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A finomhangolás fázisában jár a
HÉSZ-módosítás

Ahogyan már korábban is beszámoltunk róla, folyamatban van a
Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata. Az elmúlt években már
megtörtént a HÉSZ egységesítése, jelenleg pedig a beérkezett
kérelmek miatti áttekintés és a falu érdekei mentén kezdeményezett
módosítások alapján történő finomhangolás zajlik.

Az iskolai „Tavaszi Szél”c. versíró
pályázat I. helyezettje a 3-4.
osztályban

Bíró Bálint 4.a

A béka éneke

Hejj te tavasz bre-ke-ke.
Hol a bundád he-he-he?
Itt van már a napocska.
Nem kell nékem a bunda!

Hejj kikelet, kikelet,
A napsugár minket elfelejtett!
Dehogy felejtett barátom.
Kikelt már a jácintom.
Hejj március, március.
Hová lett a sok mókus?
Most bújnak elő házukból,
Eddig aludtak konokul.

Hejj te tavasz bre-ke-ke.
Jó, hogy itt vagy he-he-he.
Madáréknál nagy a zörgés.
Vígan szól a csicsergés.

Telki Fesztivál 2011

3-4. oldal

Nagy népszerűségnek örvendett Telki legnagyobb rendezvénye

6-10. oldal

Telki díszpolgára

Telki történetében először ítélt oda Telki Díszpolgára címet idén a
képviselő-testület. Havas Ferenc, Telki egykori tanítója posztumusz
11. oldal
kapta meg az elismerést.

Az egerészölyv az év madara
2012-ben

Telki felett gyakran látni egy közepesen nagy testű, barna, mintás
szárnyú ragadozó madarat. Néha egymagában siklik és lesi a
parlagon hagyott területeket, hátha felbukkan egy egér vagy egy
pocok. Néha azonban párban repül és szinte minden évben előfordul,
hogy a fészekből kirepült fiatalokkal együtt négy-öt madár rója köreit
az égen. Egerészölyvek, a Telki melletti erdő szélén fészkelő honos
ragadozó madarak ezek. A mi ölyveink.
16. oldal

A polgármester naplója

A hétköznapok szabályai
Lépésről
lépésre
haladva Telki működésének nagy ügycsoportjai felülvizsgálata során, elérkeztünk a legkevésbé elvi, leginkább
hétköznapi ügyek
vegyes csoportjához: a közterülettel
és az egymás mellett éléssel kapcsolatos
rendeletek, határozatok ügycsoportjához.
Rengeteg minden tartozik ide: a közterületek rendjének és használatának szabályozásától, a reklámrendeleten és a behajtási
engedélyeken át a fakivágásig, állattartásig
és csendrendeletig.
Számos területen azért kell felülvizsgálni a
meglévő szabályozást, mert változott a
törvényi szabályozás. Amiről magasabb
szintű törvényi szabályozás rendelkezik,
azt helyi rendelet nem írhatja felül. Ez nem
jelent a korábbiakhoz képest engedményeket vagy alulszabályozást, pusztán
annyit, hogy az adott üggyel kapcsolatban
más törvényi helyre hivatkozva lehet
kiszabni bírságot. Más esetben be kellett
látni, hogy hiába a szigorú rendelet, ha
kapacitás hiányában betarthatatlan.
A mostani átalakulásnak három elvi alapja
van. Az első, hogy szinkronban legyünk a
törvényekkel. A második, hogy rendelkezéseink közös életünk, békés egymás
mellett élésünk szolgálatában álljanak. A
harmadik, hogy józan, reális, hovatovább
„földszagú” rendelkezéseink legyenek,
amelyek betarthatók és betartathatók.
A rendeletek és határozatok mindannyiunk
napi életének védelmében születnek.
Részben másoktól védenek bennünket,
részben saját magunktól, hisz minden ilyen
típusú helyi rendelet egyfajta önkorlátozást
ír elő. Az összes rendelkezést együtt
vizsgálva, könnyű belátni, hogy míg egyegy rendelet bizonyos mértékű korlátozást
jelent az egyes lakókra, viszont más
rendeletek ugyanezen lakók érdekeit
képviselik. A hatások kiegyenlítődnek, és
továbbra is fennmarad egy békés, élhető
falumodell és falukép.
A rendeleteket két körben tárgyaljuk.
Minden változásról folyamatos tájékoztatást adunk a Telki Naplóban és a
telki.hu oldalon.
Békés egymás mellett élést, nyugalmas
hétköznapokat kívánok!
Deltai Károly
polgármester
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A nyugalom szigete

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Aki követi a napi sajtót, tudja, milyen nehéz helyzetben vannak országszerte az
önkormányzatok, és milyen komoly adósságproblémával küzd a 3200 magyar
település nagy része. Aki követi a napi sajtót, tudja, hogy átalakítás előtt áll a
közigazgatás, az önkormányzati törvény, valamint az egész közoktatási
rendszer. És aki követi a napi sajtót, azt is hallja, milyen feszültségek vannak
egyes önkormányzatoknál, amelyek egyes esetekben már a működés
ellehetetlenüléséig vezettek.
Az önkormányzati struktúra, a hatáskörök és felelősségek rendszere és
természetesen a finanszírozás teljes változás előtt áll. A gazdasági világválság,
az ország rossz pénzügyi helyzete mellett a felelőtlen önkormányzatok hibás
gazdálkodása miatt a mostani rendszer már nem tartható fenn. Az
eladósodottság óriási, számos település csődbe ment, vagy csőd előtt áll,
kötelező közfeladatokat kénytelenek leadni, alaptevékenységeket nem képesek
finanszírozni. A helyzet országos léptékben szinte kezelhetetlen.
Ezekkel összefüggésben a kormány több részből álló intézkedéscsomaggal állt
elő.
Változik a közigazgatás rendje. Adóelvonásokra lehet számítani. A
finanszírozástól az önkormányzati ciklusok hosszáig, a kötelező feladatok
körétől, a kistérségek helyébe lépő járásokig sok minden.
Átalakítás előtt áll a közoktatás. Az állam átvenne több fenntartói feladatot is,
egyes helyeken pedig átszerveznék a feladatmegosztást – erről várhatóan
lapzártánkat követően dönthet a parlament. Ez sok helyen jelentős
változásokkal járhat. A legtöbb kistelepülést ez pozitívan érinti, hisz ahol alig
van gyerek és az önkormányzat finanszírozási gondokkal küzd, ott a
feladatleadás lehet a megoldás. Nálunk, ahol a gazdálkodás konszolidált és sok
a gyerek, inkább az a kérdés, hogy miként tudjuk megőrizni szuverenitásunkat
és az intézményi autonómiát.
Számtalan önkormányzat küzd azzal, hogy képtelen kikerülni a hitelspirálból,
illetve – amíg lehet – újabb hitelfelvétellel készül ideiglenesen betömni a
költségvetés lyukait, vagy éppen más utat választva kötvényt bocsát, bocsátott
ki, tovább súlyosbítva ezzel a problémákat. Telki más úton jár. Soha nem
bocsátkoztunk kalandor megoldásokba. Szerényen terveztünk, de józanul.
Működési kiadásunk összhangban van működési bevételünkkkel, és
fejlesztésre csak annyit szánunk, amennyi reálisan kigazdálkodható.
Hiteleinknek fedezete van, pénzintézeti minősítéseink kiválóak, a hiányt
pályázati forrásokkal pótoljuk, vagy ha szükséges, elhalasztjuk a beruházást.
Így történt ez például a Muskátli utcai komplex forgalmi csomópont építésének
esetében is. A józanság hosszabb távon kifizetődő.
A sajtót olvasva, nap mint nap arról értesülhetünk, hogy az önkormányzatok
gazdasági nehézségei már-már kezelhetetlenek. A pártosság sok helyen további
feszültségeket okoz. Esztergomban például szinte ellehetetlenült a település
működése a testület és a polgármester szembenállása miatt, Mohácson pedig
összeverekedett a polgármester és az egyik képviselő.
Aki olvassa a Telki Naplót vagy eljön egy testületi ülésre, láthatja, hogy
Telkiben egységes a testület, hatékony a munka, nyugodtak a körülmények és
a működés biztosított. Aki figyelmesen követi a helyi eseményeket, láthatja,
hogy Telki ebben a zűrzavaros helyzetben is folyamatosan csökkenti
hitelállományát, soha nem vett fel működésre hiteleket és soha nem bocsátott
ki kötvényeket. Aki tájékozódik, láthatja, hogy falunk nemcsak hogy rendben
működik, a lehetőségekhez képest még fejleszt is. Mindez két alapelv napi
szintű érvényesülésének köszönhető. Az első a konszolidált működés és az
önfinanszírozásra törekvés elve. A második a józan, pártpolitikától mentes,
csakis a helyi érdekek védelmének elve.
Bár a válság minket sem került el, Telki ebben a nehéz helyzetben is
megmaradt a nyugalom szigetének. Bármit hoz is az átalakuló közigazgatás, ez
a szemlélet a biztosítéka a fenntartható működésnek.
TELKI napló
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A finomhangolás fázisában jár a HÉSZ-módosítás
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Ahogyan már korábban is beszámoltunk róla, folyamatban
van a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata. Az elmúlt
években már megtörtént a HÉSZ egységesítése, jelenleg pedig
a beérkezett kérelmek miatti áttekintés és a falu érdekei
mentén kezdeményezett módosítások alapján történő
finomhangolás zajlik.
Fontos hangsúlyozni - és az alábbi interjúkból (is) kiderül -,
hogy a felülvizsgálatnál a települési érdekek számítanak
elsődleges szempontnak.

