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A Telki Ófalu fejlesztése

Telki szíve, az Ófalu már régóta megérett a felújításra, azonban a
forráshiány miatt korábban csak a történelmi településmag két vége
kapott új ruhát.

Telki Fesztivál 2011

2-3. oldal

Részletes program és ajánlók minden mennyiségben
Az iskolai „Tavaszi Szél”c. versíró
pályázat I. helyezettje az 1-2.
osztályban:

Kállai Szófia 2.c

Tavasz

Reggel arra ébredek,

minden madár csicsereg.
De jó! Megjött a fecske,

kint a réten mekeg a kecske.
Tavaszi szélben,
ibolya kéken

virít a kertben,

gyönyörű szépen.

Az alkotás mozaikjai

6-7. oldal

Érdekes részletekkel ismerkedhettünk meg a művek készítésének
hátteréről a Telkiben vendégeskedő Tóth Krisztina költőnek
köszönhetően a hagyományos, KOKUKK által szervezett Irodalmi
esten.
11. oldal

Államalapítás: Szent István csak a
második volt?

A történelemtudomány jelenlegi állása szerint a magyar
államiságnak két kezdete van, és mindkét kezdet ugyanahhoz a
dinasztiához kötődik.

Teljes Élet – Nulla Hulladék!

12-13. oldal

Mit hagyunk a gyerekeinkre? Milyen lesz a jövő játszótere, a jövő
élettere? Milyen vizet isznak majd, milyen lesz az őket tápláló talaj?
13. oldal

A Telki Ófalu fejlesztése
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A polgármester naplója

A lokálpatriotizmusról

A kis és közepes települések sikeressége nem kis
részben azon múlik, hogy a
településen élők mennyire
elkötelezettek lakóhelyük
iránt, mennyire érzik át,
hogy személyes szerepvállalásuk, munkájuk, hozzájárulásaik valóban látható,
tapasztalható eredményekre vezetnek a hétköznapokban. A lokálpatriotizmus
nem csak településünk, lakóhelyünk szeretete,
hanem több annál: kétoldalú kapcsolat az ember és
a település között. A lokálpatriotizmus egy érzés és
egy attitűd egyszerre. A lakóhely, az itteni értékek,
hangulatok, épületek, emberek, a táj szeretete és a
közösség visszajelzésének, elismerésének érzése.
Az attitűd, az elkötelezettség és a tenni, áldozni
akarás attitűdje ebből következik. Lokálpatriotizmust elvárni nem lehet, csak kiérdemelni.
Telki összetartó, önszervező és tudatos település.
Az itt élők lokálpatriotizmusa megkérdőjelezhetetlen. Vannak, akik aktívan részt vesznek a
közéletben, a civil szerveződésekben, vannak, akik
a kultúra szervezéséből veszik ki a részüket és
vannak, akik a közösségi élet más szinterein
jeleskednek. És nagyon sokan vannak azok is, akik
szabad döntésük alapján ide helyezik cégeik
telephelyét és székhelyét, mert tudják, hogy az ide
befolyó adóbevételt valamilyen formában
visszakapják. Telki iparűzési adókulcsa 1,6%, azaz
oszágos viszonylatban közepes mértékű.
Budapesten magasabb az adó, de lehet találni az
országban olyan kétségbeesett, bajban lévő
településeket is szép számmal, ahol az iparűzési
adó ennél alacsonyabb. Mégis, az itt élők nem
keresnek ilyen falvakat cégszékhelyül, illetve
telephelyül. A vállalkozók, cégvezetők színtiszta
lokálpatriotizmusból országosan is kiemelkedő
arányban tartják helyben cégeiket, ezzel segítve
településünket. Ez egy olyan pozitív visszajelzés,
ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni.
Remélem, a jövőben a bejelentett cégek száma
tovább nő. Ahogy azt is remélem, hogy egyre több
ténylegesen itt élő jelentkezik be lakóhelyére, hisz
ezzel jelentős állami normatívához jutnánk. A
bejelentés nélkül itt élők ugyanúgy használják az
infrastruktúrát, de máshová érkezik utánuk az
önkormányzati normatíva, ami a költségvetés
egyik bázisa. A budapesti parkolási engedély nagy
érték, de az is nagyon jó lenne, ha jutna pénz a telki
utak karbantartására.
A lokálpatriotizmusnak sokféle formája van. Nem
csak a leglátványosabbak érdemelnek elismerő
szavakat, hanem a látszólag jelentéktelen
gesztusok is, hisz sok kis cselekvésből áll össze
végül az a kép, amelyet Telkinek hívunk.
Deltai Károly
polgármester
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Telki szíve, az Ófalu már régóta megérett a felújításra, azonban
forráshiány miatt a mai napig csak a történelmi településmag két vége
kapott új ruhát: a Polgármesteri Hivatal, a Pajta és környéke, valamint
a Tulipán utcánál lévő játszótér és környezete. Az olyan további fontos
területek, mint a Fő út (burkolata, közterülete, kerítései), a Temető, a
Coop Csemege, valamint a vele szemben lévő Posta és a korábbi orvosi
rendelő épülete, környéke, és nem utolsó sorban a Pincesor még
felújításra, funkcióváltásra vár. A faluvezetés így azt tűzte ki célul, hogy
a lehetőségek függvényében, - szerencsés esetben már idén hozzálátnak a Fő út és az Ófalu-központ egyes részeinek felújításához.
(A Fő út teljes burkolatcseréjének építési engedélye és kiviteli tervei
már rendelkezésre állnak.)
A testület elhatározta, hogy a falusias, kertvárosias életforma, életstílus
megtartása mellett a városias szolgáltatások széles körűvé fejlesztésére
(kereskedelem, egészségügy, kultúra, oktatás, közlekedés) törekszik
faluszerte. Megállapították, hogy közös lakóhelyünk településszerkezetét és társadalmi, gazdasági, kulturális életét egyaránt
arányosan kell a továbbiakban is fejleszteni.
A történelmi településközpont hagyományos szerkezetének megtartása
mellett törekednünk kell annak korszerű, mai követelményeknek
megfelelő kialakítására, átépítésére is.
Az Ófalu arculatmegőrző, de a mai kor igényeinek megfelelő
színvonalú teljes megújulásához azonban nemcsak pénz, hanem átfogó
koncepció is szükséges. A felújítást ütemezhető és megvalósítható
szakaszokra kell bontani, és olyan távlati elképzelésbe ágyazni, amely
szép, egységes végeredményt ad, tiszteli és erősíti Telki Ófalujának
meglévő értékeit, és amellyel Telki lakóközössége is azonosulni tud.
Ilyen koncepcióhoz igazodva tud a mindenkori településvezetés
tervezni, költségvetést készíteni, és megvalósítani annak soron
következő részeit a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek, prioritások
szerint, hiszen a teljes rendbetétel a választási ciklusokon átívelő,
sokszereplős folyamat.
Deltai Károly polgármester felkérésére Varga Béla, Telki főépítésze
javaslatot dolgozott ki a Fő út és az Ófalu arculatának a fenti
szempontokat szem előtt tartó fejlesztésére. Ezt 2011 januárjában
ismertette a képviselő-testülettel, és április elején a Telkiben lakó
építészek - a szakmai közvélemény - számára is elküldte
véleményezésre. A főépítész szerint az elkészült javaslat alapvetően
nem új elképzelés, hanem az elmúlt években többször és többek által
átgondolt feladatok szakmai rendszerezése, kiegészítve néhány ötlettel,
javaslattal.
A főépítészi koncepció a Fő utca és az Ófalu környékét, jelenlegi
állapotuk és tervezett felújíthatóságuk szerint akcióterületekre bontja,
meghatározza az egyes területeken elvégzendő feladatokat, és konkrét
javaslatokat is tesz az utcakép egységesítésére, egyes területek
hasznosítására. Emellett valamennyi elemében arra törekeszik, hogy a
fejlesztés-megújulás a település anyagi erőforrásaival arányosan, köz-,
pályázati-, magán- és alapítványi források bevonásával a nem túl távoli
jövőben megvalósulhasson, és ne egy irreális álom maradjon.
A koncepció kiemelt településszerkezeti eleme egy új keresztirányú
közlekedési kapcsolat kialakítása a Posta – Coop Csemege épületek
vonalán. A Fő utca és az Ófalu környékét a település minél nagyobb
része számára kell a lehető legrövidebb úton gyalogosan, kerékpárral
elérhetővé tenni. Ez segíthet élettel jobban megtölteni az Ófalu majdan
megújuló központi részeit. Mivel Telki jelenlegi utcaszerkezete ebből a
szempontból nem kedvező, ezért célszerű a javasolt változtatást
beépíteni a soron következő településrendezési tervbe.
TELKI napló
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A településvezetés egyetértésével a főépítészi javaslat, illetve
annak továbbfejlesztett, véglegesített változata, részévé
válhat Telki már meglévő, de felülvizsgálandó
Településfejlesztési Koncepciójának, valamint segítheti
Telki helyi értékvédelmi rendeletének megalkotását.
A főépítészi javaslat szöveges anyaga és 12 bemutató tablója
rövidesen felkerül Telki honlapjára is.”

Fontos megemlíteni, hogy a Posta hosszabb távon elköltözne
jelenlegi helyéről, az épületet így más, közösségi és kulturális
célokra hasznosíthatja falunk. (Átmenetileg a korábbi
rendelőben és a védőnői tanácsadóban kapott helyet a Telki
Ifjúsági Klub és a Nyugdíjas-klub.) A Völgy utcától ide érkezhet
az egyik gyalogút, elérve a Fő utat. Ezzel szemben van most a
Coop és a Kerék Vendéglő épülete. Ezt a tulajdonos Budavidék

Zrt. teljesen átépítené, illetve felújítaná, erre vonatkozóan a
tervezés az önkormányzattal egyeztetve folyamatban van. Az
üzletházban így új kereskedelmi, szolgáltató létesítmények
jönnek létre, a Fő útról innen indulva pedig gyalogosan elérhető
lesz az Orgona utca.
A tervezett fejlesztésekkel az Ófalu központja teljes egészében;
a Fő út és környéke, valamint a két központi épület is. Teljes
körűen felújításra, átépítésre kerül a Fő utca körforgalom és
Pajta közötti szakasza. A Fő utca felújításának keretében a járda,
az úttest és a csapadékvíz elvezetés felújítására, átépítésére,
gyalogátkelők, új buszmegállók kiépítésére kerül sor.
A koncepció alapvető célja, hogy az egész Ófalu felértékelődjön,
és a történelmi faluközpont végre méltó küllemmel, rendezett
formában legyen büszkesége minden telki lakosnak.
Szilágyi Balázs

Jól halad az új
óvoda építése

Az építkezés kezdetekor a
december eleji hidegben nem
volt lehetőség az alapkőletételre,
így most, hogy az új óvodaépület
elérte maximális magas-ságát,
nagy öröm, hogy napos, tavaszi
időben kerülhetett sor a Bokrétaünnepre április közepén. Ebből az alkalomból
falunk vezetése és az óvodavezető bejárták az
Öreghegyen lévő épületet és konstatálhatták,
jól haladnak a munkálatok.
A teljes gépészet elkészült, a falak is állnak, az
építkezés folyamatosan, nagy erőkkel zajlik.
Jelenleg nagyjából 70 százalékos állapotban
van az épület amely a kivitelezők szerint
időben elkészül.
Az április 14-i épületbejáráson a tervező és a
2011. április
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kivitelező cég képviselői tájékoztatták a
jelen lévőket a beruházás részleteiről a
tervrajzok alapján.
A korábbi időjárási viszontagságok,
valamint a hosszú tél ellenére szépen
halad a munka, így joggal bízhatunk
benne, hogy ősztől már gyerekzsivajtól
lesz hangos a sok felhasznált faanyagnak
köszönhetően barátságos, 2 új csoportszobával (2-szer 24 férőhely) és minden
szükséges helyiséggel (öltöző, konyha,
mellékhelyiségek, ebédlő, stb.) rendelkező modern épület.
Az óvodaépítés az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
megvalósuló projekt. Telki Község
Önkormányzata az Új Magyarország
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KORFA Telki

Fejlesztési Terv Közép-magyarországi
Operatív Program keretén belül kiírt
”Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” című pályázaton
96.937.168 forint támogatást nyert. Az
épület tervezője Varga Tamás DLA (V.T.
Arch Kft.), akinek a nevéhez fűződik
többek között a Telki Általános Iskola is,
a kivitelező pedig a Gáz-Coop Kft.

