
Nyár, nyár, nyári nyár,
réten tücsök sántikál.
Patak vize kiárad,
fürdeti a libákat.
Szundikál a barackfa,
óljában egy malacka.
megpihent a fecskehad,
még az alkony messze van.
Gólya lépked, béka les:
ebédre tán tészta lesz?
Róka hívja két fiát,
s tündöklik a délibáb.
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Rend a lelke mindennek
Az önkormányzat által a közterületek és a rend védelmében hozott,
felülvizsgált és aktualizált rendeletek azért készültek, hogy
mindannyiunk érdekében szabályozzák a közösségi együttélést, hogy
egy kellemes, nyugodt lakókörnyezetben élhessünk.

3-4. oldal

Felhívás népszámlálási számlálóbiztos
toborzásra

Az erről szóló törvény értelmében a 2011. október 1-jén 0 órakor
fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a
lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. Keressük azokat a
nagykorú, cselekvőképes személyeket, akik szívesen közremű-
ködnének számlálóbiztosként a népszámlálás lebonyolításában.

4. oldal

Simon Emil: 
Szójáték

Bográcsparti és utcabál a 
Völgy utcában

Esőkabát, menedék, tűz. Elsősorban ezekre volt szükség a május 
28-i Völgy utcai Bográcspartihoz a reggeli kezdésnél. Az idő ugyanis
meglehetősen cudar volt, és nem igazán fogadta kegyeibe a
résztvevőket. 9. oldal

Egységbe kovácsolódnak
Interjú Neszmélyi Rékával, 

a TIK - Telki Ifjak Közösségéért Egyesület - elnökével

A Telki Ifjak Közösségéért Egyesület egy 2011-ben megalakult
nonprofit szervezet, amelynek célja, hogy a telki fiataloknak helyben
találkozási, szórakozási lehetőségeket és kulturális programokat
biztosítson. 7. oldal
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Nincsenek könnyű helyzetben az
önkormányzatok. Tudjuk ezt jól, naponta
olvassuk, halljuk a médiában és
tapasztaljuk a hétköznapokban. De mit
jelent ez konkrétan, mi a helyzet Telki
esetében és mire lehet számítani a
közeljövőben? Ezekre a kérdésekre
próbálok meg röviden válaszolni.
Amikor átvettem az önkormányzat
vezetését a válság épp begyűrűzött az
önkormányzati szektorba. Minden józan
becslés szerint a pénzügyi-gazdasági
válság tartós lesz, azaz jelen önkormány-
zati ciklus teljes egészében a válságról
és a szűkösségről kell, hogy szóljon.
Nem túl hálás feladat keresztülvezetni
Telkit a válságon. A rendszerváltás óta
nem volt még ennyire kedvezőtlen a
gazdasági környezet, és még messze
vagyunk a mélyponttól, mert a közigaz-
gatás természete miatt a gazdaság
változásainak egy része az önkormány-
zatokhoz mindig egyéves késéssel jut el.
Minden prognózis azt vetíti előre, hogy
még ha jóra fordulnak is a dolgok, 2013
akkor is igen nehéz lesz minden te-
kintetben. És persze semmi sem garan-
tálja, hogy a makrogazdaság állapota
tartósan javulni fog.
Becslések szerint ezer milliárd forint
elvonást szenvedtek el az önkormány-
zatok az elmúlt időszakban. Ez irdatlan
pénz.
A normatív támogatások radikálisan és
folyamatosan csökkennek. Az ellátandó
és ellátott feladatok száma gyarapodik. A
válságot a lakosság is megszenvedi, ezzel
együtt halmozott terhek jelennek meg az
önkormányzatoknál a szociális, oktatási,
egészségügyi ellátási feladatkörökben.
A hitelválság a pénzügyi lehetőségeket is
korlátozza, a válság az élet minden
területén kézzelfogható, az egyes
részterületeken mutatkozó hatásai a
végponton összeadódnak. Ahogy egyre
több család kerül bajba, úgy egyre több
önkormányzat kerül csődközeli álla-
potba, mert a végpont az egyes emberek
szintje a családban és az emberek helyi
szövetségében, az önkormányzatokban
testesül meg.
A válságon keresztülvinni Telkit ugyan
nem túl hálás feladat, de nem is

lehetetlen. Telki különleges helyzetben
van. Jó, konszolidált gazdálkodása miatt
nem vett fel működésre hiteleket,
beruházási hitelei kezelhetők, fedezettel
védettek. Kötvényt nem bocsátott ki,
kalandor akciókba nem ment bele.
Korábban minket sújtott talán leginkább
az adóerő-képesség miatti elvonás, azaz
a helyben befizetett, relatíve magas
adókból tőlünk vont el a legtöbbet az
állam. Lefordítva ez azt jelenti, hogy van
egy tartalékunk, amit eddig az állam
elvont tőlünk. Hiába fizetünk be
kevesebb adót, hisz rosszabbul teljesít a
gazdaság, az adóerő-képesség miatti
elvonás pufferként működik, a végén
helyben felhasználható pénz nem
csökken jelentősen.
Nincs számottevő iparunk, nagy ipar-
űzési adót befizető helyi vállalkozások.
A gazdasági visszaesésből adódó ipar-
űzési adó csökkenése ezért kevésbé ráz
meg minket, mint azokat, akik erre a
bevételi forrásra építették működésüket.
Különösen, ha egyetlen piaci szereplő
teljesítményére bazíroztak. Sok település
került végállapotba egy-egy piaci
szereplő csődje, kivonulása vagy
adóbevételének központosítása miatt.
Minket ez a hatás sem rázott meg.
Adópolitikánk stabilitást biztosít. Sok
kis helyi adóbevételre és központi
normatívára alapoztunk. A sokat szidott
telek- és ingatlanadó most, a válság mé-
lyén mutatja meg, hogy mire képes.
Azok a települések, amelyek a csőd szé-
lére kerültek, most – már elkésve – ke-
resnek meg minket, hogy hogyan is
működik mindez nálunk. Sajnos, mire
tapasztalatainkat hasznosítani tudnák, a
válság már sok családot és teljes önkor-
mányzatokat be fog darálni. Az elő-
relátás, a fiskális szigor és a hosszú távú
gondolkodás újra bizonyított.
Ahhoz, hogy Telki megrendüljön, olyan
változások kellenének, amelyek most
még nagyon nehezen elképzelhetők és
amelyek más, rosszabbul gazdálkodó
települések teljes megszűnése után
jöhetnek csak el.
Mindez nem jelenti azt, hogy Telki
dúskálna a javakban és bármit meg-
engedhetne magának. Épp ellenkezőleg.
Továbbra is nagyon ésszerű, konszolidált