Elsőként Deltai Károly polgármesternél jártunk, hogy
megtudjuk, ő hogyan értékeli az eddigieket, illetve mivel lenne
elégedett a módosítási folyamat végén.

Telki Napló: Melyek a legfontosabb alapelvek a HÉSZ
módosításánál?

Deltai Károly: A HÉSZ felülvizsgálatánál az elsődleges szempont
a közösségi érdek és a hosszú távú célok érvényesülésre juttatása.
Általános rendező-elvként azt határoztuk meg, hogy a nagytól a
kicsi felé haladva vizsgáljuk meg az ügyeket. Tehát a
legfontosabbak a település érdekei, ezután az egyes területi
egységeké végül az egyéni érdekek következnek. Az egyes
kérelmeknek különféle szűrőkön kell átmenniük: jogi, pénzügyi,
településtervezési és műszaki szempontból vizsgáljuk az ügyeket.
Azon kérelmek esetében, amelyek átmentek ezeken a szűrőkön, az
az elv, hogy ami nem árt másnak, azt nem akadályozzuk.
Természetesen olyan esetekben, amikor valakit vélt vagy valós
jogsérelem ért, a kérelmet külön eljárásban vizsgáljuk, elsősorban
jogi aspektusból.
TN: A közösségi érdekek fontosabbak egy-egy egyéni érdeknél?

D. K.: Ez természetes – a közösségi érdekek mindig felül tudják
írni az egyénieket. A HÉSZ-módosítás nem „megrendelésre”
készül - bár kétségkívül van a kérelmezőre nézve anyagi vonzata hanem komoly települési érdekek mentén, szakmai eljárás során
történik.

TN: Ez az elv hogyan érvényesül a gyakorlatban a mostani
módosításnál?

D. K.: Úgy, hogy a munka, a folyamat során az összes szempontot
vizsgálja a szakmai grémium. Először a településtervező, a
főépítész, majd a jogász vizsgálja ezeket a kérvényeket,
beadványokat. Az egész ügynek van egy előre eltervezett
lefolyása, ügyrendje, vannak véleményezési szakaszok, amikor be
lehet kapcsolódnia egy ilyen tárgyalásba a kérelmezőnek. Mindez
egy törvényileg szabályozott, hosszú ügymenet.

Utánajártunk annak is, hogyan látja a HÉSZ-módosítást
Varga Béla, Telki főépítésze.

TN: Melyek a legfontosabb alapelvek Telkire nézve a HÉSZmódosításnál, mit kell kiemelten figyelembe venni Telki esetében?

Varga Béla: Először is ki kell jelentenünk, hogy a jelenlegi HÉSZ
felülvizsgálat teljes körű koncepcionális váltást nem jelent a
településfejlesztésben, de vannak benne koncepcionális elemek
bizonyos részterületeket illetően.
Az Ófalu, mint hagyományos településközpont pozícióját erősíteni
kell, ezen belül a Fő utca utcaképi rendezése és az Ófalu más
településrészekkel való kapcsolatának erősítése fontos feladat.

Általános és racionális közösségi igény, hogy településközpontba
való (kereskedelmi, intézményi, szolgáltató stb.) funkciók ne
kerüljenek településközponti pozíciójú területeken kívülre, mert a
szétszórtan jelentkező ilyen funkciók nem tudják egymást
erősíteni, és nem jön létre az a kohézió, ami a településközpontok
egészséges működéséhez, a benne lévő üzleti alapon működő
egységek fenntartásához szükséges. Telkiben világosan
kirajzolódnak a településközpontok helye és ezek kapcsolata; és ez
egyben meghatározza, hogy hol és milyen mértékben támogatható
településközponti funkciók megjelenése. Minden olyan folyamat,
amely ez ellen hat, káros a település szempontjából, és szakmailag
nem támogatható.

Telki alvófalu; kiemelt szempont a csend és a teljes nyugalom
biztosítása. Azonban fontos alapelv, hogy munkahelyeket is kell
teremteni helyben, anélkül, hogy Telki jelenlegi értékeit
csorbítanánk. Ez tudás-alapú munkahelyeket jelent, szellemi
foglalkozásúak helyben végzett tevékenységét. Ennek, túl azon,
hogy nem csorbítja jelenlegi értékeinket - a csendet és a nyugalmat
-, kettős jótékony hatása lehet: a település-imázst emeli, ha
tudásalapú munkahelyeket tudhat magáénak, emellett helyi
adóbevételekhez juttatja az önkormányzatot, a közösséget.
A környezettudatos gazdálkodási formák feltételeinek biztosítása
szükséges, beleértve a külterületen lévő mezőgazdasági területek,
pl. biogazdaság számára történő hasznosítását, a ténylegesen
jelentkező igények figyelembe vételével.

TN: Milyen specifikus kérdések merültek föl a mostani
módosításkor?

V. B.: Természetesen adódnak az első kérdésre adott válaszban
felsorolt, négy alapelvhez kötődő gyakorlati szempontok és
vonatkozások, valamint szabályozási kérdések. Ezeket kezelni
szükséges, azonban nem részletezném, mert nem férne bele a cikk
kereteibe.

D. K.: A településtervezővel elkezdődtek a munkák, megkezdtük
az egyes ügyek kivizsgálását. Kiérkeztek az értesítések a
kérelmezőkhöz. Megkezdtük a tárgyalásokat és a szakmai
előkészítő munkát.

Mint mindig, most is vannak egyedi, lokális, magánérdekhez
kötődő új területfelhasználási, fejlesztési kezdeményezések. Ezek
esetében a magán- és a közérdek összehangolását biztosítja a
településrendezési szerződés jogintézménye, amely korrekt
előfeltétele kell legyen egy magánkézben lévő területre vonatkozó
építési szabályzat módosításának, övezeti átsorolásának.

D. K.: Természetesen akkor leszek elégedett, ha a meglévő
problémák nagy részét orvosolni tudjuk, és olyan HÉSZ-ünk lesz,
ami egy valódi hosszú távú koncepciót tükröz és vetít előre. A
HÉSZ nem csak egyszerű jogszabály, hanem egyfajta időutazás a
jövőbe, azaz kiolvasható belőle, hogy milyen lesz Telki a
következő öt-tíz-húsz évben.

TN: A közösségi és egyéni érdekek figyelembe vételével mire kell
törekedni a módosítás során?

TN: Hol tart a módosítás folyamata?

TN: Mi várható a folyamat végén? Mikor lenne elégedett?

2011. május

Konkrét példák említése nélkül, van néhány ingatlan esetében
átsorolási, vagy korábbi szabályozásnak megfelelő visszasorolási
igény, amely szakmai szempontok mellett jogi-anyagi
megfontolást is igényel az Önkormányzat részéről a helyes döntés
meghozatalához.

TELKI napló
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V. B.: Az egyes, magántulajdonban álló területek fejlesztését,
felértékelését minden esetben oly módon kell megengedni, hogy
abból a közösségnek hátránya ne származzon, és a terület
felértékelődéséből lehetőleg a közösség is részesüljön,
természetesen a megfelelő arányok betartásával. Az
ingatlanfelértékelődés nem lehet egyéni spekuláció tárgya.
Például ne jöjjön létre rossz helyen olyan üzleti-kereskedelmi
kínálat, amely hátráltatja a településközpontok tervezett
fejlődését és általában a település egészséges és kiegyensúlyozott
területfelhasználását. Ez persze azt is jelenti, hogy a köz
érdekében nem szabad indokolatlanul korlátozni a
magánkezdeményezéseket.
TN: Főépítészként mikor lenne elégedett a folyamat végén?

V. B.: A folyamatnak soha nincs vége. A településrendezési
tervek folyamatos felülvizsgálatra szorulnak, mert a település él,
változik. A jelenlegi felülvizsgálat kezeli az aktuális problémákat,
de mire befejeződik, jön a következő.

Hogy mikor lennék elégedett? Ha azon célok eléréséhez,
amelyeket fentebb ismertettem, valamint távlati célunkhoz amely egy környezeti rendet sugárzó és minőségi életteret kínáló
település elérése - a jelenlegi módosítás során közelebb
kerülnénk, és azok a folyamatok, amelyek kedvezőtlenek a
közösségi célok és a távlati jövőképünk elérése szempontjából,
visszaszorulnának, illetve helyes mederbe tudnánk azokat terelni.