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről

2011. március 22.

Telki 2011-es évi közbeszerzési terve

A testület megtárgyalta a 2011. évi
közbeszerzési tervet és az alábbiak szerint
elfogadta.
1. A Muskátli utcai komplex csomópont
átépítése, melynek becsült értéke 170
millió Ft. A közbeszerzés megkezdésének
tervezett időpontja május.
2. A Fő utca teljes körő rehabilitációja
melynek becsült értéke 90 millió Ft.A
közbeszerzés megkezdésének tervezett
időpontja október.
A Muskátli utcai körforgalom építésére
vonatkozóan a pályázati kiírást a PTB
(Pénzügyi
és
Településfejlesztési
Bizottság) 2011. április 19-i ülésén
elfogadták, lapunk nyomdába kerülésekor
a testület is szavazhat róla. A Fő utca
pályázatának kiírására pedig a tervek
szerint az év második felében kerülhet sor.
A testület eltökélt szándéka, hogy a
beruházások minél előbb megvalósuljanak, és hamarosan sor kerüljön
mindkét régóta várt fejlesztésre.
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A Helyi Építési Szabályzat és Szabályo- alapellátásról. A korszerű működés tárgyi,
technikai feltételei biztosítottak.
zási Terv módosításának előkészítése
A (Helyi Építési Szabályzat) HÉSZ
legutóbbi felülvizsgálatát követően több
módosító indítvány, beadvány, illetve
kérelem fogalmazódott meg a hatályos
rendelkezésekkel összefüggésben, és
kártalanítási igények is felmerültek. A
beérkezett javaslatokat véleményeztették a
főépítésszel, valamint az aktuális
rendezési terveket készítő szakági
tervezőkkel. A HÉSZ módosítása így
jelenleg javában zajlik. (Következő
számunkban részletesebben foglalkozunk
a kérdéssel.)

Telki egészségügyi ellátásának
fejlesztési koncepciója

A falu vezetésének kérésére komplex
módon megvizsgálták, hogyan áll
településünk az egészségügyi ellátások
területén, és hogy melyek lehetnek a
fejlesztések lehetséges irányai.
Telkiben két háziorvosi körzet és egy
gyermekorvos (egy felnőtt és egy vegyes
körzet) gondoskodik a háziorvosi
TELKI napló

A fogorvosi ellátás tekintetében
Budajenő, Perbál és Telki egy körzetet
alkot, a körzet Perbál székhellyel
működik. A felnőtt fogászat, valamint a
nevelési-oktatási intézményekben az
iskolafogászati alapellátás azonban
falunk vonatkozásában gyakorlatilag
évek óta nem működik, ezért megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy
milyen feltételekkel hozható létre egy
településünket ellátó fogorvosi körzet.
Az önkormányzat ennek érdekében
pályázatot ír ki területi ellátási
kötelezettségre vonatkozóan. A pályázaton
az a fogorvos vehet részt, aki a
jogszabályokban meghatározott szakmai
követelményekkel rendelkezik, egyben
vállalja az új fogorvosi körzet
működéséhez szükséges valamennyi
tárgyi, technikai feltétel saját forrásból
történő biztosítását.
Telki község Önkormányzata 1997-ben
társulási szerződést kötött Budakeszi,
Budajenő, Nagykovácsi, Páty települések
önkormányzataival a központi háziorvosi
2011. április
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ügyeleti feladatok ellátására. A társulás
központja Budakeszi Orvosi Rendelő
Intézete.

Áttekintve a lehetőségeket végleges
célként azt jelölték meg, hogy a hét
valamennyi napján 24 órában központi
háziorvosi ügyeleti szolgálat működjön,
azonban első lépésként a szolgálatnak
biztosítania kell az érintett települések
központi háziorvosi ügyeletének ellátását
mind a gyermek, mind a felnőtt sürgősségi
ellátás tekintetében, munkanapokon 16
órától másnap reggel 8 óráig, valamint
munkaszüneti napokon és ünnepnapokon
az előző munkanap 16 órájától a
következő munkanap 8 óráig, ambuláns
ügyeleti betegellátás és a beérkező
igények szerint, a beteg lakásán történő
sürgősségi orvosi ellátás formájában.

Telkiben jelenleg két védőnő látja el
feladatát. A település lakosságszáma, az
általános iskolás korúak száma azonban
folyamatosan emelkedik, így elkerülhetetlen lesz, hogy az önkormányzat a
közeljövőben egy harmadik védőnői
státuszt hozzon létre.
Az
iskola-egészségügyi
ellátással
összefüggő feladatokat a háziorvosi
vegyes körzetet ellátó orvos, valamint a
védőnők végzik. Az ehhez szükséges
tárgyi feltételek biztosítottak valamennyi
oktatási intézményben, azonban a
helyiségeket más célra használják. A
szolgáltatás biztosítására, igénybevételére
jelenleg az orvosi rendelőkben kerül sor.
Ezen változtatni szeretnének, felszabadítva az erre kijelölt intézményi
helyiségeket.
Telkiben működik az ország első magánkórháza, mely a szakorvosi szolgáltatások
teljes körével áll a lakosság rendelkezésére. A kórház üzemeltetői és az
önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében a telkieket kedvezmény illeti meg a szolgáltatások
igénybevétele esetén.
A testület a jövőben is kölcsönös
előnyökön alapuló szoros együttműködésre törekszik a Telki Magánkórházzal. Megállapításra került, hogy ki
kell dolgozni a kórház és az önkormányzat
közötti kapcsolatrendszer szervezeti
kereteit, a kapcsolattartás és az
együttműködés formáit.

Ide tartozik, hogy bár a szakorvosi ellátás
nem az önkormányzat feladata, ennek
ellenére Telki minden lehetséges,
rendelkezésére álló eszközzel támogatja,
hogy szakorvosi ellátások minél szélesebb
köre helyben elérhető legyen valamilyen
2011. április

A kitüntetések, címek alapításáról és az
Telki ennek érdekében együttműködésre adományozás rendjéről
formában.

törekszik a Telki Magánkórházzal,
valamint a szakorvosi feladatok ellátására
jelentkező szakorvosokkal.

Településünk egy célzott ifjúsági
prevenciós programot is indít. Az
önkormányzat a dohányzás, a túlzott
alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás
terjedésének megállítására tájékoztató
kiadvány megjelenítését tervezi, szükség
esetén pedig megelőző, leszoktató
programokat szervez majd. Az önkormányzat az egészségügyi szűrővizsgálatok jelentőségének tudatosítása
érdekében folytatja az ún. Egészségnapok
megrendezését, felvilágosító előadásokat
szervez, kiadványokat jelentet meg,
megteremti a helyi szűrővizsgálatok
feltételeit. Az Egészségnap programját
lehetőség szerint kiegészítik ingyenes
elsősegélynyújtó tanfolyammal, véradással, betegápolási tanácsadással és
életmód tanácsadással is.

A Budakeszi Rendőrőrs
őrsparancsnokának kinevezése

A Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője
levélben kereste meg önkormányzatunkat,
amelyben tájékoztatott arról, hogy a
Budakeszi Rendőrőrs megbízott parancsnokát Horváth Ferenc rendőrőrnagyot
2011. január 1-től kinevezte a Budakeszi
rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásába,
amit az önkormányzat jóváhagyott.
Ide kapcsolódik, hogy a kistérségbe 10 új
rendőr érkezett, akik egyelőre két hónapig
látják el itt feladatukat. Az ellátásukról a
Budakeszi Rendőrörs Területén Működő
Önkormányzatok Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottsága gondoskodott.
őket majd újabb járőrök követik, így
elmondható, hogy a térségben a rendőri
jelenlét rendkívüli módon megerősítésre
került. A remények szerint ez is
hozzájárulhat ahhoz, hogy a közbiztonság
megfelelő legyen és lényegesen sikerül
majd leszorítani a bűnesetek számát.

Telkinek nagy szerepe van abban, hogy a
10 rendőr ide kerülhetett; a szervezésében
aktívan részt vett Deltai Károly
polgármester, aki tagja az említett
bizottságnak is. Az önkormányzat emellett
anyagilag is hozzájárul a rendőrök
ellátáshoz.
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Az elmúlt években az önkormányzat több
rendeletében szabályozta az általa alapított
kitüntetések adományozásának rendjét. A
díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról szóló, valamint a Telkiért
Érdemérem kitüntetés alapításáról és
adományozásáról szóló rendeletben azonos eljárási szabályokban rögzíti az adományozás odaítélésének és megvonásának
szabályait. Ezek áttekintése során
felmerült, hogy a kitüntetések alapítására
és az adományozás rendjére vonatkozó
szabályokat egy rendeletben foglalják
össze, amit a képviselők támogattak.

Telki korábban döntött a személyes
példamutatások elismerésének szabályozásáról is, amelynek keretében a Telki
legszebb utcakertje díjjal az az ingatlantulajdonos jutalmazható, aki kimagasló
és példamutató módon tesz eleget a Helyi
környezetvédelemről, közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendeletben foglalt
előírásoknak és példaértékűen gondozza
az ingatlana előtti közterületet. Ugyanitt
lehetőség van a Telki legszebb lakóháza
díj odaítélésére is. Mivel azonban az
elmúlt három évben egy alkalommal sem
lett odaítélve ez a két díj, így a képviselők
arról döntöttek, hogy a rendeletet egy
későbbi időpontban újragondolják.