és visszafogott működésre van szükség.
A fejlesztéseknél a külső forrásokat kell
priorizálni és előrelátóan kell tervezni.
Ha így teszünk, a szűkös források mellett
is tudunk lassan, kis lépésekkel gyara-
podni. Más településekhez képest ez
nem kis teljesítmény. Megjegyzem, ez-
zel a szemlélettel, a rendszerváltás
idejének forrásbősége mellett csodákat
lehetett volna tenni: ma nem lenne bur-
kolatlan út, csatornázatlan utca és egész
biztosan nem lennénk közintézmények
híján. De ez a hajó már elment, most az
a cél, hogy legalább a mostani állapotot
fenn tudjuk tartani, és ha lehet,
lehetőségeinkhez mérten fejlődjünk is.
Hogy mit hoz a jövő, nagyon nehéz
megjósolni. A hírek napról napra változ-
nak. Egy hétfői szakmai konferencián
elhangzott állítások helyébe szerdán egy
másik szakmai konferencián az állítások
ellenkezője kerül. Minden változik, és a
változások újabb döntéseket igényelnek.
Valószínű, hogy a normatív jellegű
források további megcsappanására kell
számítani. Számíthatunk adóelvonások-
ra. Az iparűzési-, idegenforgalmi- és
súlyadó került eddig szóba. Valószínű,
hogy az önkormányzati törvény vál-
tozása után kevesebb jogkör és kevesebb
feladat marad helyben. Valószínű, hogy
az új közoktatási koncepció kapcsán az
önkormányzati iskolák feletti rendel-
kezés csökken vagy megszűnik. Újra
lesznek járások, átalakul a közigazgatás
egésze.
A közel 10 ezer milliárd forintnyi
lakossági hitelállomány, melynek nagy
része svájci frankban lett felvéve, szintén
nem sok jóval bíztat. Nő a munka-
nélküliség, radikálisan átalakul a
segélyezés és a nyugdíjrendszer. És a
hatások összeadódnak, sőt, felerősítik
egymást. Összességében az önkormány-
zatok mozgástere beszűkül. Van, aki az
önkormányzati munkát gúzsba kötött
táncoláshoz, mások pengetánchoz ha-
sonlítják. Én nem vagyok ennyire ború-
látó. Talán azért, mert nem tapasztaltam
meg a bőség idejét, a privatizáció korát,
nem tudom, milyen az, amikor „tocsog-
nak az önkormányzatok a pénzben”. 
Mindenre persze nem lehet felkészülni,
de a már elhangzott és reális változatok
számunkra legkedvezőtlenebb szcená-
riójára fel lehet készülni és fel is ké-
szülünk. Telki működni fog és remé-
nyeim szerint nem fog rosszul működni
még akkor sem, ha minden a lehető
legrosszabbul alakul. De nem fog a
legrosszabbul alakulni. És most nem a
kincstári optimizmus, hanem a józan
esélybecslés szól belőlem.

Deltai Károly
polgármester

A polgármester naplója

Válság-e a válság?
Helyzetelemzés, prognózis

dióhéjban
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Az önkormányzat által a közterületek és a rend védelmében hozott,
felülvizsgált és aktualizált rendeletek azért készültek, hogy
mindannyiunk érdekében szabályozzák a közösségi együttélést,
hogy egy kellemes, nyugodt lakókörnyezetben élhessünk.

Szemét szemét hátán
Az utóbbi időben Telkiben is egyre többször bukkan fel egy amúgy
hazánkban sajnos nem újkeletű jelenség: szemét a közterületeken,
az útszéleken, a falu végpontjain, és háztartási hulladék a
buszmegállók szemeteseiben.
A közterület-felügyelő tájékoztatása szerint lassan már nem elég,
hogy kétnaponta ürítik az amúgy kisebb, utazás előtt vagy után
keletkező szemétnek szánt tárolóedényeket, hiszen akár egy
nagyobb zacskó miatt is könnyen újból tele lesznek.
Ezért kérik a lakosságot, hogy a háztartási hulladékot ne ezekben a
gyűjtőedényekben helyezzék el, hanem lehetőleg a heti, házhoz
történő hulladékszállításkor szállíttassák el.
Az pedig teljesen elítélendő, ha valaki úgy gondolja, hogy a
természetben van hulladékának a helye - az erdőszélen, bokrok
aljában, vagy máshol eldobott szemétnek faluképet is romboló
látványa van, emellett ha veszélyes hulladékot is tartalmaz,
károsíthatja környezetünket is!
Ezek kapcsán fontos megemlíteni a szelektív hulladékgyűjtést és a
komposztálást. Utóbbi két módszer alkalmazásával ugyanis
rendkívüli módon csökkenthető az otthoni, úgynevezett vegyes
háztartási hulladék mennyisége, arról nem is beszélve, hogy ezáltal
sokkal környezettudatosabbakká válhatunk. Érdemes törekedni arra
is, hogy minél kevesebb dobozos, flakonos, sok csomagoló-
anyagban árult terméket vásároljunk, hiszen ezáltal érezhetően
kevesebb otthoni hulladékunk keletkezhet.
Egy másik jelenség, hogy esténként az iskola környékén fiatalok
italoznak, majd az üres üvegeket nemcsak eldobják vagy otthagyják,
hanem sokszor össze is törik azokat. Ez pedig balesetveszélyes,
hiszen itt napközben a fiatalabb generáció játszik, kerékpározik, így
az ő testi épségüket is veszélyeztetik a szilánkok. Az italozás,
szemetelés, és az üvegtörés szigorúan tilos a közterületeken, így az
iskola környékén is! A közterület-felügyelő és a körzeti megbízott
fokozottan ellenőrzi a környéket és a kamerák képeit, és aki
megsérti a szabályokat, büntetésre számíthat.

Az engedély mindenkinek kötelező
Ha valaki közterületen szeretne tárolni valamit, a szabályozás
egyértelműen kimondja, hogy ehhez engedélyt kell kérnie az
önkormányzattól, és emellett a szükséges mértékű közterület-
foglalási díjat is meg kell fizetnie. Ez vonatkozik az építési
anyagokra, mobiltoalettekre, konténerekre, az ideiglenes táblákra,
árusító helyekre, termőföldre, tűzifára, vagy akár egy lakókocsi,
illetve utánfutó tárolására - egyszóval mindenre. Érdemes tudni azt
is, hogy egy üzemképtelen jármű közterületen való tárolása 30
napon túl tilos, de előtte is engedélyhez kötött.