Az a helyes irány, ha azok az érdekek, amelyek a település
növekedését, fejlődését jelentik, összhangba kerülnek ezekkel a
célokkal, és nem vezetnek környezeti konfliktusokhoz, és Telki
továbbra is a táji-településszerkezeti kedvező adottságai mentén
fejlődik tovább. Ilyen például, hogy a sziluett-érzékeny területek
(a Szőlő-terület környéke, a Legelődomb-tető és a jelenleg
beépítetlen részek) fejlesztése a táji adottságok tiszteletben
tartása és a visszafogottság jegyében történjen. És az is, hogy a
lakáskínálatot szükségszerűen bővítő társasházas, intenzívebb
beépítések urbanizált, többszintes változatai helyett továbbra is
családi házas, illetve a vidéki környezet mértéktartó beépítési
módjait alkalmazzuk. Fontos, hogy ne teremtsünk tájidegen,
múló divathoz kötött épületeket.
TN: Úgy tudom, van egy régi álma…

V. B.: Telkiben a településkép egységes irányba terelése fokozott
nehézséget jelent, különösen az utcaképileg még kialakulatlan
területeken. Az álmom az lenne, ha az építtetők és az építészek
felismernék a környezethez való igazodás értékét, és nem
kizárólag a saját ház-stílus álmaikat kergetnék, amely lehet, hogy
szép épületet eredményez, de ha mindenki más stílusban épít, az
könnyen kaotikus településképhez vezet. A stílusbeli
visszafogottság és alkalmazkodás látszólag korlátozza az
építtetői és tervezői szabadságot, valójában azonban egy kis
alázattal és a környezetre való figyeléssel, több alkalmazkodással, az anyaghasználat egyszerűsítésével településképi
rendet, harmóniát lehet teremteni. Ezt sem HÉSZ szabályozási,
sem építéshatósági eszközökkel nem lehet elérni az építtetők és a
tervezők közreműködése nélkül. Ezen szempontok érvényre
juttatását a Tervtanács keretein belül próbáljuk a lehetőségeink
szerint segíteni. Főépítészként a „rettegett” tervtanácsi bírálás
helyett az építtetőkkel és tervezőikkel való eredményes
konzultáció, a szakmai érvek mentén való meggyőzés híve
vagyok.
Mit szól a módosításhoz a településtervező, Pintér Ferenc?
Érdekes információkkal lettünk gazdagabbak.

TN: Települési szinten milyen változások várhatók a HÉSZ most
folyó módosításának eredményeképp?
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Pintér Ferenc: Ahogyan már korábban elhangzott, a jogszabályi
harmonizáció már megtörtént az elmúlt években, így most csak
egyfajta finomhangolásra van szükség a HÉSZ módosításánál.
Jelenleg négy színtéren zajlanak a főbb változtatások.

Az egyik kiemelt terület az Ófalu, a történelmi településmag
fejlesztése. Ez az igazgatási és kulturális központ, így fontos
szerepet játszik Telki életében. Ennek fejlesztését az ősi tradíciók
és funkciók megtartása mellett kell megoldani. Itt a minőségi
funkciógazdagításon túl a tradicionális központ jobb megközelíthetősége érdekében az észak-déli gyalogos összeköttetések
megteremtésén van a hangsúly a következő időkben. Fontos
hangsúlyozni, hogy csak finom beavatkozásról van szó, amely
alapvetően nem változtat az Ófalu településszerkezetén ill.
beépítési karakterén.

A másik fő terület a Kórház fasor és a Muskátli utca közötti rész.
Ez jelenleg helyi szolgáltató jellegű, több funkciós, vegyes
felhasználású övezet, melynek a Fő utca menti sávjában - nem
megváltoztatva a környék jellegét - lehetne egy hiánypótló,
környezetbarát, kutatás-fejlesztési cégeket ide vonzó rész, amely
nem mellesleg iparűzési adót hozna a településnek, és jól ki tudná
egészíteni annak funkcionális szerkezetét.
A harmadik fontos szempont – ahogyan már kollégám is említette
-, hogy az olyan lokális, egyedi lakossági igényeknek is
megfelelhessen a szabályzat, amely lehetővé tenné egyes
részeken pl. biofarmok létrehozását, lehetőséget teremtve a
környezettudatos gazdálkodásra – így létrejöhetne egy-egy
mintagazdaság Telkiben.

És végül lényeges a lépték és az arányrendszer megtartása. Telki
hagyományait tekintve falusias, az új beépítésü részeken
kertvárosi jellegű. Nem kívánatos azonban, hogy kisvárosas
irányban változzon, ahol többlakásos társasházak és olyan nagy
tömegű építmények létesülnek, amelyek miatt elvesztené a
település a kialakult és kedvelt karakterét. Erre - a már megindult,
bár szerintem nem túl kedvező folyamatok elvarrásaként - talán
az egyetlen hely a Kórház fasor lehetne, de csakis szigorú keretek
között.
TN: Melyek a legfontosabb jogi és szabályozási kritériumok?

P. F.: Telki fejlesztési-, rendezési szándékai nem ütköznek
magasabb rendű jogszabályokba, így jelenleg inkább egy finom,
érzékeny továbbfejlesztés folyik. Szeretnénk ugyanakkor növelni
a jogbiztonságot, amely elősegítené, hogy minden tulajdonos
tisztában lehessen azzal, hogy a környéken milyen jellegű
fejlesztések várhatóak, illetve mit tesz lehetővé a szabályozás. Ez
egyfajta kiszámíthatóságot eredményez majd.
Tartalékolni kell néhány területet azért is, hogy a jelenleg üresen
álló telkek beépítése után - a község távlati lakosszámára - is
biztosítani tudja a település az élhetőséghez szükséges
funkciókat.
TN: Melyek a legbonyolultabb problémák a szabályozások
tükrében?

P. F.: A rendezésnél 2 fő irányvonal van. Meg kell határozni,
hogy melyek a fix elemek, amelyektől nem szabad eltérni, és
melyek azok, amelyeket rugalmasan kell kezelni – az olyan
dolgokra gondolok, amelyek nem zavarnak másokat, esetleg
szomszédokat.
Egy korábbi időszakban a keret-jellegű szabályozás
megengedőbb volt, és ez negatívan hatott ill. hathat egyes
központképző funkciók koncentrálására. Így megvolt a
szétszóródás lehetősége, amely miatt a központnak szánt helyek
nem, vagy nehezebben telnek meg – ezen változtatni kell.
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
ÖNKORMÁNYZATI, HIVATALI HÍREK

2011. április 26.

Beszámoló a 2010. évi költségvetés
végrehajtásáról
Mindkét bizottság tárgyalta, és a testület is
egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

A 2010. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés megtárgyalása

Nevet kapott az iskola!

A többkörös szavazás eredményeképpen nevet kapott az általános iskola.
A szavazatok közül a legtöbb a „Pipacsvirág” elnevezésre érkezett, így az intézmény
neve mostantól hivatalosan: Pipacsvirág Általános Iskola.
Érdekesség, hogy sok voks érkezett a Mátyás király és a Kodolányi János elnevezésre,
a Batman és a Pókember név azonban az első körben kiesett…

Mindkét bizottság tárgyalta, és a testület is
egyhangúlag elfogadta a tavalyi belső
ellenőrzési tervet.

A Telki Óvoda alapító okiratának
módosítása, a maximális csoportlétszám túllépése

Elhangzott, hogy az új épületnek
köszönhetően várhatóan jelentősen
javulnak az elhelyezési lehetőségek, így
minimálisra csökkenhet az elutasított
jelentkezők száma.
Az újonnan felvett gyerekek számán kívül az iskolától a szülők által visszatartott gyermekek száma lehet kritikus
(általában 9-11 fő szokott lenni évente).
Idén várhatóan 51 gyermek megy
iskolába Telkiben, illetve hagyja el az
óvodát; az így megüresedő helyeken túl
még az új csoportszobákban lévő maximum kétszer 26 helynek köszönhetően
jövőre várhatóan 103 gyermeket tudnak
majd felvenni az intézménybe.

Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó
gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről
Egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

Vízi közművekkel összefüggő kérdések

Mindkét bizottság tárgyalta és a testület is
„csomagban”, egyhangúlag elfogadta az
előterjesztést.

Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított
csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása
Egyhangúlag elfogadták a módosítást.

A Telki Általános Iskola Pedagógiai
Programjának módosítása

Egyhangúlag megszavazták a szeptember
elsejétől hatályos pedagógiai programmódosítást.

A főépítész megbízása

Varga Béla hivatalos főépítészi megbízatását egyhangúlag elfogadták.
2011. május

A Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ)
szóló rendelet módosítása

Varga Béla főépítész beszámolt a HÉSZmódosítás jelenlegi állásáról. Ezzel külön
cikkünkben foglalkozunk.

A Mercédesz Unimog értékesítése

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság foglalkozott vele, és egyhangúlag
elfogadták az előterjesztést.
TELKI napló

A testvértelepülési megállapodás
előkészítése

Egyhangúlag elfogadták a megállapodás
előkészítését. Ezzel a Fesztiváról szóló
beszámolón belül kiemelten foglakozunk.