Április 6.

Kátyúzási, hóeltakarítási és zöldterületrendbentartási pályázatok eredményei

Az önkormányzati úthálózat 2011-2013.
évi hóeltakarítás és téli síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére kiírt
pályázatán a két beérkező érvényes ajánlat
közül Szűcs János telki vállalkozót látták a
legmegfelelőbbnek, így ő látja majd el
következő 2 és fél évben a feladatot
településünkön.
Az telki zöldterületek 2011. évi fenntartási
munkáinak elvégzésével a telki Hambuch
Kert- és Parképítő Szolgáltató Bt.-t bízták
meg.

A települési tulajdonban lévő úthálózat
2011-2012. évi fenntartási, kátyúzási
munkáinak elvégzésére kiírt pályázatán
pedig a Puhi – Tárnoki Út- és Hídépítő
Kft. nyert és láthatja el a feladatot.
SZB
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Telki Fesztivál 2011.
PROGRAMOK

A részletes program:

CSÜTÖRTÖK
18.00 Telki képzőművészek kiállításának megnyitója (Pipacs Galéria)
PÉNTEK
14.00 A Nyugdíjas Klubhelyiség megnyitója (volt orvosi rendelő, Fő
u.)
15.00 A KOGART Galéria kiállítása: Takáts Márton - Város-képek
(Telki Magánkórház)
16.00 Koszorúzás díszpolgárunk, Havas Ferenc telki tanító sírjánál
(Temető)
16.30 Kiállítás Havas Ferencről és az általános iskola
névpályázatának döntős javaslatairól (Jung-ház)
17.00 Lóránt Attila National Geographic-díjas természetfotós
kiállítása, megnyitja Deltai Károly polgármester, közreműködik
a Telki Nőikar (Pajta-Faluház)
18.00 Csatorday Dóra és barátai festményeinek, valamint dr. Tóth
Csaba természetfotóinak kiállítása, megnyitja Bánó Attila író,
közreműködik Molnár Zsombor klarinéton (Báder-Magyar
ház)
18.00 A Katáng együttes koncertje gyermekeknek és szüleiknek
(Nagyszínpad)
19.00 A Magyar Reneszánsz Együttes koncertje és Mandel Róbert
hangszercsodákról készült új könyvének bemutatója (PajtaFaluház)
20.00 Komoly könnyűzenei utazás az Unicum Laude énekegyüttes 6
énekhangján (Nagyszínpad)
21.00 A Neil Young Sétány (Huzella Péter, Jenei Szilveszter, Rátóti
Zoltán és Tóth István) verses-gitáros előadása Neil Young
dalaiból (Pajta-Faluház)
22.00 Táncos buli fiataloknak profi DJ-vel és az X-faktorból ismert
Spiriev Teóval (Tornacsarnok)

SZOMBAT
9.00 Zenés ébresztő a Bateire Girassol együttes latin dobosaival
(Faluszerte)
9.30 A Lázár Ervin meséiről meghirdetett rajzpályázat
eredményhirdetése, majd Molnár Krisztina Rita mesél Lázár
Ervinről (Tornacsarnok)
10.00-től Kirakodóvásár – büfé – mézeskalács - kézműves
foglalkozások gyerekeknek – az Önkormányzat, a KOKUKK
Egyesület és az iskolai DÖK információs standjai tájékoztató
anyagokkal (Petőfi u.)

10.00 Kodolányi Gyula íróval, Kodolányi János unokaöccsével
Molnár Krisztina Rita költő beszélget (Pajta-Faluház)
10.00 Bab Berci kalandjai - táncos, zenés meseszínház 1
felvonásban, Lázár Ervin meséje alapján (Tornacsarnok)
10.00 Pasztircsák János karikatúra kiállításának megnyitója (Bordás
ház)
10.00-13.00 KOKUKK MA:LOM közösségi (újra-) alkotóműhely
(Petőfi u.)
10.30 Jóga-bemutató (Nagyszínpad)
11.00 A szegény ember gazdagsága – a Batyu Színház előadása
nemcsak gyerekeknek (Tornacsarnok)
11.00–13.30 Pónilovaglás és lovasbemutató (az óvoda és iskola
közötti füves területen)
11.00 Takács Zsuzsa ruhabemutatója (Báder-Magyar ház)
12.00 (vasárnap délutánig) Vasútmodell-kiállítás óriás terepasztalokon
(Iskola aula)
12.00-13.30 Jó ebédhez szól a harmonika, Mocsnek Lőrinccel
(Nagyszínpad és Petőfi u.)
13.00-22.00 Erdélyi borok bemutatója a TelkiBorklub
szervezésében (Pajta-Faluház pince)
14.00-18.00 Mese-mese-mátka: magyar népi alkotótábor –
gyerekeknek és felnőtteknek (Petőfi u.)
14.00-15.30 Telki gyermek művészeti csoportok bemutatkozása:
néptánc, hip-hop, tánc-sport, társastánc, ritmikus gimnasztika
(Nagyszínpad)
15.30-16.15 A gyimesbükki gyermek néptánccsoport előadása,
majd Gyimesbükk és Telki testvértelepülési megállapodásának
ünnepélyes aláírása (Nagyszínpad)
16.00 „Csibe-bölcsi”:Pojják László zenés foglalkozása kicsinyeknek
(Bordás-ház)
16.15-17.00 A Bateire Girassol együttes szamba-bemutatója,
tánctanítással (Nagyszínpad)
17.00-17.30 Mohácsi András: Detoxi Kálmán – A thébai
mondakör egy thébolyi történetének szabad drámai
feldolgozása (Pajta-Faluház)
18.00 Az Unicum Laude énekegyüttes egyházzenei hangversenye
(Templom)
19.30 Ferenczi György és a Rackajam koncertje (Nagyszínpad)
21.30 Utcabál és tánczene a No More Blues együttessel (Nagyszínpad
és Petőfi u.)

KODOLÁNYI GYULA A TELKI FESZTIVÁLON

Kodolányi Gyula (József Attila-díjas író,
költő, műfordító) hosszú évtizedekig nem
beszélt nagybátyjához, Kodolányi Jánoshoz
fűződő személyes viszonyáról. Néhány éve
törte meg hallgatását, hogy köszönetet
mondjon a rokonnak és a mesternek. Erről a
meghatározó kapcsolatról, Kodolányi János
írói hovatartozásáról, saját írói hitvallásáról,
költészetéről beszélget majd Molnár
Krisztina Ritával.
Azt, hogy Telkibe látogat, és Kodolányiról
mesél az itt élő érdeklődőknek, az idei
Kodolányi-koszorúzás után, márciusban
ajánlotta fel a költő.
A kedves és komoly gesztus mindenképp
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fontos a Kodolányi-hagyományőrzés szempontjából.
„… Ültünk a négyszárnyú ablaknál a
Böszörményi úton, s gyakran szegődött
mellénk hallgatóságul a párkányon gubbasztva a macska, akit nagybátyám, ki
tudja, milyen ősi időkből ismerhetett. ő
maga is szívesen hivatkozott a régi
görögökre, elsősorban Pythtagoraszra,
Hérakleitoszra és Platónra. Idézte őket,
elemezte nekem a mondataikat, a
gondolataikat. Úgy tekintek rá, mint az ő
kései utódjukra, mert mérhetetlen
kíváncsiság és fényes ráció jellemezte őt
egyfelől, de másfelől az is, hogy misztikus
TELKI napló

volt ő is, mint ez a
három görög gondolkodó. Az ő számára a
legnagyobb, – képzeletének a legcsodáltabb és legszeretetreméltóbb alakja – Jézus
volt, azonban nyilvánvaló, hogy őhozzá nem akarta, nem próbálta
mérni magát, még kései tanítványnak sem
merte volna nevezni magát, legfeljebb
Júdásnak, esendő embernek…”
(Részlet Kodolányi Gyula Kodolányi
Jánosról írt esszéjéből)

2011. április

Csatorday, Hegyi, Sziptner - Hármas kiállítás a Báder-Magyar Házban
PROGRAMOK

Az idei Telki Fesztivál egyik programjaként
három telki képzőművész képei láthatók május
13-án, pénteken 17 órától a Báder-Magyar
Házban. Csatorday Dóra festőművész, Hegyi
Magdi animációs filmrendező, valamint Sziptner
Gergő formatervező és festőművész állítja ki
vásznait a falu legrégibb épületében, amelyet
Magyar Károly és Callmeyer Judit rendszeresen
átenged a helyi kultúra bemutatásának céljaira. A
méltán népszerű házaspár, tiszteletben tartva a
műemléki helyreállítás jó hagyományait, annak
idején nemcsak rendbe hozta a patinás házat,
hanem kapuját is megnyitotta a rendezvények
iránt érdeklődő telkiek előtt. Ezzel jelentősen
hozzájárultak (és feltehetően a jövőben is
hozzájárulnak) a település programjainak
bővítéséhez, színesebbé tételéhez.
Csatorday Dóra újabb képei a korábbiaktól kissé
eltérő stílusjegyeket hordoznak. Ez részben abból
adódik, hogy változtak a témák. A villamosok, a
csaknem néptelen, fényárban úszó belvárosi
utcák, az esti zárórák utáni üres vendéglők után
megjelennek, pontosabban előtérbe kerülnek az
emberek. Igaz, egy-egy képen azelőtt is

