – és ezt
tényekre alapozva merem állítani – hogy
Telki az ország egyik legbiztonságosabb
települése. Alapjaiban különbözik a tipikus
magyar falvak túlnyomó többségétől. Ezt a
különbözőséget továbbra is meg akarjuk
tartani és minden eszközzel arra törekszünk,
hogy mindenki otthonosan, biztonságban
érezze magát Telkin.

Deltai Károly - polgármesterForrás: http://www.police.hu/statisztika/bunugy
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A kistérségi társulások létrejötte és értelmes,
aktív tevékenysége jelzi, hogy a társult tagok
igyekeznek a kistérség gondjait, fejlesztési
elképzeléseit összehangolni; egységes pályá-
zati- és lobbierőként fellépni a mindenkori
kormányzat felé, hogy ellensúlyozzák a még
ma is fennálló főváros-központúságot.
Telki kistérségi kapcsolódásait egyrészt az
határozza meg, hogy a Zsámbéki-meden-
cében helyezkedik el, másrészt az, hogy alvó
faluként erőteljes a kötődése a fővároshoz és
Budapest dél-nyugati agglomerációjához,
illetve ebből kiindulva az, hogy telki
lakosként mely településeken, útvonalakon
közlekedünk leginkább. Ezekből követke-
zően Telki számára a Budaörsi Kistérségi
Társulás az egyik olyan szervezet, amelyhez
csatlakozva fejlesztési elképzeléseinket meg
tudjuk valósítani, és a falunkat érintő prob-
lémák nagy részét a térség többi településével
együtt komplex egységként tudjuk kezelni. A
2004-ben alapított társulásnak tagja rajtunk
kívül még Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi,
Buda-örs, Herceghalom, Páty, Pusztazámor,
Sóskút és Törökbálint. Településünk 2007
októberében lépett be a társulásba. 
Az együttműködés eddigi eredményeit és az
egyes települések további fejlesztési
elképzeléseit a 2011. január 26-án tartott ülés
www.budaorsikisterseg.hu weboldalon talál-
ható prezentációi alapján összegezzük
röviden. 
Mivel még mindig növekszik a fővárosból
kiköltözők száma, illetve sokan más térsé-
gekből már nem is Budapestre kívánnak
költözni, jól látható, hogy az egyes tele-
pülések rendre hasonló utakat járnak be. A
lakosság létszámának növekedése egyrészt
növekvő mértékű belterületbe vonásokat és
egyben nagyszámú építkezést is jelent. Ezzel
párhu-zamosan néhány éven belül mindenhol
hasonló fejlesztési igények lépnek fel, az utak
állapotának javításától kezdve a falu- vagy
városközpontok, a közösségi terek fejlesz-
tésén át a közösségi közlekedési lehetőségek
összehangolt megújításáig. 
A nagyszámú építkezés mindegyik tele-
pülésre jellemző. Gondoljunk csak Telkire! 8

éve az Öreghegyen és a Boszorkányvölgyben
még csak néhány ház állt, és lassan, de
biztosan a közeljövőben a Budajenőn nemrég
kiparcellázott területek is be fognak épülni.
Az építkezések egy másik fejlesztési területe
például a budaörsi panelprogram is. 
A lakosság számának növekedése és az, hogy
a beköltözők nagy része kisgyermekes vagy
gyermekvállalás előtt álló fiatal felnőtt,
értelemszerűen mindenhol egyet jelent a
fejlesztési igényekkel: bölcsődék, óvodák,
iskolák, közösségi terek és intézmények,
falu- és városközpontok, templomok,
sportlétesítmények kialakításával és fenntar-
tásával, szolgáltatóházak létrehozásával,
illetve egyes közműszolgáltatások, pl. a
szennyvízelvezetés, és a csapadékvíz-
elvezetések javításával. Ezeket e cikk
keretein belül nem tudjuk felsorolni, hiszen
rengeteg közteret, és szinte minden
intézményt fejlesztettek az elmúlt években,
vagy most állnak átépítés, felújítás, illetve
pályáztatás alatt. 
E munkálatok az egyes önkormányzatok
számára igen sokba kerülnek - még a
kistérségi összehangolt pályázatok mellett is -
ezért a terveket tekintve ugrásszerűen nőtt és
a továbbiakban is nőni fog a ipari parkok
száma, valamint teret nyernek nagyobb
léptékű beruházások is. Ezt jelzik többek
között Herceghalomnál a Talentis és
Törökbálint közigazgatási területén a Tó-
Park komplexum már megvalósítás alatt álló
projektjei. 
Az előzőekben említetteken túl vannak még
összehangoltabb fejlesztéseket igénylő
fejlesztések, melyek szintén jól jelzik
egymásra utaltságunkat. Az egyes telepü-
léseken a megnövekedett forgalom a
felújítások, karbantartások mellett szükség-
szerűen az utak korszerűsítését, körfor-
galmak (pl. Telkin, Biatorbágyon, a Buda-
keszi úton a Szépjuhásznénál) és buszsáv
(Budakeszi) kialakítását, körgyűrű és
autópályalehajtó építését (pl. Budakeszin és
Pátyon), az elővárosi vasúti és buszköz-
lekedés fejlesztését és a hozzá tartozó P+R
parkolók létesítését is jelenti.

A prezentációkból kitűnik az éppen elbírálás
alatt lévő, 162 millió forint értékű pályázat,
melynek értelmében Biatorbágyon az ország
legmodernebb elővárosi intermodális közp-
ontját kívánják létrehozni. Ez a teljes
Zsámbéki-medence lakosságának nagyság-
rendekel jobb közlekedési lehetőségeit fogja
szolgálni, sőt a tervekben még a meg nem
épült 4-es metró további nyomvonala is
látható, egészen Törökbálintig, a Tó-Park
beruházásig.  
Nyilvánvaló, hogy a közbiztonság javítása
érdekében egyes településeken a körzeti
megbízotti státusz, a közterületfelügyelő, a
mezőőör (pl.: Pátyon, Pusztazámoron)
mellett mindenhol szükséges a polgárőrök
településeken átívelő összehangoltabb
munkája is.
Mindezek mellett említésre méltók a
következő tervek: kerékpárutak fejlesztése
(Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom, Páty);
ökológiai, turisztikai területek fejlesztése
(Budakeszi esetében többek között  a Natúr-
park és Vadaspark Erdei iskola létrehozása
kapcsán, míg Herceghalomnál a kicsit tágabb
„turisztikai kapu” megfogalmazással talál-
kozunk), és a korábbi pátyi „golf-projekt”
után annak a  területnek a hasznosítására is
keresik a megoldást. 
A sportlehetőségek fejlesztése majdnem
minden településnél szerepel. Ezek közül
érdemes megemlíteni, hogy Budakeszin a
reptér fejlesztése mellett komplett új sport-
központot kívánnak létrehozni, élmény-
fürdővel, szabadtéri uszodával, helikopter-
leszállóval és Telki körökben rosszul csengő
golfpályával.
Nyilvánvaló, hogy igen sok a tennivaló és
szinte minden terv szépen és jól hangzik. A
kérdés azonban az, hogy mit, milyen módon
és milyen áron tudunk megvalósítani belőlük.
Ráadásul olyan terv nem létezik, amely
mindenkinek egyaránt a kedvére való,
valakinek az érdeke mindig sérül, függően
attól, hogy ki mit vár „őslakosként” régi,
vagy „betelepültként” új lakóhelyétől.
Érdemes ezért figyelemmel kísérni saját
falunk és szomszédaink terveit, elképzeléseit. 