TÜDŐSZŰRÉS

szb

Ezúton értesítjük a Tisztelt lakosságot,
hogy községünkben tüdőszűrésre az
alábbi időpontokban kerül sor.
Tüdőszűrés helye: Telki Általános
Iskola, Tornacsarnok előtér
Ideje:
2011. június 10. (péntek )
de. 8-tól 14 óráig
2011. június 14. (kedd)
du. 12-től 18 óráig

Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen
kérjük, hogy annak igazolását
(személyesen vagy családtag által)
szíveskedjenek bemutatni!
A személyigazolványt, TB kártyát,
valamint az előző évben kapott
tüdőszűrő igazolványát kérjük, vigye
magával!
Telki Község Önkormányzata
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Nagy népszerűségnek örvendett Telki legnagyobb rendezvénye

„Te jössz a Telki Fesztre?” – kérdezte egy fiatal lány péntek
délután a Széna téri végállomáson barátnőjétől. A válasz igen volt,
ami jelezte, mindketten részt vesznek Telki legnagyobb kulturális,
közösségi rendezvényén.
Pár órával korábban azonban még nem volt minden ilyen
rózsaszín. Reggel esett az eső, és csak az időjárásjelentésben
bízhattunk, ami azt ígérte: délutánra kisüt a nap és remek idő lesz.
Szerencsére így lett.
Havas Ferenc, Telki egykori tanítója, falunk első díszpolgára
sírjánál, a 4 órai koszorúzáskor már napsütéssel tisztelgett az ég a
jeles eseménynek.

Kicsivel később már a Pajtánál gyülekezett a nép. A fesztivál
megnyitójára sokan voltak kíváncsiak, ahogyan szép számmal
érdeklődtek Lóránt Attila, National Geographic-díjas fotóművész
nagyszerű képei iránt is, amelyek egy új sorozat részeként érkeztek
Telkibe.
A fotók az Amazonas mentén elszigetelten élő kultúrákat, az ott élő
törzsek mindennapjait örökítették meg. Lóránt Attila egy
rögtönzött és alapos „tárlatvezetést” is tartott, így a művekkel
kapcsolatban olyan érdekességeket is megtudhattunk, mint például
azt, amikor a fotóművészt az egyik helyszínen egy „fél falu” várta
kihúzott nyilakkal, és csak jó pár órát a tűz mellett töltve sikerült
végül őket meggyőznie, hogy jó szándékkal érkezett.
Felhívta arra a figyelmet, hogy elítélendő és nagyon szomorú,
hogy folyamatosan irtják az őserdőket, mert ez nem csak
ökológiailag jelent problémát, hanem az itt élő népek lakhelyét,
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kultúráit fenyegeti, és azt eredményez(het)i, hogy sok törzs
teljesen eltűnhet.

Az Érdemérmes

Még mindig igen kellemes idő volt, amikor megnyílt a kiállítás a
Báder-Magyar házban. Előtte egy rendkívüli esemény
megnyitójaként a ház tulajdonosa, Magyar Károly kapott rangos
elismerést, a Telki Érdemérmet.
Magyar Károly a helyi kultúra támogatásával, vendégszeretetével
és sokrétű segítőkészségével érdemelte ki a díjat.
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Az ünnepelt köszönetet mondott feleségének, aki nélkül aligha
tudná rendben tartani a kiállítások otthonának számító házat, és aki
mindenben támogatja. Megköszönte a telkieknek (és a budajenőieknek) is, akik ha életüket nem is, de vérüket adják neki nap
mint nap, amelyet ő mindenféle ellenszolgáltatás nélkül szállít
rendszeresen a János-kórházba vizsgálatra.

„Aki ismeri, tudja, hogy az ősz szakállas úr - és felesége,
Callmeyer Judit - mindenkit szívesen fogad „birtokán”, ezért
engem sem lep meg, hogy kedvesen a kerti fedett kiülőhöz
invitál. Mindeközben vendégek, kultúrára fogékony telkiek
váltják egymást a kiállításon – nem véletlen, hogy Móczár
Gábor alpolgármester nemrégiben falunk nem hivatalos
galériájának nevezte az épületet. Felújítása óta a ház
számtalan kiállításnak adott már otthont…
…„Amikor a kilencvenes években kiköltöztünk, találkoztam
Asztalos doktorral” – térünk át a vérszállítás apropójára.
„Fiatal koromban rally-versenyekre is jártam, a doki pedig rá
néhány évre, így jól ismertük egymást.”- meséli barátságuk
történetét. Mikor a háziorvos említette, hogy helyben végez
vérvételt, amit aztán a János Kórházban vizsgálnak meg,
Magyar Károly felajánlotta, hogy vállalja a kétheti szállítást.
Ez azóta Kiss-Leizer Márta doktornőnél is így működik,
megspórolva ezzel egy hosszú kórházi procedúrát a
helyieknek. „Előfordult már, hogy a lakók “villás”
szemekkel nézték, ahogyan belépek a rendelőbe, majd
bemegyek a doktornőhöz. Aztán meglepődtek, amikor látták,
hogy vért viszek és nem adok”- osztja meg velünk
mosolyogva legérdekesebb tapasztalatát.”
(részletek lapunk korábbi számából, a Magyar Károllyal
készült interjúból – 2008/ 9. szám)

Az este a zenéről szólt – ki-ki ízlése szerint válogathatott a jobbnáljobbnak ígérkező programok közül. Rendkívüli újdonságként a
fiataloknak külön, az iskola tornatermében került megrendezésre
egy koncert, majd diszkó. Az érdeklődésből mindenképpen
megállapítható, hogy nagy igény van időnként a hasonló,
fiataloknak szóló helyi rendezvényekre.
A szombat elképesztő ritmusokkal kezdődött. Aki nem akart korán
kelni, az is kiesett az ágyból az ország első, csak Rio de Janeiro-i
szambát játszó bateriája, a Bateria Girassol zenéjére, akik délután
is kitettek magukért egy kiadós előadással a Nagyszínpadon.
2011. május

Nagy szervezőmunka előzte meg, és végül a KOKUKK-nak
köszönhetően ellátogatott falunkba Kodolányi Gyula író is, akinek
nagybátyja volt falunk híres szülötte, Kodolányi János. Az
„irodalmi délelőttön” Molnár Kriszina Rita költőnő volt
beszélgetőpartnere.

Gyimesbükk lett Telki testvértelepülése

A programkínálatra jellemző, hogy cikkünk valójában meg sem
kísérelheti, hogy a teljesség igényével soroljon fel minden
szereplőt. Inkább az impulzusokra, érdekességekre hagyatkozunk,
hozzátéve, hogy valószínűleg mindenkinek más szeletkéje tetszett
a fesztiválnak.
Nem lehet ugyanakkor szó nélkül elmenni amellett, hogy a
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gyimesbükkiek milyen szép, hagyományőrző tánccal és zenével
mulattatták a telkieket. A több mint 800 kilométerre, a Kárpátok
hágóin túl lévő település néptáncoló fiataljai, népzenét előadó
„delegáltjai” és kísérőik voltak ugyanis Telki vendégei.
Ahogyan itt volt a több mint 5000 fős település alpolgármestere is,
a csángó-magyar „küldöttség” vezetője, Tankó Tibor, aki a zenét és
a táncot követően Deltai Károly polgármesterrel egyetemben
ünnepélyesen aláírta a két község testvértelepülési nyilatkozatát.
Ezután Deltai Károly lefotózta a közönséget, akik egy integetést
küldtek a gyimesbükkieknek.
Az együttműködéssel kapcsolatban ki kell emelni, hogy a jövőben
a két község iskolásai a remények szerint nem végzik majd el a 8
általánost anélkül, hogy ellátogattak volna az erdélyi községbe,
illetve falunkba.

Detoxi Kálmán Telkiben „tisztult”

A délutáni szamba-show közben már feltűnt néhány furcsa figura.
Fehér tógát viseltek és volt, akin érdekes napszemüveg volt. A
szemfülesebbek néhány képviselőt, illetve Telkiben ismertebbnek
számító személyt véltek felfedezni a jelmezek mögött.

Aztán kiderült a titok: a furcsa szerzetek a mő írójával kiegészülve
a thébai mondakör egy thébolyi feldolgozását adták elő. A
hangulatról és az előadásról mindent elmond, hogy aki ráérősen
érkezett a Pajtához, már nem fért be az épületbe.
Viszont aki lemaradt, az se aggódjon, mivel DVD készül az
előadásról, így mindenki láthatja majd például Móczár Gábor
alpolgármestert a Bölcs szerepében…
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Az sem semmi, hogy ezalatt éppen könnyen lehetett kürtős
kalácshoz jutni, pedig korábban sűrűn lehetett elcsípni ehhez
hasonló kérdéseket: „na, feladtad?”
Bizony, a büfé is népszerű volt, de szembetűnő, hogy a kürtős
kalácsos előtt folyamatosan hosszú sorok álltak.
Népszerű volt a sör és a bor is, amely az esti zenei előadások mellé
további kiváló hangulat-generátor volt.