Sziptner Gergő: - Gomba

Hegyi Magdi: - Nyalóka

felbukkantak. Ilyen volt például az esti
Széchenyi-fürdőt ábrázoló emlékezetes festmény, amelyen szinte magunkat is odaképzeltük
a kékes-zöldes vízben megmártózó vendégek
közé.
A művésznő néhány képén gondtalanul játszó,
strandoló gyerekeket, fiatalokat jelenít meg, talán
azért, hogy semmi kétségünk ne legyen:
emberábrázolásban is otthonosan mozog. A
figurák hangsúlyosabb megjelenését a
körvonalak erősebb kontúrjaival éri el, s többek
között ez okozza, hogy az újabb festmények
karaktere eltér az előzőektől.
Csatorday Dóra új műveire is érvényes az a
megállapítás, amit előző kiállítása alkalmából
megfogalmaztunk: „Sajátos, egyedi hangulatú és
stílusú képeket fest, amelyekre jellemző a színek
összhangja, nagyvonalúan kialakított folthatása.
Lendületes, gyors festői technikája alapján
mondhatnánk, hogy inkább a modernhez áll
közelebb, ugyanakkor a festményeit átlengi
valami sejtelmes, kissé romantikus, kissé
konzervatív hangulatú képi világ. Nagyon jól
ráérez a fények és árnyékok összefüggéseire, a
tárgyak térben való megjelenítésére.”
Hozzátehetjük, hogy képeiről sugárzik a derű, az
élet szeretete, és tükröződik a megújulás
képessége is, ami az előző kiállításától eltelt
rövid időt tekintve, felettébb figyelemre méltó.
Hegyi Magdi vásznai először meghökkentik,
majd zavarba ejtik a nézőt, hiszen az élénk,
vidám színek, a szokatlanul humoros, játékos
figurák semmilyen mővészeti irányhoz sem
köthetők. Ezek a képek sokat elárulnak
alkotójukról. Hegyi Magdi a gondtalan gyermeki

lélek avatott búvára, aki bármely pillanatban
készen áll a tréfára, a gyerekekhez való
szeretetteljes közeledésre. Ez a tulajdonsága is
közrejátszhatott abban, hogy elsajátította az
animációt, és rendezője lett a nagysikerű
Gyermekdalok című rajzfilmsorozatnak.
Festményei nem csak a képi humorra fogékony
embereket ragadják meg; dekorativitásukkal,
színvilágukkal a műértő közönséget is
elkápráztatják. Egyéni felfogása ellenére a
festményeiből sugárzó játékosság helyenként
Joan Miró, vagy kortársunk, Galambos Tamás
derűs szürrealizmusához közelít. Hegyi
Magdinak meg van a képessége, hogy
kibontakozzon, tovább haladjon, és kiszélesítse a
maga teremtette festői világot, amely máris szép
eredményekkel büszkélkedhet.
Sziptner Gergő nagyobb felületeken megfestett
kompozíciói láttán úgy tűnik, mintha a művész
egy négyzetméter alatt már szűknek érezné a
pályát. Ezt viszont kitűnően, nagy mesterségbeli
tudással bejátssza. Jelenlegi témáit döntően két
irányból meríti. Az egyik az éjszakai borozgatások meghitt világába, a másik az ezerarcú
természet érintetlen helyeire vezeti a nézőt.
Zártság és nyitottság. Ez a kettősség jellemzi
Sziptner Gergő festészetét. A zártabb világ
félhomályából felsejlő arcok, a tompa fények
finom dinamikája, az elő- és hátterek harmonikus
összhangja a régi, villanyvilágítást nélkülöző
korok hangulatát is felidézi. A képi hatás
részleteiben és egészében is nagyszerű.
Ugyanez elmondható a természet ihlette
képekről, amelyek az erdőt járó ember valós és
fantáziával átszőtt élményeinek különös
pillanatait örökítik meg. Ismerős
színek, formák és fények
villannak fel, melyek számunkra
azért is lenyűgözők, mert tudjuk,
hogy a látványt ekkora
tehetséggel és megjelenítő erővel
kevesen képesek vászonra
varázsolni. E képek egy részén a
színes, burjánzó növényi elemek
szürrealizmusba hajló formavilágával szembesülünk, s arra
gondolhatunk: ha létezik organikus építészet, akkor íme, létezik
organikus festészet is.
(bánó)
Csatorday Dóra: strand I, strand II

Kiállítás egy egyedülálló könyv kapcsán - indiánok az Amazonas mentén és az Andokban
Az Amazonas folyó és az Andok-hegység
mentén számos, elszigetelten élő
indiánkultúra él. Napjainkban ezeket a
törzseket az eltűnés réme fenyegeti.
Lóránt Attila National Geographic-díjas
fotóművész beutazta e vidéket és
fényképeken örökítette meg a Dél-Amerika
eldugott részein élő, számunkra titokzatos
civilizációkat. Fotóiból a National
Geographic könyvet jelentetett meg.
A telkiek előtt ezúttal nem mindennapi
lehetőség adódik, hiszen a május közepi
2011. április

fesztiválon a könyv válogatott képeiből
nyílik kiállítás, amelyre ellátogatva
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képzeletben eljuthatunk ezekhez az elzárt,
eltűnés határán lévő civilizációkhoz.
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KÖZÉRDEKŰ, PROGRAMOK

LOMTALANÍTÁS

Értesítjük Telki Tisztelt Lakosságát, hogy az AVE
Umwelt Tatabánya Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi ZRt.

2011. május 31. és június 2. között
lomtalanítást végez Telki község egész
területén.

Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál
keletkező hulladék, lom (nagyobb berendezési tárgy).
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes
hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati
tetem, trágya, valamint az olyan méretű, súlyú tárgy,
amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl.
gépkocsi karosszéria, kazán, gumiabroncs, stb.)
Veszélyes hulladék gyűjtésére nem lesz lehetőség!
A LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE
TÉRÍTÉSMENTES.

A lom kihelyezhető: 2010. május 31-től az ütemezés
szerint napon reggel 6 óráig.
Elszállítás
A Rozmaring utcától a Muskátli utcáig, valamint a
Szellő utcától a Napsugár utcáig
2010. május 31-én (kedden)
A Muskátli utcától a Nyírfa utcáig
2010. június 1-jén (szerdán)

Üdülőtelepen, az Öreghegyen és a Legelődombon
2010. június 2-án (csütörtökön)

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó
lomot csak a meghirdetett időtartam alatt helyezzék el
ingatlanaik elé oly módon, hogy az tehergépjárművel
megközelíthető legyen.
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!
Telki Község Önkormányzata

Mindenki kemencéje

A falukemence baráti társaságok számára
bérelhető!

Amennyiben szeretné kibérelni, hívja az
önkormányzat titkárságát a (06-26) 572-003-as
telefonszámon.

Március 15.

– a méltó megemlékezés főszereplői

Előző számunkban már írtunk a forradalom és szabadságharc telki
megemlékezéséről, azonban akkori beszámolónkból kimaradtak a
főszereplők. A hiányt pótlandó, ezúton is köszönjük a fellépőknek a nagyszerű
előadást!
A szereposztás:
Petőfi:
Dávid Adorján 6.a
Szavalók: Darab Szabina 7.b
Fornet Fanni 7.b
Magdali Alexandra 7.b
Kubinyi Zita 7.b
Árusok:
Koltai Bea 7.b
Kubinyi Anna 7.b
Rémai Lili 7.b
Vagány fiúk: Móczár Levente 6.a
Olajos Artúr 7.b
Táncosok: a 6.b-s lányok

A technikai munkáért külön köszönet Dósa Renáta, Egerszegi György és Tóth
Attila tanároknak és Hajdu Erik (8.a) tanulónak, valamint Suta János
gondnoknak.
Dekoráció, betanító: Maronicsné Dávid Anna
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PROGRAMOK, FELHÍVÁS

Kedves Telki és
Budajenői Polgárok!

Telki és Budajenő Önkormányzata szeretettel
meghívja Önöket a május 1-én, vasárnap 9
órától kezdődő sportnapra, ahol labdával,
kerékpárral,
ugrókötéllel
vagy
akár
söröskorsóval erősíthetjük izmainkat.
A nevezésre a honlapon és a hirdetményeken
megjelent módon volt lehetőség, még a Telki
Napló megjelenése előtt, azonban a szervezők
a nem benevezetteket is szeretettel várják,
hogy megtekintsék a jó hangulatúnak ígérkező
rendezvényt!
Aki csupán beszélgetős, pihenős vasárnapra
vágyik, a budajenői sportpályán tölthet el egy
kellemes napot a megszokott keretek között,
10 órától napnyugtáig.
Sportprogram:
8.00-8.45

futók regisztrációja a telki gördeszka
pályán

8.30-9.45

családi, kerékpáros, kézilabda és
ügyességi vetélkedő regisztrációja: a
telki műfüves focipálya mellett és a
budajenői sportpályán

9.00

10.00

Ismét egy fontos zenei hír

Biztos sokan ismerik Pasztircsák Polinát (sok érdekes infó róla a
www.polinapasztircsak.com vadonatúj honlapon), aki Telkiből indult
világhódító útjára. Ő az egyik legtehetségesebb fiatal magyar
operaénekes, és most jelent meg az első lemeze, amely a 2009-es
genfi énekverseny megnyerése után megnyílt nemzetközi karrier egy
friss állomása! Ajánlom mindenki figyelmébe, mert túl azon, hogy
gyönyörű, valószínűleg vagyonokat fog érni néhány év múlva!
A http://store.harmoniamundi.com/recital-p-pasztircsak.html?ref=nf
oldalon lehet megvenni.

futó verseny rajtja: a telki gördeszka
pályán

kerékpáros és ügyességi vetélkedők
rajtja: kiosztott helyszínen

10.00-12.00 kézilabda körmérkőzések
12.00

órától ebéd a budajenői sportpályán

14.00

önkormányzati csapatok tréfás
vetélkedője – Budajenői sportpálya

15.00

eredményhirdetés a budajenői
sportpályán

14. 30

motorszentelés és szemle Gábor atya és
a környékbeli motortulajdonosok
részvételével

15.30-16.00 focibajnokság regisztrációja a telki
műfüves pályánál

16.00 órától focibajnokság a telki műfüves pályán

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

2011. április

TELKI napló

9

KÖZÉRDEKŰ, PROGRAMOK

Budajenői motorszentelés

Szeretettel meghívjuk minden budajenői és telki motorkerékpáros
testvérünket
az
első
Budajenői
motorszentelésre, amelyet május elsején tartunk!
Gyülekezés 13.30-tól lesz a Péter-Pál Templom előtt
(természetesen motorkerékpárral).
A motorszentelésre a focipályán 14.30-kor kerül sor,
utána pedig bográcsebéd és kötetlen beszélgetés vár
mindenkit!
Harkai Gábor atya és Kuli László képviselő
Ha eldöntötted, hogy
eljössz és támogatod
a bulit hívd a
06-20/323-87-22-es
számot!

A Nyugdíjas-klub hírei

Mikor megjelenik az újság, az áprilisi találkozón már túl vagyunk,
és az ott lévők ismerik már a következő programot. Május utolsó
napjaiban megismételnénk a tavalyi velemi programot, a Novákfalvi üdülőben tett kirándulásunkat. Az első napon, május 30-án
indulunk az iskolától fél hét- hét óra körül. Aznap elmegyünk a
Jeli arborétumba a rododendron virágzását megnézni. Ezután a
szálláson mindenki elfoglalja a különálló, kétszemélyes házát.
Vacsora rendelés szerint lesz, a szállás ára házanként 3750
forint/fő/nap.
Másnapi programunk a Fertő-tó, ahol hajókázni fogunk, majd
Sopron-Fertőrákos, amit kisvonattal, és idegenvezetővel néznénk
meg. Ennek ára 2.300 forint, mely tartalmazza a túravezető, a
kisvonat, a kőfejtő belépési- és az idegenvezető díját. A harmadik
nap programja még nem dőlt el, csak annyi biztos, hogy ott
fogunk ebédelni, ahol tavaly. Abban a szép vendéglőben igen
finom, nagy adagnyi, de nem drága ebédet ettünk. Reggelit
egyébként mindenki hozzon, ha mégsem, akkor a szállásnál 850
forintba kerül.
Dióhéjban ez lenne a 3 napos program, amire nem csak
klubtagokat várunk, bárkit szívesen látunk a kirándulásainkon!
Ez az út május 30-31-én lesz. Kérlek benneteket, hogy az újság
olvasása után pár napon belül hívjatok, mert a szállást le kell
foglalni időben!
Köszönettel várom hívásaitokat!