KOP

KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS: 

AZ ÖSSZEFOGÁS ÚJ DIMENZIÓJA

– Ismét méltó módon emlékeztünk meg Telkiben az
1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Március
15-én este a hagyományos énekes, fáklyás felvonulást
követően az iskola hatodikos növendékei adtak elő
színvonalas produkciót.

– Gyimesbükk elfogadta Telki testvértelepülési megke-
resését. Folyamatban van a konkrét együttműködés
kidolgozása, a közeljövőben pedig hozzánk látogatnak
az erdélyi település vezetői is.

K I S H Í R E K
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Lezárult az első kör településünk egyes
részeinek elnevezésére
Majdnem a szkeptikusoknak lett igazuk,
ugyanis a reméltnél valóban kisebb volt a
lakosság aktivitása a területrészek elneve-
zésével kapcsolatban. Pedig a Telki Napló-
ban három alkalommal is foglalkoztunk
ezzel, a meghirdetésnek megfelelően két
hónapig szavazóurnák voltak kitéve az
iskolában, a hivatalaban és a postán. Mód
volt internetes szavazásra is a hivatal
titkarsag@telki.hu címén, mégis kevesen
éltek a lehetőséggel.
Legaktívabbak a Telki Café rendszeres
látogatói voltak, akik élénk polémiát foly-
tattak. Javaslom a nem „kávézók” részére
akár utólag is ezek áttekintését, mert meg-
érdemli. Ugyan hivatalos szavazatnak nem
minősíthető, de azok hiányában az ottani
vélemények, javaslatok bizony megszív-
lelendők és figyelembe is lettek véve.
Összességében azért csak „majdnem” lett
igazuk a szkeptikusoknak, mert az elhang-
zottakból, leírtakból a legfontosabbakat le
lehet szűrni. Visszaadni a hónapokig tartó,
helyenként egymással szöges ellentétben
lévő véleményeket teljeskörűen nyil-
vánvalóan nem lehet, de a lényeget, ami
egyben a hozadék is, igyekszünk össze-
foglalni.

Viták és egyetértések
Lehet, hogy mégis többet kellett volna
provokálni, például egyes ősi
elnevezésekkel? Ugyanis a vélemények
inkább csak a nem-elfogadásra, elutasításra
szorítkoztak, helyettük új javaslatokat
kevésbé tettek. Ebből levezethető persze az
is, hogy az ellenvetéssel nem érintett
javaslatok lényegében elfogadottak.
Ilyen a jelenlegi 056 és 02 közös Völgyrét
elnevezése (a Fő utca, Napsugár utca,
Patak, Völgy utca, Árnyas utca, Kórház
fasor által határolt területrészek) és ilyen az
Orgona utca, illetve a felette levő terület
Szőlőhegy elnevezése is (Orgona utca,
Vízmosás, Szőlőterület, Gábor Áron utca
felső szakasza által határolt területrész).
A javasolt új név elutasításával az Üdülő
marad Hosszúhát, a szavazatot leadó döntő
többség ugyanis ezt akarja.
A Káposztásföld általános elutasításra
került, helyette az Árnyasvölgy javaslat
érkezett, de mivel a területrészt alapvetően
az Árnyas utca határozza meg, akár külön
elnevezésre sincs szüksége, beleértve ebbe
a javasolt Csigáshegy részt is (így az
Árnyas utca, Gyöngy utca alsó szakasza,
Repkény köz és annak a Fő utcáig
hosszabbított szakasza, Fő utca déli része
és Kórház fasor felső szakasza).
Az Ófalu Víziváros részéhez, az eredeti

Rákóczi utcai lakosokon túl mások is
odatartozónak érzik magukat, ami az
Akácos útig még elfogadható (így a
Víziváros a Rákóczi utca, Erdő utca,
Akácos út, Tölgyfa utca és természetesen a
Fő utca, Rákóczi utca és Muskátli Üzletház
közötti területrészre bővíthető).
A felette levő terület neve Anna-lejtő marad
(Akácos út, Vadkerítés, Juharfa utca és
Muskátli utca), az elnevezés ugyanis
általánosan elfogadott.

Jön a második kör
A tervezett második szavazási körre - az
első forduló tapasztalatai alapján - leg-
feljebb egyszerűsített módon, a Telki Fesz-
tivál alakalmából célszerű sort keríteni, de
már csak a nyitva maradt kérdésekre
koncentrálva.
A még reménybeli beérkező vélemények
segíthetnek dönteni az alábbi alternatív
javaslatok között:
A 069 Körtevölgy, Boszorkányvölgy, vagy
Lámpásvögy lehetne (a Budajenő fele ve-
zető út bal oldala, a Szellő utca, Napsugár
utca által határolt rész).
Felső Becco helyett Újhegy, Berkenyés,
vagy Erdőalja lehetne a terület neve (a
Galagonya utca felső része, a Berkenye
utca és az attól északra eső területrész).
Az Alsó Becco nem kapja meg a javasolt

Újföld nevet, tartozzon a már meglevő
Újfalu településrészhez, ezzel egyben súlyt
adva az ott kialakult új faluközpontnak (a
Muskátli utca, Boróka utca, Levendula
utca, Áfonya utca, Rozmaring utca, a
Budajenői út északi oldala által határolt
területrész).