Az idő kegyes volt Telkihez, hiszen végig kellemesen enyhe és
csapadékmentes időjárás volt az esemény alatt. (Emlékezzünk csak
a tavalyi évre, amikor az eső miatt a második napra beszorultunk a
tornacsarnokba…!) Azonban legfőképpen a szervezők voltak
kegyesek hozzánk azzal, hogy ennyi érdekes program várta a
telkieket falunk legfőbb ünnepén!
Szilágyi Balázs

2011. május
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Egy kis felfrissülés a Telki honlapon
KÖZÉRDEKŰ

Már korábban is megírtuk, hogy lapunk szép
lassan megszínesedett, és arról is szót ejtettünk,
hogy a telki.hu is egyre nagyobb szerepet kap az
információk közlésében.
Mostantól a Telki Naplóban a testületikről szóló
beszámoló inkább a rövid, tényszerű közlésekre
hagyatkozik. A kisebb jelentőségű ügyekről pedig a honlapon lévő meghívókból és jegyzőkönyvekből, illetve a Telki Polgármestesteri Hivatalban tájékozódhatunk. A fontosabb, részletesebb beszámolót igénylő témáknak viszont
ezentúl sokkal nagyobb teret szánunk a döntést
követően, körüljárva, kifejtve az adott témát.
A Telki Napló és a honlap már most is egymást
kiegészítve működik: az aktualitásokról, esetleges programváltozásokról, friss hírekről ez
utóbbin értesülhet minden érdeklődő, míg a Telki
Napló megtartja magazin, illetve havilap
jellegét.

TELKI DÍSZPOLGÁRA

Telki történetében először
ítélt oda Telki Díszpolgára
címet idén a képviselőtestület. Havas Ferenc, Telki
egykori tanítója posztumusz
kapta meg az elismerést.
„A lámpás én vagyok.
Világítok a sötétségben. Utat mutatok.
Nálam nélkül vak a látó is” – mondja
Gárdonyi Géza A lámpás című
kisregényében 1894-ben Kovács Ágoston
néptanító.
Telki lámpása Havas Ferenc tanító úr volt.
Az esztergomi Tanítóképző 1920-ban történt
elvégzésétől 1949-ben bekövetkezett
haláláig telki lakos, a Telki Iskola tanítója
volt.
Hat osztályos iskolarendet működtetett
egyedül, és tanította kereken 30 éven
keresztül Telki összes gyermekét – 1945-ig
olyanokat is, akik az iskola megkezdésekor
gyakorlatilag nem tudtak magyarul.
Kitűnő pedagógus volt, szigorú és lelkiismeretes, megkövetelte a rendet és az emberséget tanítványaitól. Nemcsak tanította,
nevelte is őket, szervezte a falu kulturális,

2011. május

zenei életét.
A szegénységben és egész napos munkában
élő szülők feltétlen bizalmát élvezte, akik
nem csak gyermekeik, hanem saját életük
ügyes-bajos dolgaival is a Tanító úrhoz
fordultak.
Ő pedig adott és segített mindenkinek.
Jegyző csak hétfői napon volt Telkiben, a
bíró, illetve a képviselők a helyi egyszerű
emberekből kerültek megválasztásra, a
Tanító urat tudása, műveltsége, feltétlen
segítőkészsége a falu vezetőjévé emelte.
Megszervezte a helybeli Levente Egyesületet, amelynek első időben oktatója is volt.
Megszervezte a Faluszövetséget, amelynek
elnöke volt. Parancsnoka volt a Telki
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Ügyvezetője és könyvelője a Budajenői Hitelszövetkezetnek, amelyhez Telki is tartozott.
Rendkívüli tekintélyt és megbecsülést
szerzett a faluban és a környéken; az akkori
időknek megfelelően egyben Telki kántora is
volt.
A háború alatt, a szovjetek bevonulása idején
óvta a lakosságot, személyes fellépésével
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valószínűleg sok telki ember életét mentette
meg.
A szovjetek faluból történő kivonulása után,
közéleti tevékenysége miatt elhurcolták, de
mivel semmit nem tudtak felhozni ellene,
rövid idő után visszatérhetett és folytatta
tovább munkáját.
Meghatározó szerepe volt a háborút követő
kitelepítések, betelepítések után a falu
életének újraszervezésében, amely - munkája eredményeképpen is - békességben
folytatódott, és példaértékűen működött a
későbbiek során is.
Haláláig folytatta kántor-tanítóságát, immár
a székely gyermekek tanítását, nevelését is;
rövid idő alatt osztatlan elismerést, tiszteletet
szerezve az idetelepült telki székelység
körében is.
Közel harminc évig egyszemélyes intézménye volt Telkinek.
Immár felújított sírjában nyugszik a Telki
temetőben.
Telki képviselő-testülete ezért, a településért
végzett életműért adományozta neki a
kitüntető címet, tisztelegve Telki múltja, és
kiemelkedő személyisége emlékének,
egyben zsinórmércét húzva a cím jövőbeli
odaítéléséhez is.
Szigeti Antal képviselő
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KÖZÉRDEKŰ, PROGRAMOK

Élménybeszámoló egy újdonsült polgárőrtől

Az elmúlt hetekben bekövetkezett betörési hullám nagyon
elkeserített, és elhatároztam, hogy megpróbálok aktívan segíteni
Telki megvédésében. Beléptem a Polgárőrségbe.
Az első bevetés szerencsére esemény nélkül zárult, de érdekes
tapasztalatokkal lettem gazdagabb. Az első, hogy milyen nagy
Telki, milyen zegzugos utcáink vannak, mennyire eldugott
helyeken is vannak házak. A másik tapasztalat, hogy bizony
érdemes „feltűnősködni”, érdemes láttatni a Polgárőrség jelenlétét,
mert - ahogy tapasztalt járőrtársam mesélt néhány esetről - sokszor
megfutamodnak a rossz szándékú emberek már magától a
Polgárőrség feliratú autó látványától is.
Jóleső érzéssel tértem haza a pár órás szolgálat után.
A Polgárőrség havi összejöveteleit mindig a hónap utolsó
csütörtökjén, 19 órai kezdettel tartja a Telki iskolában. Várjuk
minden Telkiért tenni akaró lakótársunkat!
BA

Filmklub indul Telkiben

Péntekenként a Pajtában érdekes filmeket láthat a nagyközönség

„A kedvenc filmem?” Kérdésre kérdéssel feleltek barátaim, akiktől azt szerettem volna megtudni, hogy melyik filmet szeretik a
legjobban. Persze a legjobb film a Keresztapa I., de a kedvenc filmünk …. hát, abból is több van és különben is attól függ… Aztán
nagy nehezen sikerült egyet-egyet kiválasztaniuk. Érdekes válogatás lett belőle.
Van olyan, amit kevesen ismernek és ezért érdemes megnézni. Van olyan film is, amit nagyon sokan láttak már. De ezeknél meg az
az érdekes, hogy valaki miért éppen ezt tartja a hozzá legközelebb állónak.
Íme a program:
(A május 20-i, Takács Zoltán kedvenceként játszott Kamaszkorom legszebb nyara (Robert Mulligan) és a május 27-i, Baltási
Gábor választásaként látható Volver (Pedro Almodovar) sajnos még megjelenésünk előtt kerül vetítésre.)

Június 3.

Június 10.
Június 17.

Kékesi Henriette mások figyelmébe ajánlja:
Jelek (Night Shyamalan)
Matyasovszky Eszter szereti:
Sörgyári capriccio (Jiri Menzel)
Deltai Károly bemutatja:
Volt egyszer egy vadnyugat (Sergio Leone)

A program mindig este 8-kor kezdődik.
A filmet választó rövid bevezetője után megnézzük a filmet, utána egy kicsit közelebb ülünk egymáshoz és próbálunk beszélgetni,
de ez nem kötelező.
Aki akar, hozhat magának széket. Aki akar, hozhat magával innivalót. Aki akar, jöhet legközelebb is.
Aki akarja, bemutathatja kedvenc filmjét – esetleg szeptembertől, a program sikere esetén.
Péntekenként nézzünk jó filmeket!
Takács Zoltán

jú n ius 14.
jú n ius 15.
a u g u s zt us 20.
a u g u s zt us 28.
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Telki nyári programja

Művésze ti Gála és i s k o l a i n év a d ó ü n n ep s ég
Kih ívás Nap ja, gye rmek - és s p o rtn a p
Temp lombúc sú
Nyár b ú csú ztató utca b á l
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Újra zöld utakon kalandoztak

KÖZÖSSÉGI ÉLET

A BudaVidék Zöldút Szövetség tavaszköszöntő túráján a biatorbágyi Iharosba
látogattak el a kirándulni vágyó kerékpáros családok. Ez volt az 5. ilyen túra a
Zsámbéki-medencében.
A rendezvény célállomásán a szervezők részéről köszöntőként elhangzott: a zöld
utak használatával, népszerűvé tételével a közlekedés egész rendszere
megváltozhat és egyre többen választhatják majd a kerékpáros közlekedést. Így a
Zöldút a közel-távoli jövőben a Zsámbéki-medence kerületén végig haladó szilárd
burkolatú kerékpárút belső érhálózata lehet.
Hozzátették: a BVZ szervezője mindenki lehet, aki elindul egy Zöld úton. A
szervezők nem magukért, hanem embertársaikért, családjukért vállalják a sok
munkát.
Indulj el egy úton, én is egy másikon….. és mindig örömmel fogunk találkozni az
Zöldúton – hangzott el, majd felhívták a figyelmet arra, hogy közösen kell tennünk
azért, hogy egyre többen élvezhessük a nemes értékeket a Zöldút-életforma által.