Jön a szégyenfal
Közterületen parkolni csak a KRESZ szerint, szabályosan lehet. Ne
gondoljuk, hogy helyi szinten nem számít, hova állunk autónkkal!
Ahol tábla tiltja, ott megbüntethet a rendőr és a közterület-felügyelő.
A mozgássérült parkolót pedig rendkívüli módon tiszteletben kell
tartani! Aki ezeken a helyeken parkol, nemcsak pénzbüntetésre
számíthat, hanem arra is, hogy az erről készült fotó a honlapon
létesülő szégyenfalra is felkerül.
Elkezdték végrehajtani a régóta hatályos (most megújult) rendeletet
a parkolást akadályozó sziklák, karók ügyében is - ezeket begyűjtik,
mivel többségében balesetveszélyesek. A magasabb fűben a szikla
nem látszik, és így akár igen nagy kárt okozhat az autókban, amit
aztán az önkormányzatnak kell megtérítenie. A kihelyezett karók is
óriási problémákat jelenthetnek – olyanra is van példa, hogy kb.
negyven centi magas, tetején kihegyezett karókat helyeznek ki.
Belegondolni is borzasztó, hogy mi történne, ha egy ilyenbe
beleesne egy biciklis kisgyerek! Telki közterületei nem harci
övezetek, nem lehetnek tele „dzsungelcsapdákkal”! A karók és
sziklák helyett inkább mindenki ültessen cserjéket, fákat, amelyek
tökéletes megoldást jelentenek a zöldterületek autósok előli
védelmére! A rendelet egyébként pontos útmutatást ad arról, hogy
ebből a célból mekkora és milyen oszlopot helyezhetünk ki a
közterületre.

Zéró tolerancia a parlagfű ellen
Ki ne találkozott volna már Telkiben is elhagyatott előkertekkel,
gizgazos útmenti részekkel? A hatályos rendeletek szerint az
ingatlan előtti területet minden tulajdonosnak kötelessége rendben
tartani. Bár most kevésbé aktuális, de ez a téli hóeltakarításra is

Az utóbbi szűk egy évben rengeteg rendeletet, határozatot és
szabályozást tekintettek át és módosítottak, aktualizáltak az
önkormányzatnál. A felülvizsgálatok során most a közterületeket és
általánosságban véve az egymás mellett élést szabályozó rendeletek
kerültek sorra.
A cél az, hogy betartható és betartatható rendeleteink legyenek,
amelyek az időközben megváltozott törvényi szabályozással is
szinkronban vannak. Alapelvnek tekintendő, hogy egy helyi
rendelet nem írhat felül magasabb rendű törvényt. A változások
azért is történtek, hogy Telkiben mindig rend legyen, ennek
érdekében pedig az ellenőrzéseket is megszigorítják, és komolyan
vesznek minden szabályozást.
Ugyan ki örül annak, ha közterületeinket ellepi a szemét? Ki szereti
a magasra növő gaz látványát? Kinek jó, ha az allergiások ki sem
bírnak menni a szabadba a parlagfű-szennyezettség miatt? És kinek
van kedvére, ha a nyugalmat rendszeresen zajkeltők zavarják meg?
Valószínűleg senkinek. Egy közösségben élni ugyanis nemcsak
előnyökkel, hanem kötelességekkel is jár. Ami egyik oldalon
kötelezettség (pl. ne zajongunk éjjel), az a másik oldalon előny
(tudunk nyugodtan aludni).

A közösségi élet szinte minden területére kiterjedő szabályozás nem
azért van, hogy korlátozzon bennünket, hanem hogy az előnyeit
élvezzük. Biztosan vannak arra is jó példák, hogy egy kulturált,
késő estébe nyúló kerti party a megfelelően, előre értesített
szomszédokat egyáltalán nem zavarja. Sajnos azonban több esetben
is ennek épp az ellenkezője valósul meg.
A lényeg, hogy legyünk tekintettel másokra! Lehet, hogy abban a
pillanatban, amikor mondjuk egy mozgássérült parkolóhelyre áll
valaki, arra gondol, hogy éppen akkor úgysem jár arra olyan, akinek
szüksége lehet rá, azonban mi van, ha éppen igen? Nem véletlenül
van ott a jelzés, így tartsuk tiszteletben a szabályokat és ne álljunk
ilyen helyre.
Ha mozgássérültek lennénk, sok esetben egyébként is nehezebb
helyzetünket csak tetéznék a nemtörődöm emberek.
Gondolkodjunk mások fejével! Vajon mi örülnénk annak, ha más
betemetett árka miatt árasztaná el a víz a mi kertünket? A válasz
egész biztosan: nem.
Éljünk együtt, tiszteletben tartva egymást! Ha betartjuk a közösségi
szabályokat, mindannyian egy nyugodt, élhető faluban lakunk
majd, amelyre igazán büszkék lehetünk!

Rend a le lke mindennek

Közösségi  érdek
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vonatkozik - az akadálymentesítésról, csúszásgátlásról az előtte
húzódó járdaszakaszon a tulajdonosnak kell gondoskodnia.

Ha az ellenőrzések során
elhagyott területet, parlag-
fűvet találnak, az önkor-
mányzat felszólítja a tulaj-
donos(oka)t a rendbetéte-
lre. Ha ez a megadott ha-
táridőig nem teljesül, a-
zonnal megkezdik a kény-
szerkaszálást, amelynek
költségét azonnal kiszám-
lázzák és mellé a büntetést
is kiróják.

Továbbra is rengeteg problémát okoznak a csapadékvíz-elvezetési
szabálytalanságok is. Nemrég például egy frissen épített utat vitt el
a szabálytalanul az útra vezetett esővíz. Ilyenkor közösen –
mindannyiunk adójából - kell kifizet-nünk a heyreállítást, ahogyan
más esetekben is, amikor a lakók a telkükről a közterületre
szabálytalanul vezetik ki a csapadékvizet és ezáltal kárt okoznak.
Hasonló gondot jelentenek az illegálisan betemetett árkok, amelyek
miatt egyszerűen nem tud működni a teljes vízelvezetési rendszer.
Az árkokra, azok karbantartására, és a csapadék elvezetésére tehát
nagy szükség van, és mindannyiunk érdeke, hogy ez komplex
módon, senki által meg nem bolygatott rendszerként működjön. A
szabálytalankodók itt is előbb felszólítást, majd ha nem tesznek
érdemi lépést, büntetést kapnak.