Következhet a mindennapi használat
Ezt követően már a gyakorlati rész követ-
kezhet, ami - a képviselő-testület jóváha-
gyása után - a mindennapi közbe-
szédünkben, de a közéletben is történő
használatot, a mindennapivá válást jelenti.
A legfontosabb továbbra is, hogy mindez
ne legyen erőltetett, ne tagolja feleslegesen
településünket, és oldja meg az eddig
„csak” a 056, 02 és 069 területrészek
elnevezését, valamint ne maradjon Telki
jövőjében ide nem való ragadványnév, mint
például egy koreai ingatlan befektető cég
(Becco) neve. A többi elnevezés már az
alkalomból kínálkozó ráadás.
A Telki Fesztiválon felkínálásra kerülő
újabb szavazási lehetőség remélhetőleg
még segít abban, hogy a kezdeményezés
eredeti célját elérje! Addig is bármely ész-
revétel, javaslat elküldhető a hivatal fenti e-
mail címére, vagy  a.szigeti@interware.hu
e-mail címre, de örömmel veszek egy
személyes megbeszélést is.

Szigeti Antal
képviselő

Nevezzük nevén
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„Nem elég, ha jó egy iskola, a
cél az, hogy a legjobb legyen!”

A telki iskola nemrég megválasztott
igazgatója, Sarlós Erzsébet szerint az
utóbbi évek zűrzavarainak dacára jó
irányba fejlődött a Telki Általános Iskola,
és egyértelműen az a cél, hogy a régió
egyik legjobb oktatási intézményévé nője
ki magát.
Az elmúlt 10 évben meglehetősen sok
igazgató fordult meg az intézményben.
Hogyan látja, sikerült mára maguk mögött
hagyni az ebből is eredő sok bizonytalan-
ságot?
Valamit rendbe tenni sokkal több időt vesz
igénybe, mint egy jól működő újat alkotni.
Az elmúlt tanévben Somlai Judittal és
Csömör Lászlónéval elkezdtük az iskola
tanügyi dokumentumainak rendbetételét,
valamint beindítottuk az addig csak papíron
létező minőségirányítási rendszert.
Jelenleg zajlik a két tanítási nyelvű oktatás
átszervezése. Ennek kapcsán fontos meg-
jegyezni, hogy a képviselő-testület - amely
határozatban is elkötelezte magát ezirány-
ban - és az iskola vezetése is teljes mell-
szélességgel ennek folytatása mellett áll.
A „háttérfolyamatok” nem befolyásolják az
iskolai oktató, nevelő munka színvonalát,
hiszen  hatodikosaink és nyolcadikosaink a
kompetenciaméréseknél messze az orszá-
gos átlag felett teljesítenek, és rendszeresen
jó eredményeket érünk el különböző tanul-
mányi versenyeken. (Bolyai, Zrínyi, Her-
man Ottó, angol megyei, Kazinczy, sport-
versenyek stb.)
A pedagógus értékelés kapcsán tanára-
inkkal folyamatosan órákat elemzünk, ér-
tékelünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy
tantestületünk igényes oktató-nevelő mun-
kát vár el magától, és képes a megújulásra. 
Hogyan előzhető meg, hogy a gyerekek ne
hagyják ott az iskolát a nyolcadik előtt?
Mindig lesznek olyan családok, akik
elviszik gyermekeiket 6 és 8 évfolyamos
középiskolákba.
Ami mégis itt tartó erő lehet, az a magas
színvonalú oktatás, a versenyeztetés, a
biztonság és a jó iskolaközösség ereje.
Kapacitás szempontjából nem előnyös, ha

néhányan korábban elmennek?
Bár az iskola épületének kihasználtsága tel-
jes, eddig nem okozott gondot a helyhiány.
Jelenleg 38 nyolcadikos diákunk fog el-
ballagni, és helyükre két első osztályt
várunk.
Számos olyan programunk van, melyek ter-
veink szerint az oktatás színvonalát emelik.
Ebben a tanévben bevezetjük a Tudás
Próbát. Egyelőre minden évfolyamon csak
egy osztály fog számot adni tudásáról az
osztály képviselője által kihúzott tantárgy-
ból.  A jövőben minden felső tagozatos
osztály részt vesz majd a Tudás Próbán. Az,
hogy melyik gyermekcsoport a 10 lehet-
séges tantárgyból melyiket húzza, csak az
utolsó pillanatban derül ki.
Ebben a tanévben a nyolcadikosaink (a
Műszaki Egyetem A2, B1 típusú nyelv-
vizsgájához hasonló) házi nyelvvizsgát
tesznek.
Ötödik osztályban órarendbe iktatottan
bevezetjük a tanulásmódszertant, mint tan-
tárgyat.
A nem angolos első osztályunkban emelt
óraszámú matematika oktatást tervezünk,
melynek célja egyben a tehetséggondozás
és a felzárkóztatás.
Titkos terveink között szerepel a sakk tan-
órai keretek közötti oktatása, mint a logika
és a gondolkodás fejlesztésének egyik
eszköze.
Az új tornateremnek milyen szerepe van az
iskola életében?
Az iskola tornaterme számos örömteli
sporteseménynek adott színteret. Mióta
megépült, házibajnokságoknak, diákolim-
piai versenyszámoknak, megyei sportver-
senyeknek éppen úgy ad helyszínt, mint
tanár-diák meccseknek és számos iskolai
rendezvénynek. 
Nem is tudom, hat éven át hogyan tudtunk
létezni nélküle!
Az utóbbi időben többször felvetődött, így
érdekes lehet, hogy mi a véleménye egy
majdani regionális középiskola létreho-
zásának ötletéről?
Először lennie kell egy sziklaszilárd
alapnak, amire építeni lehet. 
Érdemes azt is figyelembe venni, hogy
valamilyen szempontból hiánypótló legyen
az intézmény, majd a cél érdekében meg
kell nyerni a környék legjobb középiskolai
tanárait.
Ha egyet kívánhatna, mi lenne az?
Szeretném, ha iskolánk olyan módon lenne
„jó” iskola, hogy diákjainknak öröm legyen
a tanulás, mi pedagógusok pedig örömmel
éljük meg a tanítás perceit, óráit, éveit…