Május 13-án a Telki-fesztivál alkalmából nyitnánk meg a
klubhelyiségünket, ahol bemutatjuk Szabó Gizike festményeit és
Lázár Katika kézimunkáit, és még talán mások is hoznak valamit.
Ősszel elkezdünk készülni Karácsonyra, és akinek kedve lesz,
eljön és megtanul kézmunkázni; de lesznek könyvek, és lehet
majd kártyázni, sakkozni, vagy akár névnapot tartani. A helyiséget
már berendeztük, akit érdekel, bármikor megnézheti, a kulcs
nálam van.
További szép napokat kívánok:
Márta
372 456 (késő este is elértek)
10

Új hírközlési szolgáltató
Telkiben
Tisztelt Hölgyem / Uram!

Telki területén, mint ismeretes Önök előtt, 2011. február 1-jétől a
PR-TELECOM Zrt. a hírközlési szolgáltató. Ettől az időponttól
valamennyi távközlési szolgáltatást társaságunk fog össze,
legyen szó tévézésről, internetről vagy telefonálásról.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatban további információkat
– a nap 24 órájában a 1231-es telefonszámon,
– A területileg illetékes ügyfélszolgálati irodánkban
2315 Szigethalom, Mű út 2/a
nyitva tartás: hétfő:
8.00-12.00,
szerda: 12.00-17.00,
csütörtök:12.00-18.00,
péntek: 8.00-12.00
e-mail címe: szigethalom@pr.hu, amíg a Budakeszin rövidesen megnyíló ügyfélszolgálati irodánk nem áll rendelkezésre,
– honlapunkon a www.pr.hu oldalon nyújtunk ügyfeleink
részére.

Felhívjuk figyelmüket április 1-jével induló tavaszi
kampányunkra, amelyben nagyon előnyös csomagajánlatokat
találnak előfizetőink. (Erről a 18. oldalon a hirdetések között
talál információt)
Reméljük, hogy szolgáltatásainkkal elnyerhetjük elégedettségüket, és ügyfélbarát szolgáltatónak ismerik majd meg
cégünket.
Tisztelettel: PR-TELECOM Zrt.
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Az alkotás mozaikjai
KULTÚRA

Érdekes részletekkel ismerkedhettünk meg
a művek készítésének hátteréről a Telkiben
vendégeskedő Tóth Krisztina költőnek
köszönhetően a hagyományos, KOKUKK
által szervezett Irodalmi esten.
Több tucatnyian gyülekeztek az érdeklődők április 15-én pénteken a Telki Óvoda
aulájában. Nem csoda, hisz a vendég a
kortárs líra egyik jeles szereplője, Tóth
Krisztina volt. A rendezvény ráadásul része
volt a Szépírók Társasága ”A Könyv
utóélete” sorozatának is.
Mikor már mindenki elfoglalta helyét, és
egy csésze tea társaságában üldögélve várta
az érdekesnek ígérkező beszélgetést,
Molnár Krisztina Rita, az est házigazdája és
Tóth Krisztina beszélgetőpartnere köszöntötte a közönséget. Ezután Bedő Lőrinc a
költő egyik gyermekversét előadva vezette
be az estét, amelyen a művek előéletét is
megismerhette a nagyérdemű.
Elsőként a Kelet-európai triptichon című
mű felolvasása kapcsán tudhattunk meg
egy fontos háttérinformációt, a műben szereplő Alina Moldova nevének „keletkezését”.
Történt ugyanis, hogy egyszer Tóth Krisztinát Angliába érkezésekor letartóztatták.
Korábban ugyanis egy Alina Moldova nevű
nő ellopta az adatait és az így szerzett
álnévvel a költő személyazonossága mögé
bújt. A névtolvaj ellen ráadásul nemzetközi
körözés is folyt, mivel több bűncselekményt is elkövetett.
Aztán szerencsére fény derült az igazságra,
a határőrök is rájöttek, hogy a költő az igazi
Tóth Krisztina, így természetesen elengedték, ő pedig elhatározta, viszontagságaiért
cserébe „ellopja” a körözött nő valódi
nevét.
Egy másik, nemrégen született, Magas
labda című verseskötetével kapcsolatban
elárulta, hogy őt a külső szemlélő, a megfigyelő pozíciója jellemzi, és ez általában
megjelenik műveiben is. Ez ugyanakkor –
tette hozzá – meglehetősen fárasztó is tud
lenni.
Elhangzott az is, hogy a költészet
folyamatos kísérletezés a nonverbális
tartalom közvetítésére. Egy erős érzelmet,
indulatot próbál ilyenkor lefedni szavaival.
A szavak ereje mellett egyfajta zenei
összhatás segítségével is közvetít egy vers.
Bár a versírás misztikusnak tűnhet a
laikusok számára, az ihletettség mellett sok
munka is kell hozzá. A vers nem csak úgy
megszületik – és nem is egy „összekalapált
valami” – fogalmazott, majd így jellemezte
a folyamatot: „valami erő átvilágítja ilyenkor az embert, amihez hozzátesz és -épít a
költő. Sokszor személyes élményeken
alapulnak azok a benyomások, amelyek a
vers írójára hatnak.” A belső lüktetés és a
2011. április

ritmus is rendkívül fontos, ugyanis a versek
erősen zeneiek, szövegüket pedig egy
vezérfonal tartja össze.
A költő kifejtette: nehéz annál nagyobb
örömöt érezni, mint amikor valami
egészben megszületik – ez pedig ilyenkor
máris egy új vágyat ébreszt az emberben. A
mű elkészültének pillanatában ugyanis az
író „leválik a szövegről”, innentől kezdve
nincs több dolga vele. Ugyanakkor ez „az”
a pillanat – még ha ilyenkor is előbújik a
szemlélődő énünk, így nem mindig tudunk
100 százalékig azonosulni a helyzettel –
tette hozzá.
A költőknek nagy az alvásigényük – árulta
el. A verbális agymunkához pedig „nagyon
muszáj” aludni, az álomszerűség pedig
amúgy is egy létállapot. Sokszor a féléberség löki fel azokat a csírákat, amelyekből
kiindulhat egy szöveg vagy éppen dallam –
meséli.
Megtudhattuk azt is, hogy őt nem igazán
jellemzi a küldetéstudat, inkább megfigyel,
leír. Sokféle, látszólag egymásnak ellentmondó költői hagyományból indította el a
saját hangját – ez jól látszik a Hála-változat
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című művében, amelyben több „elődje”
felbukkan. Tóth Krisztina azonban úgy
érzi, munkássága nem feltétlenül
kapcsolható hozzájuk, habár előszeretettel
épít be elemeket, illetve használ fel mástól.
„Ilyenkor újraépítek egy-egy mozaikot” –
fogalmaz, hozzátéve, hogy tisztelettel
viseltetik a régi dolgok iránt és ennek
tükrében hoz létre valami újat.
Tóth Krisztina jó ideje prózát is ír, nemsokára, a Könyvhéten megjelenik egy új
novellás kötete. Ennek kapcsán elmondta,
több újság számára ír tárcákat, ami sokszor
serkenti a novellaírást. Az új kötetet eredetileg több tárcában kezdte el írni, ugyanis
ez a munkaritmus segít neki abban, hogy
minél hamarabb elkészüljön vele.
Az sem véletlen, hogy Pixel lesz a címe,
Szövegtest pedig az alcíme, mivel minden
egyes alegység egy-egy testrészünkről szól.
A kötet végére hagyja a slusszpoént, hogy
egy bűvös kockaként (térbeli és időbeli
mozaikként) álljon össze az olvasóban a
„kép testünk egészéről”.
A rengeteg kulisszatitok, amelyekbe ezen
az estén beavatott minket a költő segítettek
abban, hogy bepillanthassunk az alkotás
folyamatába, hogy lássuk, ahogyan
összeállnak az alkotás során keletkező
mozaikok egy-egy nagyszerű művé.
szb
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MINDENNAPI TUDOMÁNY

Államalapítás: Szent István csak a második volt?