Hagyjuk egymást pihenni!
Itt a nyár, sokszor van jó idő és meleg, így egyre többet vannak
nyitva ablakaink és sokszor tartózkodunk a szabadban. Sajnos
ugyanakkor sokan sértik meg a csendrendeletet (a zaj és rezgés
elleni védelem helyi szabályozását), ezáltal megzavarva mások
nyugalmát. Pedig a szabályozás határozottan kimondja, mikor és
milyen módon lehet zajt kelteni – közterületen és magánterületen
egyaránt. A változó törvényi kereteknek megfelelő módon nemrég
frissített rendelet külön szól a nem magánszemélyek általi
csendháborításról (pl. céges buli) is, és szabályozza ennek kereteit.
Fontos kitérni arra, hogy pirotechnikai termékeket szabadtéren csak
23 óráig (Szilveszter, Újév napján 1 óráig) használhatunk,
alkalmanként legfeljebb 20 percig. A helyhez kötött hangerősítő
berendezést alkalmazó, szabadtéri műsorszórás 10 és 22 óra között
folytatható, míg a kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással

kapcsolatos, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését
szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenység munkanapokon
7 és 20 óra, szombaton 8 és 20 óra között végezhető, míg vasárnap
és ünnepnapokon a zajkeltés nem engedélyezett.

Egy füst alatt…
Érdemes tudni, hogy a kerti hulladékok kezeléséről,
ártalmatlanításáról minden esetben az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni. Ez elsősorban komposztálással történhet.
Amennyiben mégis égetni szeretnénk, azt csakis a saját telkünkön,
kizárólag munkanapokon – március, április, szeptember, október,
november hónapokban -, 8-19 óráig tehetjük meg, szélcsendes
időben. Fontos, hogy közterületen az avar és a hulladék égetése
szigorúan tilos!

Aki Telkiben a közterületi játszóterek 5 méteres körzetén belül és a
község területén található buszmegállókban, valamint azok 20
méteres környezetében dohányzik, ugyancsak szabálysértést követ
el, amely után büntetés jár. Ez pedig akár 50 ezer forintot is
jelenthet!
Tartsuk be tehát a „játékszabályokat”, hiszen közösségben élni
egyben felelősséget is jelent! A rendeletek úgy készültek, hogy azok
mindannyiunk, azaz a lakóközösség érdekét szolgálják, így nem
ellenünk, hanem értünk vannak.

Szilágyi Balázs

A 2011. évi népszámlás elrendeléséről és lebonyolításáról a
2009.évi CXXXIX. Törvény rendelkezik. A törvény
értelmében a Magyar Köztársaság területén a 2011. október
1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes
személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell
tartani.
A népszámlálás végrehajtására 2011. október 1-je és 2011.
október 31-e között, a pótösszeírásra november 1-je és
november 8-a között kerül sor.
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon
teljesítheti:
- a kérdéseket az interneten keresztül válaszolja meg
- az adatszolgáltató a kérdéseket előre eljuttatott kérdőív

kitöltésével válaszolja meg
- az adatszolgáltató a kérdéseket személyesen válaszolja

meg a számlálóbiztosnak
A népszámlálási adatfelvétel végrehajtását számlálóbiztosok

végzik. A számlálóbiztos feladata az adatszolgáltatói
csomagok eljuttatása a lakcímekre, a személyes adatfelvétel
során az interjúk lebonyolítása, az adatokat önkitöltéssel
végző személyek papír alapú kitöltött kérdőíveinek
összeggyűjtése.
Jelen felhívás keretében keressük azokat a nagykorú,
cselekvőképes személyeket, akik szívesen közreműködnének
számlálóbiztosként a népszámlálás lebonyolításában.
A számlálóbiztosok kiválasztását a települési népszámlálási
felelős végzi a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által
megadott szempontok alapul vételével.
Kérjük, aki népszámlálási számlálóbiztosként részt kíván
venni a népszámlálásban 2011. július 31-ig jelezze azt a Telki
Polgármesteri Hivatalban dr. Lack Mónika aljegyzőnél
személyesen vagy a 06-26-572-003 telefonszámon.

Makranczi László
jegyző

Felhívás népszámlálási számlálóbiztos toborzásra
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Finisében jár az új
óvoda építése

Az átadás előtti utolsó műszaki ellenőrzéseket, kiegészítéseket és javításokat
végzik az öreghegyi új óvodaépületen, így minden valószínűség szerint a
következő oktatási évben már rendelkezésre állhat a két csoportszoba.
Az épület elkészültekor lényegesen enyhülnek a férőhelyproblémák, és a telki
gyerekek minden igényt kielégítő környezetben tölthetik óvodai napjaikat.
Az óvodaépítés az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt. Telki Község
Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi
Operatív Program keretén belül kiírt ”Közoktatási intézmények beruházásainak
támogatása” című pályázaton 96.937.168 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.

             



Telki előzetes nyári programterve
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Beszámoló a Telki Óvoda 2010/2011 nevelési évének
munkájáról
A testület megtárgyalta és elfogadta a Telki Óvoda és a Telki
Általános Iskola (immáron Pipacsvirág Általános Iskola)
2010/2011. nevelési évének munkájáról szóló beszámolókat.

Telki belterületi úthálózatának felújításáról, fenntartásáról
és a szennyvízcsatorna-hálózat építéséről szóló koncepció
A képviselők megtárgyalták és jóváhagyták Telki belterületi
úthálózatának felújításáról, fenntartásáról, a szennyvízcsatorna-
hálózat építéséről szóló koncepcióját. Ennek időarányos
megvalósítása érdekében a Budajenői út, valamint a Fő utca -
Muskátli utca - Napsugár út komplex forgalmi csomópontjának
átépítésére, és a Fő utca (Körforgalom- Pajta közötti szakasza)
teljes körű rehabilitációjára közbeszerzési eljárást indítottak.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás
A képviselők az ingatlantulajdonosok közműfejlesztési és útépítési
hozzájárulásáról szóló korábbi rendeletet hatályon kívül helyezték.

A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról, illetve az
állattartásról szóló rendelet módosítása
A testület a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról, valamint
az állatok tartásáról rendeleteket több ponton módosította.

Az Építészeti-Műszaki tervtanács
A testület felülvizsgálta a Tervtanácsról szóló rendeletét, és a
témában új rendeletet alkotott.

A bankszámlavezető OTP Bank Nyrt.-vel kötött
folyószámlahitel – keretszerződés meghosszabbítása
A képviselő-testület döntött az OTP Bank Nyrt. által rendelkezésre
álló 150 millió forint folyószámlahitel-keret 2012. június 9-ig
történő meghosszabbításáról.