Egy egyedülálló miliő
A kedvesség, a jó értelemben vett
elvárások és a jó hangulat jellemzi a
Budajenői Általános Iskolát az igazgató
Rainer Ferencné, azaz Teca néni szerint.
8 éve irányítja az iskolát, amely ez alatt az
idő alatt óriási fejlődésen ment keresztül.
Soltész Miklós, az akkori polgármester úr
ötlete volt, hogy azzal tudnánk sikereket
elérni, ha gyakorlóiskolává válnánk. Ehhez
képzett pedagógusok kellettek, és amikor
ide kerültem, láttam, hogy nagyon tehet-
ségesek a kollégák. A gyakorló iskola
rajtunk kívülálló okok miatt nem jött létre,
de azóta elértük, hogy a nyolc évvel ezelőtti
78 fős létszámmal szemben ma már 200
gyerek jár az iskolába, és stabil magas kva-
litású a tantestületünk.
Az első nagy lépés az egységes pedagógiai
program megalkotása volt, amelyben a
klasszikus és modern pedagógia elemei
ötvöződnek. A szilárd értékrenden alapuló
egységes nevelés és oktatás nagy bizton-
ságot ad a tanároknak és tanulóink
családjainak is. 
Fontos az is, hogy iskolánkban családias
hangulat van és a közösen létrehozott
produktumok is nagyban hozzájárulnak a
jó közösségi szellemhez.
Mennyire jellemző, hogy a gyerekek a
nyolcadik előtt elhagyják az intézményt?
Biztonságot és jó minőségű oktatást tudunk
nyújtani a felső tagozatban is a gyere-
keknek, ezért nem jellemző, hogy sokan
elmennének idő előtt 6 vagy 8 osztályos
gimnáziumokba. A húzóerő szerencsére
mindig itt marad, ennek köszönhetően
nagyon jók az eredményeink a kompe-
tencia felméréseken. Összetartó a
közösség, a diákok a pedagógusok, a
technikai dolgozók és a szülők is. Nálunk
nem jellemző a deviancia sem.
Iskolánk egyik fontos jellemzője, hogy
folyamatosan kapunk támogatást a szülők-
től. Ki kell emelnem a szülői szervezet
vezetőinek munkáját. Nyolc éve folyama-
tosan Soltészné Haranghy Eszter és Dr.
Kisfalvi Csilla velünk együttműködve
dolgoznak, és rengeteget segítenek abban,
hogy jó kapcsolatot ápoljunk a szülőkkel. A

Interjú a telki és a budajenői
iskola igazgatóival
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kommunikáció és az őszinteség nagyon
fontos számunkra.
Fejlődésünket fenntartónk folyamatosan
figyelemmel kíséri, támogatja. Eredmé-
nyeinket ismeri és elismeri. Budai István
polgármester úr és a képviselők iskola-
támogató testület. A fenntartó anyagi és
erkölcsi támogatását a település lehető-
ségein belül mindig megkapjuk. Napi
szintű kommunikáció folyik. A polgár-
mester úr tud az iskolavezetés fejlesztési
terveiről, együtt gondolkodunk az iskola
jövőképéről és teljes támogatását élvezük a
tervek megvalósításában.
Az új tornateremnek milyen pozitív hoza-
déka van?
A tornaterem teljes kapacitását kihasz-

náljuk, a sport mellett ott tartjuk az iskolai
programokat és a faluünnepségeket is –
tehát nagyon jó, közösségépítő lehetőséget
is nyújt!
A Telki Iskolával milyen a kapcsolatuk?
A továbbképzések és a sport terén egymás
rendezvényein sokszor részt veszünk,
nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük.
Sarlós Erzsébet igazgatónőnek ezúton is
sok sikert kívánunk munkájához. 
Mennyire tartja elképzelhetőnek a
közeljövőben egy regionális középiskola
létrehozását?
Az egy fantasztikus dolog lenne! Sajnos
azonban a jelenlegi körülmények között
fenntarthatatlannak tartom. 
Megújul az udvar is.

Eddig sajnos nem volt megoldva az iskola
udvarán a csapadékelvezetés, ami sok
gondot okozott. A tervek készülnek, nyáron
szeretnénk elkezdeni a munkálatokat. Az
alapítványi 1%-okból, szülői és némi
önkormányzati segítséggel újul meg az
udvar, azonban ez egy hosszabb folyamat
lesz.
Ha egyet kívánhatna, mi lenne az?
Az, hogy megmaradjon ez a hangulat, és
azt, hogy amit az évek során felépítettünk,
tovább tudjuk fejleszteni. A pedagógusok
és munkatársaink is féltik kemény
munkánk eredményeit, ezért a stabilitást, a
biztos anyagi hátteret fontosnak tartom.

Szilágyi Balázs

Rendkívüli lomtalanítás: 

Rendezzük be együtt a
fiatalok klubházát!

Ha Önnél lapul otthon felesleges kanapé, szék, polc,
szobanövény, társasjátékok, dohányzóasztal, karos-
szék, hűtő, bogrács, bármi, de tényleg akármi, kérjük,
hívja Neszmélyi Rékát a 0670-953-3307-es számon.
A hívást követően hamarosan jelentkeznek önnél a
PajTIK, azaz a Telki Ifjúsági Klub néhány tagja, és
kérésre azonnal lomtalanítanak!
Újrahasznosítós-átalakítós terveik alapján szeretnék
ugyanis berendezni új klubházukat, hogy megkezd-
hesse aktív működését. (A tervek szerint lesz itt
filmklub, társasjáték est, előadás-sorozatok, kiállítá-
sok). Ehhez pedig minél több berendezési tárgyra
lenne szükségük, így ha önnek bármilyen felesleges
kacatja van, kérjük jelentkezzen!

Veszettség elleni védőoltás
Tisztelt Állattartók!

Telki Község Önkormányzata tájékoztatja Önöket,
hogy 2011-ben az ebek kötelező veszettség elleni
védőoltása és féregtelenítése az alábbi módon
végeztethető el:
A Magyar Állatorvosi Kamara által javasolt, és az
Önkormányzat által támogatott „kampányoltás”
formájában.
A kampányoltás helye: Telki, Harangvirág u. 26.
alatti állatorvosi rendelő.
időpontja:
– 2011. április 22-én 15-től 19 óráig
– 2011. április 29-én 15-től 19 óráig (pótoltás)

A kampányoltás során beadott védőoltás díja: 3500 Ft,
a féregtelenítés díja: 200 Ft/10kg.
Az oltás elvégeztethető kiszállási díj megfizetése
mellett az állat tartási helyén is, vagy bármelyik
állatorvosi rendelőben annak díjszabása szerint.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét arra, hogy az oltási
fegyelem csökkenése miatt 2011. évtől kezdődően az
állategészségügyi hatóság az oltatlan kutya tulajdonosát
minden esetben 30.000 forint bírsággal sújtja.

Telki Község Önkormányzata
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Áprilisi költővendégünk:
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.

Tóth Krisztina:
Sajnálom

- mondta.
Nincsen több beszédem
az egymás szavába vágó évszakokkal,
a lépcsőn lepörgő levéllel:
mindenre van már hallgatásom.
A szó nélkül hagyott virágzás,
nem mondom, zavarba hoz néha,
ilyenkor félrefordulok, vagy
úgy teszek, mintha mit se tudnék.
Memorizálok.
Megjegyzem a dombot,
ahogy a domb is elismétli
a vonatot, naponta kétszer,
és az eloszló füst után
a látvány helyreáll.
Keret vagyok.
Megőrzök, átfogok.
Bevéstem régen tenyerembe
az összes járható utat:
csukott, járhatatlan tenyér.
Az időt úgy mérem, ahogy
a kérgen megtett hosszú-hosszú nap
után a gyantacsepp
leér.