Mindennapi tudomány

A történelemtudomány jelenlegi állása szerint a magyar államiságnak két kezdete
van és mindkét kezdet ugyanahhoz a dinasztiához kötődik – jelentette ki Szabados
György történelemkutató, a MTA-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai
Kutatócsoportjának tagja a magyar államiság kezdeteiről tartott előadásában 2011.
március 17-én a Telki Általános Iskolában.
Az állam (lat. status) fogalma így határozható őseink. Szabados György ezzel kapcsolatban
meg: egy intézményes független főhatalom elmondta: nyelvi alapon nem bizonyítható, bár
által vezetett, adott területen élő lakosság. A más megfontolásból nagyon is életszerű a
történészek, jogtudósok, kulturális antropo- „kettős honfoglalás” elmélete.
lógusok sokan egyetértenek abban, hogy az Az etelközi magyarokat a teóriák szerint
újkori eredetű állam szó használható az egyfajta politikai tömegvonzás nyomhatta be a
államként működő középkoriakra is.
Kárpátok védhető hágói közé, nem pedig egy
Kevéssé tudott, hogy az első magyar államiság vélt besenyő támadás. A magyarok ugyanis a
nem Szent Istvánhoz, hanem az első magyar szállásváltás előtt, alatt és után is folyamatos
nagyfejedelemhez, Álmoshoz köthető. Álmos támadási tevékenységet folytattak – ez pedig
egyébiránt Árpád apja, és Szent István ötödik kizárja, hogy korábban csapás érte volna
őse volt. Elsőként Álmos gyakorolt egyedu- haderejüket. Ezt bizonyítja az is, hogy 899 és
ralmat a magyarság felett, és mivel a Magyar 900 között Itáliában egy többezer fős magyar
Nagyfejedelemségnek közös intézményei is hadtest állomásozott, tehát ennyi honvédelmi
voltak, így joggal állíthatjuk, hogy az akkor szempontból nélkülözhető haderőnk volt
Etelközben élő magyarok egységes államban akkoriban.
éltek. Természetesen ez nem von le semmit az
1000-ben történtek jelentőségéből - ekkor A legütőképesebb hadsereg?
alakult meg az első keresztény magyar állam.
Érdekesség, hogy Anonymus leírásaival
A történészek között akadnak, akik ezzel szemben a honfoglaláskor nem mutathatók ki
ellentétes véleményen vannak, és csak István hadműveletek a Kárpát-medencében. A maéletművét ismerik el államalapításnak, gyarok ugyanis másképp viselkedtek az
azonban a jelenleg leghitelesebbnek vélt avarokkal, mint a többi néppel szemben –
információk a két magyar államalapítást jóindulatú semlegességgel viseltettek irábizonyítják.
nyukban.
Érdemes azt is megemlíteni, hogy a magyarok
Az igazi első
akkortájt mindössze egyetlen alkalommal, a
A történész-kutató elmondta: Anonymus 907-es pozsonyi csatában kényszerültek
szerint Álmos 819-ben született, az első védekezésre, mégpedig a keleti frankok
magyar állam pedig a 9. század derekán, (bajorok) ellen. Nem tetszett ugyanis a
Kelet-Európában, közelebbről Etelközben jött bajoroknak, hogy az avarok helyén egy új,
létre. Ennek az államnak az első komoly hasonlóan steppei eredetű, erős állam kezd
erőpróbája pedig maga a „szállásváltás”, kialakulni. A csata a korai magyar történelem
egyik legfényesebb ellenállását hozta, és
vagyis a honfoglalás volt.
egyúttal azt is bebizonyította, hogy abban a
Vajon mi indokolhatta a költözést? Amikor a korban a magyaroknak volt a területen a
magyar állam megszerveződött, az első legerősebb hadereje, hatalma. A győzelmünket
megnyilvánulása a hadviselés volt, látókörébe látva a Keleti Frank Királyságnak be kellett
pedig egy kiváló természeti adottságú, látnia, hogy nem tudja itt a hatalmát
politikailag széttagolt terület került – a Kárpát- gyarapítani. Ekkor történt tehát meg az
medence, illetve az itt korábban meglévő, ám a ideköltözött állam hadi szentesítése!
frank és bolgár támadások miatt a 9. század
Sokszor hallani a magyarok kalandozásairól is.
elején megszűnt Avarország.
A „kalandozás” azonban a történész szerint
A Kárpát-medence az avar állam bukásától a nem jó kifejezés, hiszen a támadások nem
magyarok bejöveteléig politikai széttagolt- összevissza történtek, megfigyelhető volt
ságban létezett. A Dunántúlon a Keleti Frank bennük egyfajta törvényszerűség: a magyarok
Királyság gyakorolt fennhatóságot, délkeleten főleg nyugat-délnyugat felé támadva, uralkoa Bolgár Kánság. A Szávától délre feküdt a dói felkérésre legtöbbször a formálódó
tévesen Nagy Morva Birodalomnak tartott központi hatalom ellenfelét támogatták. Ezek
Ómorávia. (Az az északi Morávia a mai Cseh- mind tudatos, államérdekű, a diplomáciát sem
Morva-medencében helyezkedett el.)
nélkülöző hadjáratok voltak, és egytől-egyig
A területen még a 10. században is az avarok Nyugat-Európa politikai destabilitását célozták
éltek. A történészek azt is többször felvetették, meg, így védve Magyarország stabilitását.
hogy az avarok esetleg a magyarok „előörsei” Akiket egyszer a magyarok szövetségbe
lehettek, vagyis már korábban ide érkezett fogadtak, azok iránt a hűség mindig megma12
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radt, persze erős pénzekért cserébe –
fogalmazott Szabados György, hozzátéve,
hogy ez röviden summázva annyit jelentett:
éltünk azzal, hogy nekünk volt a korban a
legütőképesebb haderőnk.
Ezt bizonyítja az is, hogy tudomásunk szerint
38 nyugati és 9 délkeleti hadjáratot vezettünk
ekkoriban. Kelet felé azért nem támadtunk,
mert a bizánciakkal viszonylag békés viszonyt
ápoltunk, hiszen ők jól ismerték és politikailag
jobban tudták kezelni a steppei népeket.
Érdemes tudni, hogy hatalmi szerkezetünk úgy
épült fel ekkoriban, hogy legfelül állt a
(Nagy)fejedelem, aki alatt volt a gyula, alatta
pedig a horka. Az államiság bizonyítása
szempontjából az sem mellékes, hogy már
abban a korban egységes volt a külpolitikai
irányunk, hiszen egy monarchikus akarat állt
mögötte.

Miért volt szükség a szentistváni
államalapítási harcokra?

Vajon miért kellett István apjának, Gézának
keresztény külpolitikát folytatnia? – tette fel a
kérdést a történész-kutató.
A steppei államok dinasztikus államok voltak,
a dinasztia viszont folyamatosan ágakra
bomlott. A steppén az volt a gyakorlat, hogy a
hatalom az ágak szerint körbejárt, hogy
mindegyik ág részesedjék belőle, nem pedig
apáról fiúra szállt. Ezt a hagyományt követték
a magyarok is.
Ezzel szembemenve Géza fiára, Istvánra
kívánta hagyni az uralkodást, amihez viszont
nem volt meg a kellő belső támogatottsága. A
„németeknek” pedig kapóra jött, hogy a keleti
fronton lehet egy erős szövetségesük.
Ennek az ára egy házasság volt. A történet
szerint Henrik, a későbbi német-római császár,
az Ottók dinasztiájának tagja húgát, Gizellát
adta feleségül Vajknak, a későbbi Szent
Istvánnak, miután az Krisztus hitére tért. A
szövetséghez azt kellett biztosítani, hogy a
kereszténnyé lett fiú vigye tovább a hatalmat,
mert így az utódok garanciát szolgáltatnak
arra, hogy az így kialakult szövetség békés
lesz. Gizella volt kijelölve arra, hogy a
keresztény magyar királyok ősanyja legyen.
A hatalom biztosítása érdekében a régi rend
szerint következő Koppányt viszont mindezért
meg kellett ölni. Istvánnak ráadásul Gyulával,
Ajtonnyal is meg kellett küzdenie, hogy az
Árpád dinasztiának a Zolta ága uralkodjék
tovább. (Zolta Árpád legkisebb fia volt, Géza
nagyapja.)

Mi lett volna, ha Koppány győz?

Ha végül mégsem István, hanem Koppány
2011. április
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győz, valószínűleg ellenséges viszony alakult
volna ki a németekkel. Állandó jogalap
teremtődött volna ugyanis arra, hogy hódító
célzattal a kereszténység nevében támadjanak
hazánkra. Azt viszont már sosem tudjuk meg,
hogy Koppány hogyan birkózott volna meg
ezzel a kihívással.
Magyarország így egyfajta külpolitikai
kényszerpályán állt: keletről Bizánc, nyugatról
pedig a Német-Római Császárság szorongatta.
A keresztény birodalmak ugyanis nem tűrtek
volna meg maguk között egy nem keresztény
államot.
A külpolitikai szükségszerűség hozta tehát
létre a második magyar államot, amely végül
„jól sült el” – mondta a történész, hozzátéve:
ennek köszönhetően a Magyar Királyság
ugyanis önálló országként tudott betagozódni
Európába.

Egy új kezdet

Mit hagyunk a gyerekeinkre? Milyen lesz a
jövő játszótere, a jövő élettere? Milyen
vizet isznak majd, milyen lesz az őket
tápláló talaj? Szinte észrevétlenül tesszük
tönkre gyerekeink örökségét, mert az
általunk termelt szemetet diszkréten
elszállítják tőlünk jó messzire, és aztán még
diszkrétebben lerakják és betakarják
földdel. Hogy ne is lássuk, mit művelünk.
Pedig a számok sokkolóak. Egy évben
átlagosan 480 kg hulladékot termel
egyetlen ember itthon – legyünk őszinték,
mi itt Telkiben feltehetőleg ennél is többet.
Magyarországon
majdnem
3.000
felhagyott hulladéklerakó van. A működő
lerakók száma ma már 100 alatt van, mert
csak ennyi felel meg a megszigorított
biztonsági előírásoknak. Szeretünk arra
gondolni, hogy a szelektív gyűjtéssel
mindent megoldunk, de azzal mindössze a
háztartási hulladék egytizedéről gondoskodunk. És ez is csak akkor igaz, ha utána
az abból gyártott termékeket vásároljuk…
Az igazi megoldás az, hogy nem termelünk

hulladékot.
Úgy vásárolunk, úgy vezetjük a
háztartásunkat, úgy dolgozunk, hogy
odafigyelünk arra, keletkezik-e a döntéseink nyomán hulladék. Át kell rendeznünk
a szemléletünket: nem a tárgyak birtoklásában kell kiteljesednünk, hanem a természetes megoldásokban, az élményekben,
emberi kapcsolatainkban.
A Nulla Hulladék (zero waste) Mozgalom
célkitűzése szerint az emberi közösségeknek, társadalmaknak olyan rendszerként
kellene működniük, amelyben nem keletkezik végleges hulladék. A végleges
hulladékká válás ugyanis azt jelenti, hogy
az anyagok kilépnek a termelés-fogyasztás
körforgásból, az új termékek előállításához
így mindig új és új anyagokat kell előteremteni. A nyersanyagok jelentős része
viszont nem megújuló, vagyis ez a rendszer
nem tartható fenn korlátlan ideig. Másrészt
újabb és újabb területeket, újabb és újabb
erőforrásokat igényel a biztonságos és
kulturált lerakók építése és működtetése.

Hozzátéve, hogy
örök időkre biztonságos hulladéklerakók építése szakértők szerint nem is
lehetséges…
De hogy érted azt, hogy „nulla”?!
A nulla hulladék elérése persze egy hosszú
távú célkitűzés – olyan, mint a nulla
kibocsátás, a nulla baleset, vagy a nulla
selejt elérése a gyártás során. Ezeket
kezdetben mind lehetetlen célkitűzéseknek
tekintették, idővel azonban valódi
változáshoz vezettek. Fontos, hogy ne
ragadjunk le a „nullá”-nál. Nincsen 100%os hatékonysággal működő rendszer. De
lehetséges ehhez nagyon közel jutni. Ha
elhatároztuk.
Ez itt egy cikksorozat első része. A
következő részben bemutatunk néhány
olyan helyet a világban, ahol komolyan
elhatározták, és hozzá is kezdtek.
forrás: www.humusz.hu

Talán nem mindenki tud róla, hogy
Telkiben folyamatosan lehetőség van a
használt sütőzsiradék szelektív gyűjtésére.
A gyűjtőhordók az általános iskola
gazdasági udvarán, egy alacsony
szekrényben elhelyezve találhatók. A
gazdasági udvar megközelíthető az iskola
és az óvoda közti útról.
A használt sütőzsiradék veszélyes
hulladék, rákkeltő anyagokat tartalmaz. A
WC-be, lefolyóba kerülve élővizeinket

szennyezi, mérgezi környezetünket. A
szelektíven
gyűjtött
anyagot
az
önkományzattal kötött szerződés alapján a
Biofilter Környezetvédelmi Zrt. szállítja
el, majd újrahasznosítja. A tisztítás és
feldolgozás során az anyagból részben
takarmányozási termékek, részben pedig
ipari olaj és zsír készül.
A gyűjtőhely használatával kapcsolatos
fontos tudnivaló, hogy a Biofilter Zrt. csak
a tiszta olajat szállítja el. Elsősorban a

vízzel való szennyeződést kell elkerülni,
ezért kérjük, hogy a tároló szekrény tetejét
mindig csukja vissza! A kiürült palackokat
a konténerbe tegye, és ügyeljen a
környezet tisztaságára! Ha a hordót
esetleg tele találja, ne hagyja az olajos
palackokat a konténer mellett!