A 2011-es közbeszerzési terv módosítása
A testület a 2011. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint
módosítja:
Tervezett beszerzés, szolgáltatás igénybevétele Becsült érték HUF ezer Ft-ban

Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja
1. Muskátli utca komplex csomópont  átépítése 170 000 május
2. Fő utca teljes körű rehabilitációja 90 000 október
3.Tengelice utcai óvoda eszközbeszerzése 10 527 május

Beszámoló a Telki Víz Kft. 2010-es gazdálkodásáról
A képviselő-testület, mint a Kft. alapítója megtárgyalta és
elfogadta a Telki-Víz Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló
pénzügyi jelentést.

Telki ivóvíz-hálozatának üzemeltetésével összefüggő
kérdések
Elfogadták az üzemeltető ÉDV Zrt. 2010-re vonatkozó műszaki és
pénzügyi és a tavalyi évben képződött amortizáció összegének
felhasználásáról szóló tájékoztatóját, valamint jóváhagyták a 2011-
re tervezett amortizáció összegének felhasználására vonatkozó
megállapodás tervezetét.

Beszámoló a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységről, a
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról
A testület megtárgyalta és elfogadta a gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységről, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
munkájáról szóló beszámolót.

A Telki Ifjak Közösségéért Egyesület székhelyéről
A képviselők hozzájárultak, hogy a Telki Önkormányzat
tulajdonában lévő Petőfi utca 1. szám alatti ingatlan a ,,Telki Ifjak
Közösségéért Egyesület” (TIK) székhelyeként kerüljön
bejegyzésre.
(A TIK megválasztott elnökével készített interjú ehavi számunkban
olvasható.)

Az új óvodaépület működéséhez szükséges eszközök,
berendezések, felszerelések beszerzése, közbeszerzés kiírása
A testület a Telki, Tengelice utca 3. szám alatti óvodaépület
működéséhez szükséges eszközök, berendezések, felszerelések
beszerzésére közbeszerzési eljárást indít.

szb

Beszámoló a képviselő-testület üléséről

augusztus 20. Szt .  István-nap   Budajenő,  Szt .  Mihály Templom
augusztus 20. Templombúcsú Telki  Templom
augusztus 28. Nyárbúcsúztató utcabál Telki ,  iskola előtér

A részletekről és az aktualitásokról az események előtt a telki.hu honlapon is olvasható tájékoztatás.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K ,  P R O G R A M O K
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A Telki Ifjak Közösségéért Egyesület egy
2011-ben megalakult nonprofit szervezet,
amelynek célja, hogy a telki fiataloknak
helyben találkozási, szórakozási
lehetőségeket és kulturális programokat
biztosítson.
Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen
egyesületet hozzatok létre?
Az ötlet már régebben megszületett, és
több olyan próbálkozás is volt az elmúlt
évek során, amely végül kudarcba fulladt.
Ugyanakkor sehol a környéken nincs
ilyen szervezet, ami a fiatalok érdekeit
képviselné. Ezért gondoltuk úgy, hogy
egy olyan nonprofit szervezetet hozunk
létre, ami elsősorban Telki fiataljait és
persze a környék ifjúságát is összefogja,
támogatja.
Pontosan mikor gondoltátok úgy, hogy
egy ilyen egyesületet létre kéne hozni?
Az első „Puttó Pajta Party” után. Az
ötlettel már persze korábban is barát-
koztunk, voltak kirándulások, közös
főzések, és hasonlók, de ekkor éreztük,
hogy nagyon nagy igény lenne egy ilyen
egyesületre vagy szervezetre. Rengetegen
jelentek meg a buliban - közel 80 fő -, és
az esemény után nagyon sok pozitív
visszajelzés érkezett hozzánk. Rengeteg
e-mailt kaptunk, hogy mikor lesz a
következő fergeteges Puttó Pajta Party.
Miután végleg döntöttetek, hogy
belevágjátok fejszéteket ebbe a fába kitől,
mitől, és honnan kaptatok támogatást,
segítséget?
Támogatást rengeteg helybéli szülőtől
kaptunk, akiknek ezúton szeretnék
köszönetet mondani, hogy mellettünk
álltak és támogattak minket. Deltai

Károlynak is hálásak vagyunk, aki a
választások idején is mellettünk állt,
segített és tanácsot adott az elinduláshoz.
Miután a voksolás lezajlott, már biztos
volt az önkormányzat felöl is a
támogatás. Szeretnék még köszönetet
mondani Proszenyák Róbertnek és
feleségének Vászolyi Tímeának, akik a
szülői hátteret képviselik az
egyesületünkben.
2010 decemberében felmerült, hogy a
rendelő elköltözik, és az egyesület
megkapja a régi épületet.
Igen, ez így is történt és meg is kaptuk az
önkormányzattól a régi orvosi rendelő
helyét, amit azóta sikerült
kicsinosítanunk. Erre a helyre azért is volt
szükség, hogy legyen egy klubház, ahova
a fiatalok összegyűlhetnek. Terveinkben
szerepel a környékbeli fiatalok tevékeny-
ségeinek a támogatása. Például zene-
karoknak próbahelyként, tárolóhelyként
adnánk ki, vagy fiatal diákoknak, akik
angolt, németet, matekot tanítanának.
Jogilag hogy alakul meg az egyesület?
Hogy álltok most hivatalosan?
Jogilag különbséget kell tenni a meg-
alakulás és a létrejövés között. Az alakuló
ülésen 2011. április 9-én megalakultunk,
de létre még nem jöttünk, mert az
egyesület a bírósági nyilvántartásba
vétellel jön létre. Az ehhez szükséges
hivatalos papírok és engedélyek be-
szerzése még folyamatban van - ehhez
közjegyző és ügyvéd nyújt segítséget. Az
alapító tagok (Ábrányi Krisztina, Danics
Rebeka Zita, Illés Máté, Kiss Eszter, Kiss
Máté Jenő, Kostka Judit Ágnes, Maronics
Júlia Mária, Miskolczi Tamás, Neszmélyi
Réka, Proszenyák Róbert, Vászolyi
Tímea) aláírták a TIK alapszabályzatát is.
Telki Fesztivál keretében a megnyitó is
megtörtént, ahol a Mongun Trio zenekar
lépet fel. A finom ebéd megfőzésében a
Budajenei Rakottkert segédkezett.
Milyen terveitek vannak?
Elsősorban szeretnénk minél több fiatalt
bevonni az egyesületbe. Szeretnénk
tagsági díjat bevezetni, amiből a tagok
támogatottan vehetnek részt a közösségi
programokon.  Tehát érdemes lesz majd
belépni a TIK egyesületbe. Ezen kívül
terveink között szerepel még egy honlap
indítása, amit szeretnénk szeptemberig
létrehozni, és ahol majd nyomon lehet