Keserűné Molnár Krisztina Rita – Kokukk Egyesület  

Közeledik a Telki Fesztivál
A Telki Fesztivál idén május 13-14-én lesz.

Rengeteg remek program lesz kicsiknek és
nagyoknak, fiataloknak és időseknek egyaránt, tehát
érdemes lesz majd ellátogatni a rendezvényre!
A részletes program a honlapokon (telki.hu, Telki
Café) lesz olvasható, illetve megjelenik majd az
április végi számunkban és egy önálló műsorfüzetben
is.

Nyílt nap a Budántúli
Waldorf Óvodában

Nagyon sok szeretettel
várunk minden érdek-
lődő családot, aki óvo-
dánk életébe szívesen
bepillantana, ismer-
kedne a Waldorf-pedagógiával és egy
kézműves tevékenységekkel tarkított,
bábozással záruló kellemes tavaszi
délelőttöt eltöltene velünk

2011 április 16-án (szombaton)
10-12 óra között.

A most óvodába készülők mellett
azokat a családokat is örömmel
fogadjuk, akik játszóházunk iránt
érdeklődnek. 

Címünk: Telki, Orgona utca 26.
További információk:
Óvoda: 06-26-372-806

Joós Beáta óvónő: 06-70-335-8345

A rendezvény helyszíne
hagyományainkhoz híven a 
Telki Óvoda.
Időpontja: 
2011. április 15, péntek 18 óra.

Mindenkit szeretettel, teával és
aprósüteménnyel várunk!
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Szókimondás és méltóság
Koszorúzási ünnepség Kodolányi

János szülőházánál
„Kodolányi, ha tollat vesz a kezébe, azonnal a közvádló szerepét veszi
át. Kegyetlen képekben jegyzi le az eseményeket, amiket élményeiben
átszenvedett” – mondta róla mindenki által ismert mestere, Móricz
Zsigmond.
Rá, a közvádlóra, Kodolányi Jánosra emlékeztünk 2011. március 11-
én Telkiben, születésének 112. évfordulója alkalmából. Körülbelül
kéttucatnyi ember, köztük az önkormányzat tagjai, a KOKUKK
Egyesület képviselői, valamint telki lakosok gyűltek össze a meghitt
hangulatú rendezvényen. Az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába
Alapítvány és  a Néry Szent Fülöp Cserkész Egyesület tagjai koszorút
helyeztek el az író szülőházánál, majd Keserűné Molnár Krisztina Rita
Kodolányi Csendes órák című művének egyik idézetét tolmácsolta a
jelenlevőknek, melyet Boross Klára, az MTA munkatársa választott ki.
” Kora reggel van, a diófa zsírosfényű levelein nehéz harmatcseppek
ragyognak, a Nap besüt az ablakokon. Köd lebeg a tarló fölött,
messziről idehallatszik a cséplőgép mohó, dallamos búgása, siető
szívdobogása. Mint megkésett szolgáé, úgy ver a szíve, sem éjjele,
sem nappala, sem ünnepe nincs már, annyira siet. A Végzet, vagy
nevezzük Történelemnek, mint megőrült gazda, hajszolja, míg máshol
tébolyodottan tapos le vetést, várost, bölcsőt, gyárat, templomot és
könyvtárat…..” /Kodolányi János: Csendes órák - részlet /
Kodolányi János hitvallása a szókimondás, a méltóság és az erkölcsi
elveink mellett való rendíthetetlen kitartás. Talán ennek a követendő
eszmeiségnek köszönhető, hogy több település is verseng az író
születési helyéért, de a születési anyakönyvének adatai egyértelműen
Telkit jelölik meg. A helyi  KOKUKK Egyesület ezért érthetően
fontosnak tartja Kodolányi életművének ápolását, és hogy ennek
keretében minden évben megemlékezzen községünk híres szülöttéről.
Az író családja is folyamatosan nyomon követi az egyesület munkáját.
Az idei ünnepségen sajnos nem tudtak személyesen megjelenni, de
üdvözletüket küldték az emlékezőknek.
A találkozót különlegessé tette a bejelentés, hogy az író unokaöccse,
Kodolányi Gyula - szintén neves író, költő - felajánlotta, hogy
szívesen vállalkozik egy kötetlen beszélgetésre az íróról, melynek a
májusban megrendezendő Telki Fesztivál ad otthont. A másik fontos
előrelépés, hogy végre sor kerülhet az alapítvány által régóta tervezett
Kodolányi emlékszoba részleges megvalósítására: a Telki Általános
Iskolában a meglévő hagyatékok egy részéből emlékfalat alakítanak
ki.
Összegezve elmondhatjuk tehát, hogy ez a Kodolányi-megemlékezés
egy kicsit más volt, mint az eddigiek, hiszen néhány régóta dédelgetett
terv vált, illetve válik valóra, melyek  hatására remélhetőleg a minket
követő nemzedék is folytatja ezen értékek védelmét. Végezetül,
Kodolányi kivételes emberi nagyságát és méltóságát illusztrálandó,
álljon itt néhány sor az író önvallomásából, amely örök emberi-
erkölcsi mérce lehet mindannyiunk számára.
„Sokat írtam jót és rosszat is. A nyomor idején gyakran írtam
kényszerből, megrendelésre pénzért. Írtam lelki szükségből, írtam
hogy valamit tisztázzak akár magam vagy mások számára. De soha
sem írtam olyat, ha szükségből megrendelésből írtam is, ami
meggyőződésemmel ellenkezett. Mindig habozás nélkül, mindig
magától értetődő természetességgel vetettem kockára a kenyeremet,
ha olyasmit kívántak tőlem, amivel nem értettem egyet. Tévedtem,
hibáztam gyakran, felületesen gondolkoztam, megtévesztettek
események emberek, tudásomnak kis híja lehetett, de nem hazudtam.”
/Előszó, 1941. szeptember 25. - részlet/

Szabó Krisztina
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Sportmajális Telkiben és Budajenőn

Az idén a két település összefogásával először
megrendezésre kerülő újszerű esemény helyszínei:
Budajenő: tornaterem, focipálya, Telki: gördeszka-
pálya, műfüves és aszfaltos pálya, röplabdapálya,
tornaterem, közterületek.
A településeinken működő egyesületek, szakosztályok 3-
10 fős csapatokat delegálnak a körverseny (akadály-
verseny) formájában teljesítendő sportfeladatokra, és a
lakosság is csapatokat állít ki, akár családi, akár baráti
alapon.
A csapatok a budajenői, ill. telki sportegyesületek
szakosztályai által összeállított és lebonyolított ügyességi
feladatokban (külön állomásokon) - 3 fővel- mérik össze
erejüket.
A telki műfüves pályán labdarúgó körmérkőzéseket
tartunk.
A Zöld Út Kerékpáros Egyesület terepkerékpáros útvonalat
jelöl ki.