István már mielőtt Szilveszter pápától
megkapta a koronát, utolsó nagyfejedelmeként
belekezdett egy független egyházszervezet
kiépítésébe. Nem volt tehát semelyik
uralkodónak sem a hűbérese, amit a magyar
király által kiállított oklevelek bizonyítanak.
Olyan új ideológiai alapot és intézményrendszert vezetett be uralkodása során, amely
nem kapcsolódott a korábbiakhoz. Kialakultak
a vármegyék, mesterséges közigazgatásunk
lett, létrejöttek az egyházmegyék, elterjedt a
latin nyelvű írásbeliség – az oklevelek,
törvények és az államelmélet szintjén ezek
alapvetően különböztek Álmos államától.
Az új állam emellett egy józan befogadó
eszmét képviselt: aki kívülről érkezve értéket
hozott magával, azt szívesen látták, hogy
gyarapítsa az udvart.

Otto von Freising püspök a 12. században II.
Géza uralkodása alatt úgy írt a magyarokról,
hogy az egységességet, tekintélyelvűséget, és a
hatalomközpontúságot hangsúlyozta ki, de
hozzátette, nem egy despotikus államról van
szó. A dinasztia tekintélye áthatotta az egész
magyar államot. Magyarországon az Árpádkorban ugyanis nem volt hűbérsiség, ami
gyengíthette volna a hatalmat – a nyugati és
keleti hagyományok együtt érvényesültek a
vezetésben, ami rendkívül előnyös volt. A
karizmatikus hatalom ugyanis folytonos volt,
az ideológia, valamint a területi alapú
intézményrendszer viszont nem, és a latin
nyelvűség is újnak számított. A Kárpátmedencében ekkor egyfajta kulturális
szimbiózisban éltek a népek – emelte ki végül
Szabados György.
Szilágyi Balázs

Teljes Élet – Nulla Hulladék!

Rendszeres használt sütőzsiradék-gyűjtés Telkiben

2011. április
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Köszönjük, hogy Ön is gondol a
környezetére!

KOKUKK Egyesület
13

Mi történt az iskolában?
I S K O L A I

A tavasz néhány változást, sok-sok
versenyt, jó eredményeket és vidám
perceket hozott iskolánk és azon keresztül
diákjaink életébe.
Elsőként néhány szó a változásokról.
A 2011-2012-es tanévtől iskolánk oktatási
kínálata a következőképpen alakul.

Emelt óraszámú matematika osztály
Ez a következőket jelenti:
– hetente plusz egy matematika óra,
– hetente két matematika óra kis létszámú
csoportbontásban,
– osztályon belüli tehetséggondozás,
– osztályon belüli felzárkóztatás,
– a matematikai logika fejlesztése speciális feladatokkal,
– játékos matematikai feladatok.
A matematika amellett, hogy a felvételi
vizsgákon „szelektáló tantárgy”, sajátos
emberi megismerési tevékenység, szellemi
magatartás.
Egyrészt felhasználható ismereteket nyújt,
másrészt formálja és gazdagítja az egész
személyiséget, érzelmi és motivációs
vonatkozásokban is.
A matematikatanítás eszközeivel, a matematikai gondolkodás területeinek fejlesztésével emeli a gondolkodás általános
kultúráját.
A matematika alkotó tevékenység, amely
formálja a gondolkodásmódot, a gondolkodás örömének forrása, más iskolai tantárgyak, tudományok, a mindennapi élet
„segítője”.
Angol-magyar két tanítási nyelvű osztály
Ez a következőket jelenti:
– heti öt angol óra,
– angol anyanyelvű tanár,
– három tantárgy angol nyelven történő
tanítása
(az összes angol nyelven tanított óra a teljes
óraszám 35-50%-a)
Napköziben térítés ellenében lehetőség van
további angol foglalkozásra, amelyet angol
anyanyelvű tanár tart.
A korai két tanítási nyelvű oktatás során
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kihasználhatjuk a gyermekek kíváncsiságát
és fogékonyságát az új dolgok iránt.
Az angol anyanyelvű tanár alkalmazása
hozzájárul a helyes kiejtés megtanulásához,
megalapozásához.
A gyerekekben nem alakul ki szorongás a
tantárggyal való ismerkedés, befogadás,
használat során.
A nyelvtanulásnak ez a formája, ahol a
tanulást spontán, játékos tevékenységgel
kötjük össze, megkönnyíti az angol nyelv
elsajátítását.
Az angol nyelvtanulás átalakítását a
törvényi előírásoknak való maximális
megfelelés tette szükségessé. Azokban az
osztályokban, ahol már két tanítási nyelven
folyt az oktatás, szintén áttérünk a fent
említett oktatási formára.

Az elmúlt hat hét eseményei,
eredményei

A háziversenyek alapján három-három
diákunk jutott be a Megyei Biológiaverseny, a Teleki Pál Földrajzverseny, és a
Herman Ottó Országos Biológiaverseny
megyei fordulójába, ahol a középmezőny
elején végeztek.
A házi angol vers- és prózamondó verseny
legjobbjai vettek részt a megyei angol versés prózamondó verseny döntőjében, ahol
nagyon szépen szerepeltek:
6. évfolyam
Palkó Enikő I. helyezés
Pásztor Csenge III. helyezés
7.évfolyam
Barsi Laura I. helyezés
Schmaus Dóra IX. helyezés
8. évfolyam
Rákosi Lili IV. helyezés
Dávid Tamás V. helyezés

Máté, Tóth Zsófia) és második (Drahos
Zsolt, Lóránd Áron, Móczár Levente,
Poncsák Ádám) helyezést.
Az Oxford Kiadó „THE BIG READ”
elnevezéső szógyűjtő olvasási versenyén
iskolánk diákjai teljesítették az 1.000.000
szó elolvasását. Ezzel számos angol nyelvű
könyvet nyertünk, melyekkel bővíthetjük
az idegen nyelvű könyvtár állományát.
Az alsó tagozatosok matematika
háziversenyén a következő eredmények
születtek:

2.osztály
1. Ungár Éva 2.b
2. Farkas Tamás 2.a
3. Heim Nóra 2.c, Dorozsmai Márk 2.b
3.osztály
1. Egei Balázs 3.a
2. Hajdu Nelli 3.a
3. Balogh Csanád 3.b
4.osztály
1. Bíró Bálint 4.a
2. Göde Anna 4.b
3. Nagy Borrbála 4.b

Idén igen nagy számban jelentkeztek
diákjaink a vers-és prózamondó versenyre.
Ennek eredményei az alábbiakban
olvashatók:
Vers kategória
1-2. osztály
1. Ungár Éva 2.b
2. Dávid Zsófia 1.b
3. Persányi Nóra 2.a, Lázár Rebeka 2.b
3-4. osztály
1. Nagy Borbála 4.b
2. Proszenyák Nándor 3.a

Szintén az iskolai
angol nyelvoktatást
dicséri a Sóskúton
megrendezett angol
csapatverseny, ahol
diákjaink elhozták az
első (Palkó Enikő,
Takács Egon, Takács
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3. Kozma Luca 4.b
5-6. osztály
1. Dávid Adorján 6.a
2. Sipkovits Viktória 5.b
3. Arató Rebecca 6.b
7-8. osztály
1. Rákosi Lili 8.a
2. Kertész Zsófia 8.a
3. Bessenyei Dániel 8.b

Próza kategória

1-2. osztály
1. Farkas Tamás 2.a
2. Proszenyák Dalma 2.c, Barta Péter 2.c
3. Balogh Réka 1.a
3-4. osztály
1. Göde Anna 4.b
2. Kun Klaudia 3.b, Schweitzer Lili 4.a
3. Hajdu Nelli 3.a, Lázár Dominika 3.b
5-6. osztály
1. Farkas Emma 5.b
2. Fábián Balázs 5.b
3. Simon Teodóra 5.b
7. osztály
1. Darab Szabina

A negyedik évfolyamosok számára
megrendezett Alsós Komplex Tanulmányi
Verseny házi fordulója alapján a megyei
döntőbe jutottak Nagy Borbála 4.b és Palkó
András 4.a osztályos tanulóink.
Reméljük, hogy eredményesen fogják
képviselni iskolánkat!
A sport területén is jeleskedtek diákjaink.
Közel ötven tanuló állt rajthoz a Gödöllőn
megrendezett mezei futóbajnokságon.
Korcsoportonként több, mint száz induló
volt. Két ízben végzett csapatunk az ötödik
helyen.
A Pest megyei Kosárlabda Bajnokságon a
mini csapatunk az utolsó előtti fordulóban
egyszer kikapott, és egyszer győzött, míg
gyermek korosztályban fiaink két
győzelmet könyvelhettek el maguknak.
Fociban 3-4. osztályos csapatunk egy
vereséggel és egy győzelemmel dicsekedhetett a Diákolimpia nálunk megrendezett fordulóján.
Szabadidős sportolás keretében gyerekektanárok és szülők ismét teljesítették az
Országos Kék-túra egy szakaszát, mivel a
táv „nem volt” elegendő, a túra végeztével
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hazagyalogoltunk Telkibe Nagykovácsiból
az erdőn át.
Az elmúlt néhány hét eseményei közé
tartoztak a nyílt napok március 17-18-án,
ahol a szülők betekinthettek az iskola
életébe.
Március 19-én számos osztály szervezett
magának iskolán kívüli elfoglaltságot;
múzeum-, mozi-, kiállítás-, gyárlátogatást,
és voltak osztályok, melyek kétnapos
kirándulásra mentek.
Több, mint harminc pályázat érkezett be a
„GOOGLE” pályázatra, akadtak közöttük
nagyon szellemes, ötletes megoldások.
A leendő elsősöknek a tanító nénik „iskola
kóstolgatót” szerveztek. A kicsik játszottak,
kézműves foglalkozáson vettek részt, és
rövid időre kipróbálták, hogy milyen érzés
az iskolapadokban ülni.
A Diákönkormányzat sokunk számára
felejthetetlen Japán Napot szervezett. Azon
túl, hogy megismerkedhettünk a japán
kultúra egy-egy kis szeletével, megemlékeztünk a nemrég bekövetkezett természeti katasztrófa áldozatairól is.
Ebben az évben a Költészet Napját a
„Tavaszi Szél”c. versíró pályázattal
ünnepeltük. A pályázatra 34 pályamű
érkezett. A zsűri döntése alapján az alábbi

versek értek el első helyezést:

1-2 osztály
Tavasz – Kállai Szófia 2.c
3-4 osztály
A béka éneke- Bíró Bálint 4.a
5-6 osztály
A tavasz kertje – Móczár Luca 5.b
7-8 osztály
Élet- Kertész Zsófia 8.a