követni programjainkat. Addig is a
www.facebook.hu oldalon a Telki és
környék fiataljai csoport néven minden
kedves érdeklődő megtalál minket. Fo-
lyamatosan információkat lehet olvasni a
TIK alakulásáról, illetve programjainkról.
Rengeteg ötletünk van, ezek között
szerepel sítábor, nyári tábor, filmklubok,
kirándulások, főzések, vetítések, társa-
sozások.
Szeretnénk egy újságot is létrehozni,
aminek a célközönsége a fiatalok lesznek.
Ebbe szeretnénk beszámolókat, képeket,
interjúkat, programajánlókat beletenni -
természetesen nem csak a TIK esemé-
nyeivel kapcsolatosan. Ennek pont az len-
ne a lényege, hogy minden korosztályhoz
szól. Tehát az általános iskola és az óvoda
eseményeit is közölnénk, azaz mindent,
ami a fiatalok érdeklődését megfogja.
Korábban már említettem, hogy a
klubházat szeretnénk majd kiadni a
helybéli együtteseknek próbahelyként,
tárolóhelyként, illetve minden egyéb
tevékenységre, amivel támogatni tudjuk a
fiatalokat. Természetesen a rend és a
csend megzavarása nélkül. 
Szeretnénk egy éves programot kidol-
gozni, amiben olyan TIK által szervezett
programok vannak, amelyek össze-
hozzák, és közösséget kovácsolnak a
fiatalokból. Azt szeretnénk, hogy az új
telki lakosok megismerjenek minket és
csatlakozzanak hozzánk. Szeretnénk
lehetőséget nyújtani az ismerkedésre
Telkiben olyan fiataloknak, akik
Budapestre járnak iskolába, és ott van a
baráti körük. Ezeknek a fiataloknak
szeretnénk, ha itt helyben is lenne lehe-
tőségük egy baráti körbe becsatlakozni,
hogy ne kelljen bejárni Budapestre
bulizni. A TIK kortól független szervezet,
ahová bárki beléphet. És amint látjuk már
a korosztályokat, az alapító tagokkal sze-
retnék korcsoportos programokat is lét-
rehozni, ezzel is korcsoportoknak segít-
séget nyújtani, hogy saját korosztályát
megismerje itt Telkiben. Természetesen
lesznek korcsoportmentes programok is.
Ugyanakkor szeretnénk bizalmat és
támogatást nyerni az idősebb korosz-
tálytól. Elsősorban a szülőktől. Teljes
mértékben komolyan vesszük a TIK
egyesületet és az ezzel járó felelősséget,
feladatokat. Az önkormányzat támoga-
tását, bizalmát szeretnénk növelni,
igyekszünk hibáinkból tanulni és a

Egységbe kovácsolódnak
Interjú Neszmélyi Rékával, a TIK - Telki Ifjak

Közösségéért Egyesület - elnökével
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Szerencsésen hazatértünk a 3 napos
kirándulásunkról. Első napunk Sár-
várra vitt, ahol 25 nyugdíjas társunk a
fürdőzés mellett döntött. Mi többiek
megnéztük a város nevezetességeit, és
az arborétumot, ahol a hatalmas, több
száz éves fák árnyékában megpi-
hentünk. 3 órakor elfoglaltuk a
szállásunkat Novák-falván, majd
elindultunk a faluba, ahol nagyon
finom péksüteményt vásároltunk.
Néhányan tovább mentünk, célunk a
hegy tetején lévő kápolna megtekin-

tése volt. Tizenegy nyugdíjastársunk
fel is jutott, amire igen büszkék
vagyunk, lefelé pedig már gyorsabban
haladtunk, és vacsoraidőre vissza is
értünk. Második napunkat Sopronban
kezdtük, amit az alábbi kép is
megörökített.
Kisvasúttal bejártuk a várost, majd
Fertőrákoson tovább vonatoztunk,
közben megnéztük a kőfejtőt. A Fertő-
tónál már vártak ránk, hajóra szálltunk
és 1 órát a vízen töltve csodáltuk meg
a természetet, a sirályokat. Ezután

Sopronbánfalván a Pálos-Karmerita
Kolostort néztük meg. Harmadik
napunk Győr látnivalóival telt, majd
utolsó állomásunk Pannonhalma volt.
A kiránduláson mindennel nagyon
meg voltunk elégedve, remélem,
máskor is ilyen sokan eljönnek!
A következő találkozásunk július 9-én
délután 5 órakor lesz a Pajtában. Egy
héttel előtte kérek visszajelzést!
További szép napokat!

Márta

korábbiakat helyrehozni. Szerintem
rengeteget fejlődtünk, és fejlődni is
fogunk - megteszünk minden tőlünk
telhetőt ennek érdekében.
Milyen programokra gondoltatok, amik a
fiataloknak szólnak?
Már több rendezvényt csináltunk, köztük
a Telki-túra néven ismert eseményt. A
fáradt kirándulók a „nagy túra” után az
Annalaknál olthatják szomjukat és
éhségüket. Akiknek még van kedvük és
energiájuk, játékos feladatokban vehetnek
részt.
Talán a legismertebb esemény az a Puttó

Pajta Party, ami most 2011. május 15–én
negyedik alkalommal került megren-
dezésre az önkormányzat támogatásával,
lent a Telki Általános Iskola tornacsar-
nokában a Telki Fesztivál keretein belül.
Ezen a rendezvényen ismét nagyszámú
közönség jelent meg. És újra szeretnék
Spiriev Teónak köszönetet mondani, hogy
eljött és énekelt nekünk. 
2010 szeptemberében az Egészségnap
keretén belül egyesületünk az általános
iskolásoknak szervezett egy délutáni
programot, amin a gyerekek csoportokra
oszlottak és a TIK alapító tagjainak
segítségével filmet forgathattak. Ez idő

alatt szülők segítségével a falu
kemencéjében szilvás pitét süthettek. A
film megtekintése újabb délutáni össze-
jövetelt eredményezett, ahol popcornnal,
és jó hangulattal vártuk a kedves
érdeklődőket. 2011. június 4-én volt az
első filmklub, amit szeretnénk 2-3 hetente
megismételni. A filmekre a facebook
oldalunkon lehet szavazni, illetve
informálódni, hogy mikor, hol és mit
fogunk vetíteni. Az első és a második
vetítés nagyon jól sikerült, úgyhogy
ezúton szeretnék minden kedves olvasót
meginvitálni a következő filmklubunkba.

Baltási Cecília

A Nyugdíjas-klub hírei
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Esőkabát, menedék, tűz. Elsősorban ezekre
volt szükség a május 28-i Völgy utcai
Bográcspartihoz a reggeli kezdésnél. Az
idő ugyanis meglehetősen cudar volt, és
nem igazán fogadta kegyeibe a
résztvevőket.