A színpadon küzdősport bemutatók lesznek, például boksz,
birkózás, vívás stb.
Íjászat-bemutató és tanítás, BMX-, és gördeszka-bemutató,
póni lovaglás, szkander-pad kipróbálásának lehetősége.
A csapatok minden teljesített feladatért pontot gyűjthetnek,
súlyozva annak nehézségét (erre a célra regisztrációs lapot
és pecsétet készítünk).
A legtöbb pontot gyűjtő csapat kategóriánkénti 3
helyezettje érmet, a részvevő csapatok oklevelet kapnak.
Ismert sportriportert kérünk fel a konferálásra és az
eredményhirdetésre.
A pontos részvételi feltételekről, programról és jelentkezési
lapról külön szórólapon tájékoztatják majd a települések
lakosságát.
(Reményeink szerint a kezdeményezéshez a kistérség
települései ill. az ottani sportegyesületek is csatlakoznak,
de erről a Telki Napló lapzártájáig még nem született
döntés.)

Kapcsolatok
A Kapcsolatok sorozat áprilisi előadásában Szvetelszky Zsuzsanna
szociálpszichológussal, média kutatóval beszélgethetünk megváltozott
kapcsolattartási technikáinkról, és ezek életünkre gyakorolt hatásáról.

Intimitás vagy kattintás 
- a Facebook, a mobil és a meghitt kapcsolatok

Egyesek ujjongva üdvözlik a modern kommunikáció vívmányait, mások aggódva
figyelik a változásokat, és negatív jövőt jósolnak. Villámgyorsan változnak a
technológiák, melyekkel kapcsolatainkra hatunk: más csatornákat, eszközöket
használunk ahhoz, hogy elérjük és tájékoztassuk szeretteinket, barátainkat,
munkatársainkat, mint ezelőtt akár csak öt-tíz évvel. Eközben a kapcsolatok
ugyanazokból az érzelmi forrásokból táplálkoznak, mint korábban a történelem során. Hogyan egyeztethető össze a
meghittség, az intimitás, a bizalom az infokommunikációval? Hogyan álljon hozzá a szülő gyermeke 21. századi
kapcsolattartási technikáihoz? Mit tegyen, ha veszélyt érez, vagy ha kiderül: nem ért valamihez, amivel gyermeke
naponta több órát tölt? Az internet, a mobiltelefon és a facebook nemcsak a kapcsolatokra szánt időt befolyásolja,
hanem azt is, hogy milyen tartalma lesz az egymásnak küldött üzeneteknek, és ez hogyan formálja kapcsolatainkat.
Az előadás 2011. április 14-én csütörtökön, 20 órakor kezdődik a Telki iskola éttermében.

Halász Terézia - Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Sportmajális
Budajenő-Telki

2011. május 1.
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Értesítjük, hogy az Önök településén a kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési
Önkormányzat közigazgatási határain belül - a Magyar
Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Dolgozóink névre szóló
megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.
A tüzelőberendezés, a kémény szabálytalan használata,
valamint a kéményvizsgálat és a tisztítás elmaradása miatt
évente több halálos baleset történik. Ezeket a baleseteket
könnyedén meg lehet előzni, ha a lakosság az előírásoknak
megfelelően használja a kéményeket, és az előírt 1995. évi
XLII. törvény alapján az évente előírt kötelező
kéményellenőrzést, szükség szerinti tisztítást a kéményseprők
elvégzik. Számos alkalommal ugyanis az ingatlanok
tulajdonosai nem merik, vagy nem akarják beengedni házaikba
a kéményseprőket, mert bizalmatlanok az idegenekkel és féltik
a vagyontárgyaikat vagy testi épségüket. 
Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed ki a kötelező köz-
szolgáltatás. A lakásban és más helyiségben épülő, vagy már
használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek
elvezetésére szolgáló kémény - ideértve a tartalékkéményt is -
valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellen-

őrzésére, tisztítására és szakvéle-
mény adására. Mesterséges égés-
termék elvezető berendezések
füstgázelemzése műszerrel törté-
nik. A helyi önkormányzatok se-
gítéségével, 8 nappal az ellenőrzés
megkezdése előtt történik a
lakosság értesítése. A kémény-
ellenőrzési díj helyszínen készpénzben fizetendő, számla vagy
munkaigazolás ellenében.

Alapdíjaink: Bruttó
- Egyedi szilárd kémény 1.940 Ft
- Egyedi gázos kémény 1.940 Ft
- Tartalék kémény 1.105 Ft
- Zártégésterű ( turbós) kémény 4.065 Ft

A kéményszerkezet egyszerűsége miatt ne becsülje le a
veszélyt, ne feledje, a kémény állaga romlik leggyorsabban
egy épületen belül. Az Ön családja, valamint az otthona
biztonsága megéri ezt a kis törődést.

ÁPRILIS 16-ÁN
TAVASZI FALUTAKARÍTÁS

Kedves Lakótársaink!

Újra várunk mindenkit a szokásos tavaszi
falutakarításra! Tervezett munkák: a köztéren
éktelenkedő szemét összeszedése, kisebb
karbantartási feladatok. 
Gyülekező az iskola melletti parkolóban lesz, itt
találkozunk fél 10-kor. 
A munka kb. délig tart majd, de aki nem tud végig ott
lenni, azt is várjuk! Kesztyűt lehetőleg mindenki
hozzon magával, de néhány pár nálunk is lesz.
Zsákokat és a karbantartó munkákhoz szükséges
szerszámokat, anyagokat természetesen biztosítunk.  
Ha valaki úgy látja, hogy a saját utcájában, kedvenc
játszóterén sok a szemét, és családjával vagy
barátaival inkább ott tenne rendet, ezt is választhatja.
Előzetes megbeszélés szerint vagy a szombati
gyülekező helyszínén biztosítunk hozzá zsákokat, és
gondoskodunk az összegyűlt hulladék elszállításáról.
(Ezzel kapcsolatos egyeztetés a 372-114-es
telefonszámon.)
Végül kérjük, hogy háztartási és egyéb hulladékát
senki ne tegye az elszállításra váró zsákokhoz vagy a
konténerbe! 