Képriport az első
Telki-Budajenői Majálisról

Bár az időjárás nem volt kegyes, és az eseményt beárnyékolta az egész
napos esőzés, mégis jó hangulatban zajlott az első Telki-Budajenői
Majális.
További szavak helyett beszéljenek inkább a képek a május elsejei
családi sportrendezvényről!

2011. május
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Mi történt az iskolában az elmúlt
négy hétben
I S K O L A I

Az iskola elmúlt négy hete eseményekben
bővelkedett. Áprilisban folytatódtak a
tanulmányi
versenyek.
Számos
háziverseny mellett diákjaink részt vettek
megyei versenyeken is, ahol több területen
igen jó eredményeket értek el.
Az egyik ilyen verseny volt a megyei angol
vers- és prózamondó verseny, ahol az
alábbi eredmények születtek:
6. évfolyam:
1. helyezett: Palkó Enikő (6.a)
3. helyezett: Pásztor Csenge (6.b)
7. évfolyam:
1. helyezett: Barsi Laura (7.a)
9. helyezett: Schmaus Dóra (7.a)
8. évfolyam:
4. helyezett: Rákosi Lili (8.a)
5. helyezett: Dávid Tamás (8.b)
Április végén Törökbálinton rendezték
meg a megyei területi katasztrófavédelmi
vetélkedőt. A vetélkedő elméleti és
gyakorlati feladatokból állt. 17 induló
csapat mérte össze tudását. Iskolánk diákjai
közül a Kertész Zsófia, Sipkovits Zsófia,
Rákosi Lili, Nelhübel Nándor és Hajdu
Erik (8.a) összeállítás
igen nagy
küzdelemben megszerezte az előkelő III.
helyet.
Szintén az elmúlt hetek kiemelkedő
eredménye volt két negyedikes tanulónk
teljesítménye a Megyei Komplex Alsós
Tanulmányi Versenyen. A 109 induló
diákból Nagy Borbála 6., Palkó András 8.
helyezést ért el.
Iskolánk nyolcadikos diákjai részt vettek a
„Szegénységből virágzásba” c. konferencián melyet a BOCS Alapítvány
szervezett. A konferencia programjaihoz
tartozott egy kiáltvány megfogalmazása
egy élhetőbb világért a fenntartható
fejlődés jegyében. A program végén
szakemberek választották ki a legjobb
munkát, amelyet az iskolánk diákjai,
Rákosi Lili, Kertész Zsófia és Sipkovits
IDőPONT

2010.12.02.
2011.02.14.
2011.03.03.
2011.03.07.
2011.03.09.
2011.01.21.
2011.01.18..
2011.04.12.
2011.04.14.
2011.05.03.
2011.04.13.
2011.04.13.
2011.04.13.
2011.04.13.
2011.04.13.

14

H Í R E K

Zsófia készítettek. Ezt a kiáltványt a BOCS
Alapítvány vezetésével április 28-án
átadták Czippán Katalinnak, a Jövő
Nemzedékek Országgyűlési Biztosának
Irodája főosztályvezető helyettesének a
Gödör Klubban a „Globális Nevelés
Kerekasztal” rendezvény keretein belül.
A mindannyiunk jövőjét érintő fontos
gondolatokat május 3-án Dr. Illés Zoltán
környezetvédelemért felelős államtitkár
vette át.
A BOCS Alapítvány tervei szerint a
kiáltványt átadják a Külügyminisztérium,
valamint az Oktatásért felelős államtitkárság egy-egy képviselőjének. Trencsényi László, a Magyar Pedagógia Társaság elnöke, megkérte a BOCS Alapítvány egyik képviselőjét, hogy a kiáltványt
töltsék fel a Társaság honlapjára.
További örömteli hír, hogy megszülettek a
felvételi eredmények. 38 nyolcadikos
diákunk tett felvételi vizsgát. A tanulók
90%-át felvették abba a középiskolába,
amit a felvételi jelentkezési lapon elsőként
jelölt meg. A többiek éltek a módosítás
lehetőségével, és ők a másodízben választott intézményekben folytatják tanulmányaikat.
Idén a legnépszerűbb középiskolák a
Városmajori Gimnázium, Illyés Gyula
Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Nagy Sándor Gimnázium, Kölcsey
Ferenc Gimnázium, a Móricz Zsigmond
Gimnázium voltak.
A kimagasló felvételi eredmények az
oktató - nevelőmunkának, a diákok hozzáállásának, valamint az iskolánk által tartott
felvételi előkészítőnek köszönhetőek.
A sikeres felvételikhez hozzájárult a már
hagyományosnak mondható „Turbó Hét”,
ahol a tanulók magas óraszámban,
koncentráltan foglalkozhattak a felvételi
feladatokkal.
A Diákolimpia eredményeit a mellékelt
táblázat tartalmazza.

2010-2011.tanév sporteredmények, DIÁKOLIMPIA
SPORTÁG

Játékos sportverseny
kosárlabda
kosárlabda
kosárlabda
kosárlabda
teremfoci
teremfoci
labdarúgás kispályás
labdarúgás kispályás
labdarúgás kispályás
mezei futás
mezei futás
mezei futás
mezei futás
mezei futás

HELYE

Körzeti
Körzeti
Körzeti
Körzeti
Körzeti
Körzeti
csoportmérkőzés
Körzeti
Körzeti
Körzeti
megyei, Gödöllő
megyei, Gödöllő
megyei, Gödöllő
megyei, Gödöllő
megyei, Gödöllő

KORCSOP.

I-II.fiú
IV.fiú
III. fiú
III.lány
IV.lány
II.fiú
II. fiú
I.fiú
II.fiú
III.fiú
II.fiú csapat
III.fiú csapat
III.lány csapat
IV.fiú csapat
IV.lány csapat

HELYEZÉS

2.hely
2. hely
3.hely
2. hely
2.hely
4. hely
1.hely
2.hely
2.hely
2.hely
13.hely
5.hely
12.hey
9.hely
7.hely
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Korábban már beszámoltunk róla, hogy
ebben az évben a Költészet Napját a
„Tavaszi Szél”c. versíró pályázattal
ünnepelte az iskola, azonban helyhiány
miatt előző számunkban csak egy verset
tudtunk megjelentetni.
Alább olvasható az 5-6. és a 7-8. osztály
győztese.

A tavasz kertje

A tavasz kertje színes,
virágokkal tele, ékes,
méh száll virágról virágra,
kékről sárgára, onnan lilára.

A napon egy pillangó sütkérezik
a fűben épp egy gyík futkározik,
kellemesen melengető szellő fújdogál,
csak egy habos bárányfelhő látszik már.

A messzi Afrikából sok csicseri érkezik,
innen-onnan könnyedén vitorlázik.
Tojásokat raknak, kis fiókákat várnak,
a héjak repedeznek, s lakói kikandikálnak.

Lustán közelít a messzi távol,
mikor a napkorong vöröset mázol.
A bogarak s a madarak lassan alszanak…
Hét óra, nyolc óra! Mikor lesz ma a
vacsora?

Élet

Móczár Luca 5.b

Mint egy gondolat,
úgy elrepül.
(Időm sem maradt.
Egyedül)
Mint a folyó,
oly zavaros.
Csupa tomboló
Haragos.
Mint egy lepke
színes és vidám,
fakó egekbe
repül némán.
Mint egy álomba
merült gyermek.
Kék-zöld-barna
tengerek.
Mint egy dal,
könnyed fuvola.
Magával ragad,
és elvisz bárhova.
Mint a gyertya:
egyszer vége.
Üres teret hagyva
mögéje.
Mintha nem is lenne….
Mintha minden az lenne….

Kertész Zsófia 8.a
2011. május

2011.04.13.
2011.04.13.
2011.04.13.
2011.04.13.
2011.04.13
2011.05.05.

mezei futás
mezei futás
mezei futás
mezei futás
mezei futás
Atlétika, többpróba

2011.05.05.
2011.05.05.
2011.05.05.
2011.05.05.
2011.05.05.
2011.05.05.

Atlétika, többpróba
Atlétika, többpróba
Atlétika, többpróba
Atlétika, többpróba
Atlétika, többpróba
Atlétika, többpróba

2011.05.05.