Szerencsére a hangulatra ennek ellenére
sem lehetett panasz és a lelkes csapatok
legjobb tudásuk szerint – és némi
lélekmelegítővel feldoppingolva – láttak
neki a főzéshez.

Volt itt minden: albán lecsó, pörköltek,
paprikás finomságok, csülkös gulyás,
palócleves. Önálló csapatot állított a Telki
és a Budajenői Önkormányzat – ez a „harc”
különösen pikánsnak ígérkezett…

Aztán ahogy puhultak a hozzávalók, és
még jobban oldódott a hangulat, az égiek is
belátták, nem érdemes büntetniük a nagy
főzőpartit, és szépen fokozatosan elállt az
eső.
Eközben élő zeneszó mellett készülődött a
13 csapat, és aki a környéken járt,
megállapíthatta, az illatok alapján minden
étel megérdemelne egy díjat.

Aztán eljött a pillanat és elkészültek a nap
sztárjai: készen lettek a bográcsban főtt
finomságok.
Akinek volt kapacitása, végig is kóstolhatta
a kínálatot – a zsűrinek persze nem volt
más választása…
Bizony, nem voltak könnyű helyzetben a
bírák, de aztán hosszú tanakodás után
megszületett a döntés: Különdíjat kapott a
Telki Önkormányzat - erdőjava
vadpörköltet készítettek erdei gombával. 
A második helyet a Budajenői Önkor-

mányzat kapta meg a szinte biztos befu-
tónak gondolt palóclevessel. Az első a Pia
and Ragu csapat lett egy igazán remek er-
dei gombás vaddisznóraguval, míg a közön-
ségdíjat a TelkiCafé csapata nyerte meg.

A díjkiosztót követően megkezdődhetett a
„gála”, vagyis az utcabál. Néhányan ugyan
ekkor már távoztak, ám a maradók táncra
perdültek és a nap aznapi első sugarai által
(is) felmelegítve fergeteges bulit vará-
zsoltak a Völgy utcában.

Minden résztvevőnek és a díjazottaknak jár
a gratuláció, ahogyan köszönet illeti a
szervezőket is!

Szilágyi Balázs

Bográcsparti és utcabál a Völgy utcában
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Sokáig haboztam, hogy a Kiss Zenede által az Iskolánk
aulájában megtartott Évzáró Hangversenyéről – ha már
írok – akkor próbáljak meg objektív lenni, de beláttam,
hogy érintettségem okán erre nem lennék képes. Ugyanis
az az örvény, amely kislányomat beszippantotta, engem is
magával ragadt. De kezdjük az elején…
Gyerekeink kis kora óta figyeljük apró rezdüléseiket,
ennek ellenére közel három éve mégsem tulajdonítottunk
különösebb jelentőséget annak, hogy elsős lányunk
határozottan és kitartóan követelte, hogy szolfézsra
járhasson. Ennek ellenére kitartását siker koronázta, így
ismerkedtünk meg a Telki Iskolán belül is működő Kiss
Zenede Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, Zsófi
nénivel, Gyula bácsival, Gabi nénivel (és sorolhatnám), és
így költözött be a fuvola hangja házunk falai közé is.
Kezdetben csak egy műanyag fuvolánk volt, amelyen
lányunk hosszas gyakorlást követően eljátszotta az „Egy
boszorka van”-t. Ezt egy könnyű kis Beethoven darab
követte, majd a műanyag fuvolát hamarosan felváltotta egy
fémből készült igazi hangszer. A repertoárt eleinte még
tudtam kottából követni, utána már csak helyenként
ismertem fel a dallamvezetést (ott is inkább csak a
refréneknél), végül most már ott tartunk, hogy a kottát
nézve fogalmam nincs, hogy a lányom hol tart, sőt a hibáit
is csak akkor veszem észre, ha dühösen toppant egyet és
elölről kezdi.
Már a tavaly megtörténtek az iskolán kívüli komolyabb
megmérettetések és eljött az ezüst, illetve arany színű

Kiss Zenede Évzáró Hangverseny a Telki Iskolában

A fellépő „művész” hölgyek és urak: Németh Gergely (zongora), Dura Kinga (fuvola), Balogh Réka (zongora), Sepp
Márton (fuvola), Benedek testvérek Luca (furulya) és Barnabás (zongora), Galló Lilla (fuvola), Csiba Anna Sári (gitár),
Csiba Krisztina (gitár), Ács Máté (zongora), Szakáll Csenge (zongora), Sepp Yvette (ének), Tömösközi Adél (fuvola),
Kapiller Zsófi (trombita)  türelmesen a sorukra várnak.

A szolfézskórus

A közönség, kicsik-nagyok, javarészt családtagok.

       



2011. június 1111TELKI napló

KK UU LL TT ÚÚ RR AA

oklevelek osztásának ideje is. Hogy innen merre visz az út,
azt nem tudhatjuk. Egyelőre elkezdünk egy második
hangszert (valószínűleg a zongorát) tanulni, de korai lenne
azt mondani, hogy a lányunk élete felnőtt korában is a
zenéről fog majd szólni. Nem tudhatjuk, de ennek ellenére
szülőként már most úgy érezzük, hogy megérte a pénz, az
energia és a befektetett idő, mert a zene egy komoly
szellemi kihívás, továbbá az ember még gyerekként
megtanul úrrá lenni saját szorongásán és szembe nézni egy
akár 100-200 fős közönséggel. A ráción túlmenően
megfizethetetlen az érzés, amikor azt látom, amint lányom
egy-egy sikeres szereplést követően, kipirult arccal
rácsodálkozik az őt tapsoló közönségre és meghajol a
színpadon.
Lányunk története nem egyedi. Az iskola aulájában június
10-én tartott záróünnepségen rengeteg csöppség mutatta be
tudását szüleinek, barátainak és nem utolsó sorban
önmagának: kezdve a kórussal, a baletton át zongora,
fuvola, trombita, gitár, hegedű és egyéb vonós
hangszerekkel bezárólag. Talán az egyre népesebb,
leendőbeli Telki Kamarazenekar tagjait láthatjuk a
képeken.

G.Zs.

Dura Kinga: Farkas Ferenc Magyar táncát adja elő

A modern tánccsoport Csajkovszkij Diótörőjét követően
fogadja a közönség ünneplését.

A vonószenekar.

Az oktatók, akinek mindezt köszönhetjük: Szíj Rózsa
zongora (és szervezés), Pásztor Judit gitár, Hegyiné
Rozmán Angéla hegedő, Joó Gyula fuvola, Tóth András
fuvola, zongorakíséret és ének, Szekér Zsófia szolfézs,
ének, Haász Melitta zongora, Hajtó Gertrúd cselló; akik
lemaradtak a közös képről: Hainné Krasznai Melinda,
Réfi Kata, Méhesné Kispál Anita, Erdei Gabriella és Timár
Mihály.