A költészet napján a győztes verseket a
vers- és prózamondó verseny első
helyezettjei olvasták fel az iskola diákjai és
tanárai részére.
Ezúton is szeretnék gratulálni az iskola
diákjainak az elért szép eredményekhez, és
köszönöm mindazok részvételét, akik
szervezői, részesei voltak a versenyeknek,
programoknak.
Köszönet illeti kollégáimat, akik felkészítették gyerekeinket a versenyekre, megszervezték és lebonyolították a házi
fordulókat, pályázatokat, szabadidős programokat. Nem utolsósorban köszönet a
szülőknek is, akik segítették gyermekeiket
és az iskolát akár konkrét tevékenységükkel, akár pozitív hozzáállásukkal.
Kállai Szófia (2.c) Tavasz című verse a
címlapon olvasható. A többi verset
keressék következő számaink címlapján!
Salós Erzsébet

A 2011. évi középfokú felvételi
vizsgadolgozatok eredményei

A dolgozatok eredményei (átlagpontszám)
8. osztályosok (38 tanuló)
országos eredmény
telki tanulók eredménye

magyar
30,4
36,6

matematika összesített
27,0
57,4
35,4
72,0

Írásbeli eredményeik alapján 2 tanulónk szóbeli meghallgatás nélkül jutott be a
Városmajori Gimnáziumba (93 illetve 96 ponttal).
Tehetséggondozó írásbeli felvételit is írt 8 tanulónk:
- matematika átlagpontjuk: 33, 2 pont (országos: 28,1 pont)
- magyar átlagpontjuk: 40,5 pont (országos: 35,9 pont)

A szóbeli felvételi vizsgák is sikeresek voltak a visszajelzések alapján.
A végleges eredmény azonban csak április 17-e után derül ki.
A középiskolák csak ekkor értesítik a tanulókat és iskoláikat.
Büszkék vagyunk eredményeikre, nagy öröm, hogy szinte mindannyian 8 évig
iskolánk diákjai voltak.
6. osztályosok (11 tanuló)
országos eredmény
telki tanulók eredménye

magyar
35,3
37,3

matematika összesített
27,2
62,5
32,9
70,2

A fenti eredmény birtokában 10 tanulónk több gimnázium közül választhatott.
Végül 5 tanulónk a Városmajori Gimnáziumba, 2 tanuló a Baar-Madas Gimnáziumba
és 2 tanuló a II.Rákóczi Ferenc Gimnáziumba jelentkezett, így 2011.szeptemberben
már ezeknek az iskoláknak lesznek a diákjai.
Örülünk, hogy a sikeres felvételihez iskolánkban kapták meg az alapokat, de
szomorúak is vagyunk, amiért elhagyják intézményünket.
2011. április

TELKI napló

15

TELKI TÖRTÉNETE, HIRDETÉSEK

Telki története az Árpád-kortól kezdve
A római hódításkor itt talált eraviscus
falvakból fejlődtek ki a medence
sokszor nagy kiterjedésű települései.
Ha hiszünk a településekre is érvényes
kontinuitás
elméletében,
úgy
feltételezhető, hogy a római kori
bennszülött lakosság itt élt tovább. A
2009-es Pajta-Faluház rekonstrukció
alkalmával a mai udvaron négy méter
mélységben egy római őrtorony
maradványaira bukkantak. Az sem
véletlen, hogy miként találkozik össze
a 20. század címerképe, a szkíta
szarvas a többezer éves szkíta múlttal!
Pest megye történetírója azzal a
szomorúan sajátos helyzettel találja
magát szemben, hogy az ország szívét
alkotó
területet
ahol
a
történelmünket irányító társadalmipolitikai
erők
érvényesülését
összegezve lehetne tanulmányozni - a
százötven éves török uralom

2. rész

pusztasággá változtatta, elsöpörve a
korábbi virágzó élet írott és tárgyi
emlékeit.
Ide-oda
menekített
levéltárak foszlányaiból, léptennyomon felbukkanó
romokból kell nagy
nehezen kibetűzni sokszor csak találgatni - mi is történt
itt évszázadokkal ezelőtt. Megyénkben, és elsősorban a Zsámbékimedencében a levéltári kutatásnak
csaknem olyan jelentősége van, mint a
régészetinek.
A másik nehézség az, hogy amikor a
mai Pest vármegyéről beszélünk,
figyelembe kell vennünk, hogy határai
nem azonosak a történelmi megyehatárokkal. Buda, Pest és Óbuda,
valamint a fővárosba olvadt falvak és
a mai Pilis-hegység falvainak bemutatását sem nélkülözheti a reális
ismertetés.
Messzire vezetne annak
feltárása, miképp épülhetett Attila vára a mai
Pilismarót területén, és
annak megismerése is,
mennyire logikus a régi
Budát e helyen keresni.
(Ofen = Buda = Pest) Az
etimológia arra int, hogy
Telki falu Pilishez való
közelsége, útjának az
egykori Szent Lőrinc pálos
kolostorhoz és faluhoz
(mai Budakeszi út mellett)
való irányultsága még sok
megoldandó kérdést rejt
magában. A régészek és
levéltári kutatók eddigi

Nordic-walking Telkiben
Tel: 06-20-287-99-35
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eredményei is
felvillantják,
hogy
falunk
eredete
sok
titokzatosságot
rejt magában.
Folytatás a következő számban!
CF

Helyreigazítás

Lapunk márciusi számában megjelent egy hirdetés, amely
szerint: „eltulajdonították a budajenői Tante Étteremből Mizsei
Krug Ferenc festő alkotását”.
Bár a Telki Napló – az újságoknál megszokott módon – a
hirdetésekért, illetve azok tartalmáért nem vállal felelősséget,
az étterem tulajdonosának kérésére közzétesszük az
alábbiakat.
A kép eltűnése helyének megállapítására a mai napig nem
derült fény, így nem bizonyosodott be, hogy az étteremből
került volna eltulajdonításra a festmény. Emiatt nem helytálló
az éttermet negatív színben feltüntető állítás.
TELKI napló
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Újra eredményesek voltak
a telki táncosok

SPORT, PROGRAMOK

A Telki Sportegyesület Sport Táncosai nagyon szép
eredményekkel tértek haza Győrújbarátról, ahol a 2011. évi
Modern Táncsport Országos Bajnokságot rendezték március 2526-án.
A bajnokságon temperamentumos táncaikkal kvalifikálták
magukat a június végén Magyarországon megrendezésre kerülő
Modern Táncsportok Világbajnokságára.

Az eredmények:

Mini páros kategória: (6-9 év)
I. Tamási Gerold - Horváth Anna
II. Barta Péter - Benák Inez
Youth Páros kategória: (9-12 év)
I. Bellágh Barnabás - Illés Lili
II. Barta Dániel - Sbai Laura
Youth Kiscsoport: (9-12 év)
I. Balogh Indra - Balogh Flóra - Tímár Anna - Tímár Judit - Wollák
Georgína
II. holtversenyben: Illés Lili - Benák Inez - Badics Jázmin - Tóth
Angéla és Jére Kinga - Sbai Laura - Persányi Nóra - Brassó Zita

A világbajnokságra sikeres felkészülést kívánunk a csapatnak és
edzőiknek, Péterfy Juditnak és Hortobágyi Orsinak!
Edzéseink hétfőn és pénteken 4-6-ig vannak a Telki Iskola
tornatermében, szeretettel várunk mindenkit a csapatba.
Érdeklődni lehet: 06 (30) 950-6966
Polster Ágota szakosztályvezető
www.sportdance.hu

Telki és Budajenő májusi programja

2011. április
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HIRDETÉSEK

Töki Nyárköszöntő

Egész napos családi program - gyereknapra
2010. május 28-án, 10 és 16 óra között

Tökön, a Kútvölgye téren található iskolaépületben és az attól 700 méterre található patakparti területen.

Kézműves vásár: mások mellett kosárfonó, fafaragó, fajáték-készítő, keramikus, tűzzománc-tárgyak készítői árulják
termékeiket, de lesznek gyapjú- és nemeztárgyak, gyöngyékszerek is.
Helyi termelők portékái: tej, sajt, méz, befőttek, fűszerek, teák és gyógynövények
Házi koszt: húsos és vegetáriánus bográcsgulyás, kenyérlángos, büfé gazdag kínálattal
–
–
–
–

Programajánló:

Kézműves foglalkozások a mesterekkel: fafaragás, kosárfonás, növényi festés
ügyességi játékok
lovaglás, íjászbemutató
A patakpart és az iskola épülete között a Töki Lovas Sport Egyesületnek köszönhetően
lovaskocsik szállítják majd a látogatókat.

Délután fél háromtól mindenkit táncházba hívunk, ahol a Kolompos-együttes muzsikájára rophatják kicsik és nagyok.
További információ található az iskola honlapján: www.kisgoncol.hu
A rendezvény a KMOP 3.3.4/B-2009-0007 Kisgöncöl Mintaprojekt keretében valósul meg,
melyet az Európai Regionális Alap és a Magyar Köztársaság támogat.
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GÓLYAHÍR, LAPZÁRTA, HIRDETÉS
K I A D J A :

Te l k i

2 0 8 9

Te l k i

K ö z s é g i
Te l k i ,

F E L E L Ő S
K ö z s é g

F E L E L Ő S

u t c a

K I A D Ó :

1 .

Elérhetőségeink változatlanok: telkinaplo@telki.hu

p o l g á r m e s t e r e

telkinaplo@gmail.com

S Z E R K E S Z T Ő :

S z i l á g y i

Te l . :

Következő lapzártánk várható időpontja: május 12.

Ö n k o r m á n y z a t

P e t ő f i

( 7 0 )

(a nagy tárhelyet igénylő fotók, fájlok számára)

B a l á z s

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
K a m l a h
K o l t a i

R é d e y

N y o m d a i

S O L O N G

Á g n e s

S z i l v i a

P i r o s k a
I v á n

m u n k á k :

P r e s s

K f t .

Klímatechnika

Tiszta levegőt mindenkinek!
Klímakészülékek

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.

• fertőtlenítése
• karbantartása
• telepítése
• gyors és szakszerű javítása

Rugalmas időpont egyeztetéssel
/délután, hétvégén is/
Hetey László Telki
06/30/985-9060

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.

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!

0630-9512885 - Ádám Rita, ingatlanértékesítő

Lapzártánkig született:

Horváth Tamás és Horváth-Czeglédy Boglárka gyermeke: Horváth Márton
Martinovits Tibor és Martinovitsné Németh Ildikó gyermeke: Martinovits Milán Tibor
Sar Alois és Sar Genoveva gyermeke: Sar Daria Sara
Füredi Róbert és Baritz Enikő gyermeke: Füredi Lilla
Simon Péter és Simon-Móricz Melitta gyermekei: Simon Sára és Simon Mátyás
Németh Csaba és Csató Mónika gyermeke: Németh Száva Viktória
Dr. Vida Rolland és Pozsgai Szabina gyermeke: Vida Izabella
Mészáros Áron és Palkovics Ágnes gyermeke: Mészáros Léna.
A Komáromi családban is megszületett a harmadik gyermek: Komáromi Kolos
László.
Gratulálunk!
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