Atlétika, többpróba
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megyei, Gödöllő
megyei, Gödöllő
megyei, Gödöllő
megyei, Gödöllő
megyei, Gödöllő
körzeti, Bp. Honvéd pálya
körzeti, Bp. Honvéd pálya

körzeti, Bp. Honvéd pálya
körzeti, Bp. Honvéd pálya
körzeti, Bp. Honvéd pálya
körzeti, Bp. Honvéd pálya
körzeti, Bp. Honvéd pálya
körzeti, Bp. Honvéd pálya
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II.fiú,egyéni legjobb: Nagy Gergő 48.hely
III.fiú,egyéni legjobb: Egei Patrik 13.hely
III.lány, egyéni legjobb: Soós Rebeka 34.hely
IV.fiú egyéni legjobb: Hajdu Erik 41. hely
IV.lány,egyéni legjobb: Szabolcsi Júlia 14.hely
III.fiú csapat/Takács Máté, Kiss Alex Rémai Zsolt, Kerékgyártó Balázs,
Sóti Barna, Katona Dávid/ 5.hely
III. lány csapat/Csernok Réka, Móczár Luca, Sipkovics Viktória,
Pusztai Emese/ 4. hely
IV.fiú csapat/IIlés Tamás, Hajdu Erik, Greznár Károly, Dávid Tamás/ 4. hely
IV.lány csapat/Egei Petra, Szabolcsi Júlia, Őry Dorottya, Keszei Zsófia/ 3. hely
II.lány egyéni legjobb: Tóth Anna 2.hely
IV.lány egyéni legjobb: Keszei Zsófia 4.hely
II.fiú csapat/Nagy Gergő, Németh Gergely, Bellágh Barna/ 7.hely
II.lány csapat/Tóth Anna, Eperjesi Sarolta, Fazekas Petra, Baksay Lilla,
Farkas Emma/ 5.hely

A verseny és felvételi eredmények a diákok hozzáállásán, tenni akarásán túl a pedagógusok kitartó, áldozatos munkáját dicsérik, amit ezúton
is szeretnék megköszönni nekik!
Sarlós Erzsébet Igazgató

Telki története az Árpád-kortól kezdve

A találgatásoknak egész sorozatát kell
azonban folytatni akkor, ha a magyar
honfoglalás és megtelepedés körülményeit akarjuk megvizsgálni.
Anonymus bizonytalan hitelű elbeszélésén kívül csak igen szűkszavú
régészeti és toponómiai adatokra
hagyatkozhatunk. Jobb híján követhető, vékonyka szálat ad a kezünkbe a
korjelző helynevek és honfoglaláskori
leletek földrajzi megoszlása. A törzsi
nevekből (Nyék, Megyer, Keszi, stb.)
képzett helynevekről történetírásunknak az általánosan elfogadott
véleménye az, hogy ezek a törzsi
rendszer felbomlása során, a 10.
század második felében, vagy a 11.
század legelején keletkeztek. Ezeket
időben megelőzik, vagy legalább
velük egyidejűek a pogány rítusú
lovas temetkezések.
A mai Pest megye területén a törzsi
helynevek a honfoglaláskori leletekkel
összekeveredve jelentkeznek a régi
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3. rész

Pilis megyében (Buda-)
JENŐ, (Buda-) KESZI, az
eltűnt NYÉK. Ezeken a
területeken a felbomló törzsek egyes részei helyezkedtek el, míg a nagy többség
települései nem hordozták a
törzsi neveket. A törzsi kötelék
felbomlása és szétrajzása igen korán
megkezdődött, mert országszerte
találunk olyan vidékeket, ahol a törzsi
helynevek és pogánykori leletek
együttesen fordulnak elő.
A törzsek felbomlásával és szétszóródásával összefüggésben erősen
meggyorsult a magyar pásztor
társadalom feudalizálási folyamata. A
törzsfők és nemzetségfők igen hamar
magántulajdonukba vonták a földet,
elsősorban a törzsi szállásterület
kevésbé használt határvidékeit és
megkezdődött a feudális nagybirtokosi réteg kialakulása.
A nemesi birtokok tömbjét hatalmas
félkörben veszi körül az
egyházi és a világi nagybirtok,
nagyjából a leletek alapján
feltételezett legrégebbi magyar
szállásterület határvonalán. A
terület nagyobb részét királyi
(kincstári) birtoknak foglalták
le. E birtoktestek folyamatossága 1000 éves, napjainkig
zárt vadászterület. Az ide
vezető utak nyomvonala is e
korban, vagy még korábban
alakult ki. Feltételezhető, hogy
TELKI napló

ezeken
az utakon nem lehetett teljesen
szabad a közlekedés még
Újbudavár felépülése után sem.
A királyi vadászterületen át
általában nem vezetett forgalmasabb
út ezen a sávon belül, az eredeti
szállásterületen szorultak össze a
honfoglaló
szabadok
(libertes)
szegény és egyre szegényedő, de
szabadságukat makacsul megőrizni
próbáló utódai, míg körös-körül egyre
bővült, sűrűsödött a feudális függésbe
hajtott magyarok településeinek
övezete.
A feudális rend első gócai a Pilis
megyei
részeken
keletkeztek,
szorosan kapcsolódva a római
civilizáció maradványaihoz. Érdekes
adalék a már említett új felfedezés,
amellyel Noszlopi Németh Péter
jelentkezett 1955-ben a Magyar
Tudományos Akadémiánál. A Pilis
hegységben kutatásai alapján – úgy
vélte – sikerült megtalálnia az Árpád
kori Magyarország központi királyi
székhelyének nyomait, romjainak
maradványait.
Folytatás következik!
CF
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Az egerészölyv az év madara 2012-ben

TERMÉSZET, ZÖLD ROVAT

Telki felett gyakran látni egy közepesen nagy testű, barna, mintás szárnyú ragadozó
madarat. Néha egymagában siklik és lesi a parlagon hagyott területeket, hátha felbukkan
egy egér vagy egy pocok. Néha azonban párban repül és szinte minden évben előfordul,
hogy a fészekből kirepült fiatalokkal együtt négy-öt madár rója köreit az égen.
Egerészölyvek, a Telki melletti erdő szélén fészkelő honos ragadozó madarak ezek. A
mi ölyveink.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye szerint ez a madár, az
egerészölyv lett a 2012-es év madara.
Az egyesület minden évben megnevez egy-egy madarat, ráirányítva a figyelmet az adott
faj életére, sorsára. A következő évben az egerészölyv védelmével foglalkozik majd
kiemelten az MME. Az egyesület közleménye szerint a madárfaj győzelméhez
vélhetően a védett madarak, köztük a ragadozók lőhetővé tételével kapcsolatban
felmerült vadászati kezdeményezések is hozzájárultak
Az egerészölyv Magyarország leggyakoribb ragadozó madara, sík- és hegyvidéken
egyaránt előfordul. Populációjára jelenleg a középfeszültségű elektromos oszlopokon
elszenvedett áramütés és a közelmúltban elharapódzott mérgezési hullám jelentik a
legnagyobb veszélyt. Az elmúlt években ölyvek ezrei pusztultak el így. További
veszélyforrást jelenthet a faj állománystabilitására nézve az a téves információkon
alapuló törekvés, amely az ölyvek „túlszaporodására” és „károkozására” hivatkozva
újra vadászhatóvá kívánja tenni a madarat.
Legközelebb, ha felnézünk az égre és ott látjuk körözni ezt a szép, méltóságteljes
madarat, talán már kicsit máshogy gondolunk rá.
Deltai Károly

Az áprilisi falutakarításról

2011. április 16-án, szombaton kerítettünk sort a tavaszi
falutakarításra. Az idő ragyogó volt, és nem is voltunk kevesen.
Összesen kb. 20 felnőtt és kisebb-nagyobb gyerek szedte a
szemetet szerte a faluban. Dolgoztunk a 069-es területen
(elnézést az ott lakóktól; már én is nagyon várom, hogy legyen
valami rendes neve!), a falu főutcáján a régi faluközponttól a
budajenei határig, az iskola környékén, az Öreghegyen és a
Kórház fasorban. Külön elismerés illeti a Kórház fasorban
ügyködő felnőtteket és gyerekeket, akik az út menti, mély

kanálisból horgásztak ki izgalmas dolgokat – így például a
nemrég bezárt virágüzlet leselejtezett készleteit. Ki a virágot
szereti…
A 6 köbméternyi összegyűlt szemét elszállításáért 27.500 Ft-ot
fizettünk.
A falutakarításhoz kapcsolódik, hogy az 1002. sz. Néri Szt.
Fülöp Cserkészcsapat örsei vállalták: időnként végigbiciklizik
a falu utcáit és külterületeit, és feltérképezik az illegális
hulladéklerakókat.
Köszönjük mindenkinek az idejét és a munkáját!
Bellon Erika
KOKUKK Egyesület

A Kórház-fasor és a Völgy utca lelkes csapata: Cseh Gergő apuka, Cseh Flóra, Cseh Boróka, a 22 hónapos Diószegi
Bence, Juhász Ádám, Rácz Ildikó, Varga Luca, Varga Csanád.
16
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Vén szatyrok
másodvirágzása

A Liget Élelmiszerüzlet és a
KOKUKK Egyesület útjára
bocsátja közös szolgáltatását, a
szatyorkölcsönzést. A bolt
előterében egy takaros kosárban
textilszatyrokat talál majd a
vásárlóközönség. Ha valaki
véletlenül nem hozott magával
bevásárló táskát, ezek közül
bátran kölcsön vehet egyet!
Csak
azt
kérjük,
hogy
legközelebb
kimosva
és
kivasalva tegye vissza a
kosárba.
A derék táskák a feliratok
tanúsága
szerint
egykor
Németországban,
BadenWürttemberg
tartományban
szolgáltak, mi pedig egy délalföldi turkálóban vásároltuk
őket jutányos áron. Magas
hőfokon történő mosás és
vasalás után kerültek a boltba,
úgyhogy
használják
őket
bizalommal!
KOKUKK-Liget

Mi a teendő az energiatakarékos lámpák
(kompakt fénycsövek) törésekor?