KOKUKK Egyesület

FELHÍVÁS
Kérem, engedje be a kéményseprőt!
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Pest, Pilis és Solt megye hajdan különálló
közigazgatási területek egyesülése révén
jött létre. A három megye közül Pest
vármegye, a történelmi források szerint az
Árpád-kori első megyék közül való. Pest
vármegye annak a nagyobb földrajzi
egységnek, amelybe hazánk beletartozik, a
Kárpát-medencének mintegy a szívében
fekszik Ez az a terület, ahol a medence
különböző tájegységei, az Alföld, a
Felvidék széle és a Dunántúl egymással
érintkeznek, sőt még a Kisalföld is egészen
megközelíti azt.
Miután három egyesített vármegye
történelme nehezen választható szét,
fontos, hogy a Pilis Hegységet magában
foglaló egykori Pilis vármegye múltját is
ismerjük. Különös jelentőséggel bír az a
kutatási eredmény, mely szerint az Árpád-
kori Magyarország központi királyi
székhelyének nyomait, romjainak marad-
ványait Noszlopi Németh Péternek sikerült
a nyolcvanas években megtalálnia.
A megyénket átszelő Duna folyó az ősidők
óta itt élő társadalmak fejlődésében nagy
szerepet játszott. A Duna mindkét partja
mentén egymást érik az őskori, kelta,
eraviscus, szarmata, szittya települések,
temetők maradványai, ez volt az őskor
folyamán a Kárpát-medence legsűrűbben
lakott területe (Telki címerképe is a schyta
eredetet eleveníti fel).
A Dunán a legjelentősebb átkelőhely a mai

Budapest területén volt. Ennek szerepe
az őskorban sokkal jelentősebb volt,
mint később. A római kor felé haladva a
Duna szerepe megváltozik: nem össze-
kapcsoló, hanem sokkal inkább elvá-
lasztó szerepűvé vált.
Az átkelőhelyek az őskorban a vándor-
lások irányát megszabták, s ezek az
irányok úttá taposottan mind a mai korig
követhetők a modern úthálózatban.
Térképen is követhető, hogy a Bicskéről
a Zsámbéki-medencén keresztül vezető
út Piliscsaba tájékán csatlakozott az
aquincum-brigetioi főútvonalba. A limes
hátterében fekvő Zsámbéki-medence
földrajzi viszonyai igen kedvezőek
voltak a települések szempontjából.
Számos római kori települést ismerünk
Zsámbék környékéről. 
A Zsámbéki-medence keleti szélén megte-
lepült Telki falu határának nyugati részén a
medence 200-240 méter magas, lösz-
takaróval fedett dombvonulatai találhatók.
A határ keleti fele a Budai-hegységhez
tartozik, a dolomit és mészkő hegyek a
420-440 méteres magasságot érik el. A falu
alatt ered a Budajenei-patak. Ennek a
pataknak dél-nyugati partján a falutól 1
km-re nagy kiterjedésű (500x700m) -
lelőhely található. Sok edénytöredék közül
ál-zsinórdiszítésű bronzkor végi, egy másik
töredék pedig La Téne-kori töredék volt. A
községhatár nyugati részén lévő dombolda-

lon őskori és késői népvándorlás-kori
edénytöredékeket találtak a kutatók.
Érdekességképpen megemlíthető, hogy a
helységünktől nem messze fekvő pesthi-
degkúti Szurdok völgyben több barlang
található. Bennük jégkori állatmarad-
ványokat tártak fel. Az ehhez közel fekvő
Remete-barlangban az ásatások során
kőkori leletek is előkerültek. Ugyanezen
helyek közelében római kori leleteket
találtak. A telki apátság jószágkormány-
zójának gyűjteményében római érmek és
fibulák voltak egykor láthatók. Telki
környéke is még hasonló meglepetéseket
tartogat!

Folytatás következik.

Telki története az Árpád-kortól
kezdve
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Élvezetes előadást és ínycsiklandozóan
finom kóstolót tartott nekünk Szántó
Tibor, a kézműves csokoládék hazai
nagymestere, akinek édes alkotásait a
Dining Guide idén februárban a 9 hazai
készítő között a második helyre
értékelte. E rangsorban a Luka Enikő
borvacsoráján kóstolt Harrer csokoládék
„csak” az ötödik helyezést kapták. 
Elkötelezettség, szenvedély és minde-
nekelőtt a csokoládék iránti alázat
jellemezte az egész estét. Az érdekfe-
szítő előadáson a csokoládémester 20
különböző „mintán” keresztül mutatta be
nekünk a kakaóbabokból készült
finomságok világát. Megismertük a
kakaófajtákat, a kakaóöv termelőit, a
kézműves csokoládék és trüffelek,
valamint az otthon is elkészíthető forró
csoki fortélyait, és nem utolsósorban a
kakaóbab egészségre és a „boldogságra”
gyakorolt igencsak jótékony hatását.
Kóstoltunk csokoládékat Madagaszkár,
Sao Tomé, Venezuela, Equador terüle-
teiről, tört kakaóbabot, kakaóvajat,
trüffeleket, bonbonokat, Rózsa ganache-
kehelyt, levendulás, erdei gyümölcsös
csodákat...
Hogyan lesz ma egy fiatalemberből
Magyarországon e terület mestere? Az
ihlet Olaszországból jött, ahol korábbi
munkája során járva több helyen is
tapasztalta, hogy egy csokoládéműhely
vígan megél egy-egy kisebb faluban is,
kiszolgálva az ott élőket. Mint egy jó
cukrászdában, a helyben készülő
csokoládékat néhány nap alatt meg is
eszik, ezért nincs szükség semmilyen
állományjavítóra, tartósítószerre, csak jó
alapanyagra, néhány virág, gyümölcs
vagy párlat kiegészítőre és egy csipetnyi
életszeretetre. Mivel itthon ilyen
manufaktúrát nem talált, elkezdte saját
örömére felkutatni a világban fellelhető
alapanyagokat, recepteket, szakácsköny-