ZÖLD ROVAT, HIRDETÉS

Az energiatakarékos lámpák ólmot tartalmaznak, ezért veszélyes hulladéknak
számítanak. A kiégett lámpákat ezért soha ne dobja a kukába! A legtöbb
környékbeli nagyobb áruház előterében talál erre speciális gyűjtőedényt. (A
gyűjtőhelyekről listát talál a www.kokukk.hu oldalon.)
A lámpákban levő ólommal csak azok törésekor kerülhet kapcsolatba. Az ólom
a szervezetbe az esetek zömében belélegzéssel jut be. Mivel azonban a
folyékony ólom szobahőmérsékleten csak lassan párolog, ezért van ideje a
következő óvintézkedésekre:
Áramtalanítsa a lámpatestet!
Szellőztessen 10-15 percig, kereszthuzatban!
Ügyeljen rá, hogy ne vágja meg a kezét a szilánkokkal! A legjobb, ha kesztyűt
használ.
Söpörje össze az üvegcserepet! Az apróbb szilánkok és a por összeszedéséhez
használjon egyszer használatos, megnedvesített
kendőt, vagy ragasztószalagot!
Csak akkor használjon porszívót, ha a felület mást
nem tesz lehetővé (szőnyeg). Utána dobja ki, vagy
ürítse ki a porzsákot!
A fénycső maradványait, az egyszer használatos
kendőt, kesztyűt, stb. tegye egy nejlonzacskóba, és
gondosan zárja le! A csomagot ne a kukába dobja,
hanem a kiégett lámpák számára fenntartott
gyűjtőhelyre, és addig lehetőleg ne a lakásban
tárolja.
forrás: www.zvei.de/

TENISZ-TÁBOR
Július 4-8. között a Sportszállodánál
(MLSZ centrum) tenisz- és
sportrajongóknak 5 napos tábort
szervezünk 6-14 éves korig.

Napi 2x2 órás foglalkozások, játék, ebéd, uzsonna várja a
jelentkezőket 9-16 óra között.
A tábor költsége 25.000 Ft/fő/hét.
Bővebb információ és jelentkezés a
06-20-5712220-as telefonszámon!

Minden lelkes teniszrajongó gyereket szeretettel várunk!
2011. május
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Teljes Élet – Nulla Hulladék

ZÖLD ROVAT, HIRDETÉS

2. rész: Akik már elhatározták

A nulla hulladék elérése hosszú távú célkitűzés – olyan, mint a
nulla szennyezőanyag-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. Lássuk, merre indultak el, mire jutottak, akik
már elhatározták!
A Nulla Hulladék mozgalomhoz csatlakozó települések az aktuális
helyzet felmérése után konkrét célokat határoznak meg, és ezekhez
eszközöket rendelnek. Új-Zélandnak már országos szinten is
született nulla hulladék terve, és mára a településeik több mint fele
vállalt ilyen célokat. De elindult ezen az úton számos más város is,
mint San Francisco, Seattle, Ontario, Kamikatsu, Buenos Aires. Ez
persze nem jelenti azt, hogy ezeken a helyeken már nem termelnek
szemetet. Inkább egy elköteleződésről van szó, amely jelzi, hogy
felismerték a problémát, és keresik a megoldásokat.
A mozgalomhoz csatlakozó közösségek zöme konkrét célként
egyelőre az újrahasznosítás növelését vagy a lerakóról való
hulladék-eltérítés mértékét határozza meg. A japán Kamikatsu a
program keretében öt év alatt közel 80%-os újrafeldolgozási arányt
ért el, és 2020-ra a 100%-os célt tűzték ki. San Francisco a házhoz
menő 3 kukás rendszer bevezetésével a 75%-os hasznosítást célozta
meg 2010-ig.
Akadnak ezeknél összetettebb programok is. Tótmegyeren
(Palárikovo, Szlovákia) a vegyes hulladék mennyisége 1999-hez
képest 68%-kal csökkent. Ebben óriási szerepe volt a házi
komposztálás elterjesztésének. A 14 (!) frakcióra kiterjedő szelektív
hulladékgyűjtést a mennyiségarányos szemétdíjjal ösztönzi az
önkormányzat. A község tulajdonában lévő telepen szelektív
gyűjtőudvart alakítottak ki, ahova a környező települések
válogatott hulladékát is gyűjtik. A telep több mint 100
közmunkásnak biztosít munkalehetőséget. Ráadásul a környéken
minden szelektíven gyűjtött anyagot értékesíteni tudnak.
Szlovákiában ugyanis az ipar által befizetett termékdíjakból
Újrahasznosító Alapot hoztak létre, aminek köszönhetően jól
működik a hazai újrafeldolgozás.
A direkt hulladékmegelőzésre vonatkozó célkitűzés még ritka, de
azért ilyen is van. Bécsben sok évvel ezelőtt felmérték, hogy
sikeres hulladékcsökkentési program nélkül 2000 és 2010 között a
városban keletkező hulladék tömege 40%-kal nőne. A város ezért
úgy döntött, hogy az eredetileg tervezett új égetőművek beruházási
költségének felét a következő 10 évben hulladékmegelőzési
akciókra költik. Brüsszelben ivókutakat állítottak fel az iskolákban,
hogy csökkentsék a kidobott palackok mennyiségét. Az eredmény
meglepően jó volt, a kidobott műanyag palackok mennyisége 50%kal csökkent. Ausztráliában, az Egyesült Államokban és
Kanadában több városi önkormányzat megtiltotta hivatalainak,
hogy palackozott vizet vásároljanak önkormányzati eseményekre
és megbeszélésekre.
Az újrahasználat népszerűsítésében is sokan láttak fantáziát.
Országos szinten erre az egyik legjobb mód a különféle betétdíjak
bevezetése, de helyi szinten is ötletes megoldások születtek.
München például egyszerűen betiltotta az eldobható poharak,
tányérok és evőeszközök használatát a fesztiválokon. Azóta
elmosható, többször használatos eszközöket használnak,
amelyekért a vásárlóknak betéti díjat kell fizetniük. A
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sörfesztiválon 1990-ben még 11 000 tonna háztartási hulladék
képződött, 1999-ben már csak 550 tonna. Ma már Magyarországon
is szaporodnak a környezetterhelés csökkentésére ügyelő fesztiválok, sőt pályázni lehet a Zöld Fesztivál címért.
Flandriában, Németországban több újrahasználati központ is
működik. A nem használt, de még működő holmikat felújítják,
majd értékesítik vagy ajándékozzák. Olaszországban kimért
termékek jelentek meg országos üzlethálózatok polcain. Az
egyszerűen kezelhető adagolóberendezésekben tészta, rizs,
gabonafélék, szárított gyümölcs, kávé, fűszer, cukor sorakozik;
mindegyikből annyit vihet a vevő a magával hozott
csomagolóanyagban, amennyire épp szüksége van. Csomagolás
nélkül! Terjednek olyan közösségi megoldások nálunk is, amelyek
kistermelőktől közvetlenül vagy helyi piacokon veszik meg az
élelmiszereket, így "meg lehet úszni" a csomagolást, a marketinget,
a szállítást, stb. Egyre több helyen árulnak ismét "igazi" tejet,
mégpedig saját flakonba, üvegbe mérve.
2009-ben indult a Hulladék Munkaszövetség Nulla Hulladék
programja. A program egyik elemeként partnertelepüléseket, ún.
mintatelepüléseket kerestek, ahol az önkormányzat és a helyi civil
szervezetek egyaránt fontosnak látták a hulladékcsökkentést, és
ezért készek voltak kisebb-nagyobb erőfeszítéseket tenni.
Útkeresésük, első eredményeik megismerhetők a Humusz
honlapján!
Ösztönző és lelkesítő hazai és nemzetközi példákat mutat be a
Hulladék Munkaszövetség weboldala:
http://humusz.hu/nullahulladek/megelozes/nulla-hulladekmintatelepulesek/9448
http://humusz.hu/nullahulladek/hasznosoldalak
Forrás: www.humusz.hu
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GÓLYAHÍR, LAPZÁRTA, HIRDETÉS
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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:

Rottenberger Zsolt és Kulcsár Zsófia gyermeke:
Rottenberger Áron
Fülöp Attila és Baluka Orsolya gyermeke Fülöp Zita

Gratulálunk!
2011. május
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