veket és elkezdett hasonló
szellemben, szívvel-lélekkel
csokicsodákat készíteni. Először
persze a maga örömére, míg végül
olyannyira megkedvelte ezt a
világot, hogy pályamódosítás után
úgy döntött, hogy csokoládé-
készítőnek áll, és ezt a kultúrát
szeretné hazánkban terjeszteni.
Tibor mellékesen borász és WSET
oktató is. Ettől függetlenül is jól
tudja, hogy akárcsak egy jó
bornál, a csokoládénál sem min-
degy, hogy a boltok polcain lévő,
kevés és rossz minőségű kakaópor
mellett nagy mennyiségű adalék-
anyagokkal teletömött „csokolá-
dénak látszó, formába öntött,
profitorientált élelmiszeripari ter-
mék” kerül asztalunkra, vagy
pedig egészséges édesség, ezért
kiemelten fontosnak tartja az
ismeretterjesztést is. Nem beszélve arról,
hogy honnan származik, hol és milyen
körülmények között termesztik és
készítik elő a kakaóbabot.
Igazi hazai siker, hogy a borvilágból
ismert, nemzetközi WSET mintára
felépített kétszintű Csokoládékurzusnak
az elmúlt 3 évben több mint 850
hallgatója volt. Az alapszintű képzésen
részt vettek számát gyarapítottuk mi is
februári klubestünkön, ahol a hazai
viszonyok között ritkán tapasztalható
nyíltsággal beszélt mindenről, ami
kapcsolatos a csokoládéval, a kakaó-
termesztésétől kezdve, a többi magyar
kézműves csokoládé mesterig.
Kedvence a táblás csoki, a bonbon és a
trüffel, és mint egy jó bor, ez is hangu-
latfüggő. „Leginkább talán a Mada-
gaszkárról származóakat kedvelem édes-
fűszeres-gyümölcsösségük miatt, és a
kakaóbabok burgundiájából, Venezu-

elából érkező ültetvény és dűlőszelektált
alapanyagokat.” „Szeretek játszani az íz-
és illatkombinációkkal: a virágok közül
az ibolya, a rózsa, a jázmin – a
pannonhalmi és a tihanyi – levendula a
kedvencem, a csonthéjasok közül a
pisztácia és a mandula. Emellett a
gyümölcspárlatokkal bolondított bon-
bonokat és trüffeleket kedvelem.” Min-
dezt elérhető áron kínálja, elsősorban a
kurzusokon, mely mellett most először
csokitojásokkal is kísérletezik.
A jó hangulatú esten megtapasztaltuk
annak az ősi mondásnak az igazságát is,
miszerint „a kevesebb sokszor többet
ér”, mivel a kis kóstoló mennyiségek
összesen nem tettek ki egy egész táblát,
mégis bőven telítődtünk testben és
lélekben is.
Ősszel tervezünk egy következő kurzust
is, akit érdekel, az a www.telkibor-
klub.hu honlapon érdeklődhet.

Koltai Piroska
TelkiBorklub

Az „istenek eledele” volt a
TelkiBorklub asztalán

Telki és Budajenő áprilisi programja
április 2. 17 óra Kitelepítési megemlékezés Budajenő Részletek a hirdetőkön
április 3. Sumo kupa Budajenő Tornaterem
április 9. Családok tavasza Budajenő Szabadtér és Műv. ház
április 9. Tavaszi játszóház Telki Óvoda
április 10. Református istentisztelet Budajenő Műv. ház
április 15. Iskolai élő történelemóra a magyar Budajenő szabadtéri Iskola

huszár emlékére
április 15. Filmklub Telki Pajta
április 16. Kincsek, Kacatok, Portékák Vására Budajenő Műv. ház
április 17. 17.30 Keresztavatás Budajenő a falu Perbál felőli vége
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Egy kiállítást követően nemrég
jogtalanul eltulajdonították a
budajenői Tante Éttteremből
Mizsei Krug Ferenc festő
alkotását. Az eltűnt kép Telki
Petőfi utcáját ábrázolja télen.
A művész neje kétségbeesetten
kéri, hogy amennyiben bárki
bármit tud a festmény hollététről,
jelentkezzen Krug Ferencnénél a
0620-530-6979-es számon, vagy
hívja a Budaörsi Rendőrkapi-
tányságot, illetve szerkesztő-
ségünket!
Minden segítséget szívesen
látunk, amely segíthet a
pótolhatatlan kép felkutatásában.

Köszönettel:
Krug Ferencné

S E G Í T S É G R E  V Á R V AS E G Í T S É G R E  V Á R V A

       



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 tevékenységünkkel kapcsolatos
részletes információt a honlapunkon

találják meg.
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Lapzár tánk ig  szü le tet t :

Rédey Iván és Rédey Anikó gyermeke: Rédey Barnabás
Dr. Lovászi-Tóth Ádám és Dr. Lovászi-Tóthné Vágvölgyi
Andrea gyermeke: Lovászi-Tóth Léda
Stefán Attila és Stefánné Csányi Erika gyermeke: Stefán András
Domokos Attila és Szendrőy Katalin gyermeke Domokos Bálint
Solymosi Levente és Kozma Gabriella gyermeke Solymosi
Bulcsú András

Gratulálunk!

K I A D J A :
T e 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  T e l k i ,  P e t ő f i  u t c a  1 .
F E L E L Ő S  K I A D Ó :

T e l k i  K ö z s é g  p o l g á r m e s t e r e
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :

S z i l á g y i  B a l á z s
T e l . :  ( 7 0 )  5 3 0 - 5 6 4 4
t e l k i n a p l o @ t e l k i . h u

M U N K A T Á R S A K :
B o g n á r  A n n a m á r i a
C s e r e s n y é s  Á g n e s

K a m l a h  S z i l v i a
K o l t a i  P i r o s k a

R é d e y  I v á n
N y o m d a i  m u n k á k :

S O L O N G  P r e s s  K f t .

Következő lapzártánk várható időpontja: április 10.
Elérhetőségeink változatlanok: telkinaplo@telki.hu

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

LÉGÚTI ALLERGIA ÉS
TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS

BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása, és kezelése,

tanácsadás, légzésfunkció mérés.

Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés: 06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov.főo.
2093 Budajenő, Szőlőhegyi út 1.

ELADNÁ INGATLANÁT? HÍVJA SEGÍTSÉGÜL 
A LEGNAGYOBBAT!

A hazai ingatlanpiac vezető szereplője 112 irodában, több
mint 1100 értékesítővel - az Ön szolgálatában.

HITEL? MI MEGTALÁLJUK ÖNNEK A LEGJOBBAT A PIACON! 

Teljeskörű, díjmentes hiteltanácsadás és -ügyintézés 29
pénzügyi partner kínálatából. EGYEDI HITELTERMÉKEK

kizárólag a DUNA HOUSE-nál megvásárolható ingatlanokra!

00663300--99551122888855 --  ÁÁddáámm RRii ttaa ,,  iinnggaatt llaannéérrttéékkeess ííttőő
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