Galló Lilla Mozart darabot
ad elő

Sepp Yvette Brahms
Bölcsődalt énekel
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Elérkeztünk a tanév utolsó hetéhez. A
magunk mögött hagyott év igen csak
bővelkedett eredményekben, esemé-
nyekben. Erről a részletes beszámolót
megtalálhatják az iskola honlapján
(www.iskola.telki.hu).
Az alsó tagozat az elmúlt egy hónapban
rendezte meg a szépolvasási versenyt
május 17-én.

Az eredmények:
2. osztály:
1. Ungár Éva
2. Galambos Bence
2. Bayer Bendegúz
3. Konrádi Kira
3. Proszenyák Dalma
3. osztály
1. Ács Máté
2. Dura Kinga
2. Proszenyák Nándor
3. Hajdu Nelli
3. Rékasi Zsigmond
4. osztály
1. Göde Anna
2. Schweizer Lili
3. Rózsa Fanni
3. Nagy Borbála
A versenyt Dorogi Lilla tanító néni
szervezte.
Az elmúlt időszakban Maronicsné Dávid
Anna vezetésével két rajzversenyen is
jeleskedtek tehetséges diákjaink.
Az „Aradi Jenő” megyei rajzversenyre
továbbjutott 4 tanulónk. Színes csendélet
kategóriában Balogh Inez (8.b), Rákosi Lili
(8.a), Varga Anna (8.b), valamint fekete-
fehér csendélet kategóriában Kertész Júlia
(7.a).
A Zsámbéki-medence Idegenforgalmi
Egyesületének rajzversenyén is igen szép
eredmények születtek:
1. Svercsok Bernadett (7.a)
2. Mód Klaudia, (6.b), Portik Ádám (5.c)
3. Heiler Ivett (7.a)
Június 6-án, 7-én és 8-án iskolánk három
osztályának tanulói felvették ünneplő
ruhájukat, és az ebben az évben
bevezetésre kerülő Tudás Próba keretein
belül számot adtak tudásukról. Az 5.c
osztály történelemből, a 6.b osztály magyar
nyelvtanból, a 7.a osztály pedig biológiából
jeleskedett. A feleletek igen színvonalasak
voltak, mely egyrészt a diákok felké-
szültségét, másrészt a felkészítő tanárok
(Csáforda Rita és Tóth Attila) munkáját
dicséri.
Az osztályok átlageredményei: 
5c történelem: 4,43
6.b magyar nyelvtan: 4,5
7.a biológia: 4,58
A Tudás Próba során a jelesek között is
kiemelkedően teljesítő tanulók:

5.a osztály: Császi Anna, Farkas Dániel,
Szabó Gabriella, Szobi Csongor
6.b osztály: Arató Rebecca, Balogh Petra,
Hollós Dániel, Takács Máté
7.a osztály: Becz Sándor, Heiler Ivett,
Markó Zsombor, Schmaus Dóri, Török
Luca

Június 9-én és 10-én 8. évfolyamos
diákjaink az Origo Junior nyelvvizsgának
megfelelő vizsgát tettek angol nyelvből. 
Egy tanuló (Lóránd Ádám 8.a) felmentést
nyert a vizsga alól, mivel májusban sikeres
középfokú ORIGO nyelvvizsgát tett.
A vizsga eredményei:
Oszt. írásbeli szóbeli átlag
8.a. 84,7 % 83,8 % 84,25 %
8.b. 84,8 % 81,2 % 83 %
Kiemelkedő teljesítmény – 90%-tól
Írásbeli 8.a. – 7 tanuló
Czövek Boldizsár 91%,  Hajdu Erik 94%,
Kertész Zsófia 97%,  Neudert Nikolett 95
%,  Rákosi Lili 95%, Sipkovits Zsófia 91%,
Komjáti Ede 92%
Írásbeli 8.b. – 9 tanuló
Csiba Flóra 91%,  Csorba Júlia 91%, Illés
Tamás 95%, Keszei Zsófia 91%, Lázár
Glória 94%, Liliom Dóra 94%, Molnár
Anna 95%, Őri Dorottya 97%, Rátvay-
Nagy Dániel  92%
Szóbeli 8.a. – 5 tanuló
Czövek Boldizsár 94%,  Egei Petra 98%,
Hajdu Erik 100%, Neudert Nikolett 100%,
Sipkovits Zsófia 100%
Szóbeli 8.b. – 8 tanuló
Bessenyei Dániel 90%,  Csorba Júlia 90%,
Illés Tamás 95%,  Lázár Glória 90%,
Liliom Dóra 100%,  Molnár Anna 100%,
Rácz Orsolya 97%, Rátvay-Nagy Dániel
100%
A sikeres vizsga a diákok és a tanárok
számára egyaránt igen nagy próbatétel volt,
de mindenképpen megérte! Gratulálunk a
diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak
is (Bahik Krisztina, Kapuszta Zsuzsanna,
Vinczéné Takáts Andrea, Ziger Erika).

Ebben a hónapban vehették át diákjaink a
„The Big Read” verseny során elért
eredmény (1.000.000 angol szó elolvasása)
jutalmaként az ajándékkönyveket. Ziger
Erika tanárnő a versenyben részt vett
gyerekeknek Csokissüti-faló délutánt
rendezett. 

Iskolánkban hagyomány az év végi
Művészeti Gála. Ebben az éven 17 osztály
vett részt a jeles művészeti eseményen,
ahol találkozhattunk Mikkamakkával, ba-
jor táncosokkal, esőcsinálókkal, versmon-
dókkal, a félelmetes kis gömböccel és sok-
sok más szereplővel. A közönség minden

Sikerekben gazdagon

Angol vizsga

Tudás Próba

Művészeti Gála

Tanárok

Pásztor Bence rajza Google pályázatra
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produkciót nagy tapssal díjazott.

Hivatalosan is Pipacsvirág
A Művészeti Gála keretében került sor az
iskola névadó ünnepségére is, ahol Móczár
Gábor alpolgármester úr kimondta a bűvös
szavakat: „Az iskola neve ettől a pillanattól
Pipacsvirág Magyar-, Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola.” Szavait taps-
vihar és számtalan felreppenő luftballon
kísérte.

Megvannak az első Havas Ferenc
emlékdíjasok
Köztudott, hogy iskolánk ebben az évben
ünnepelte fennállásának tizedik
évfordulóját. Ebből az alkalomból az iskola
vezetése megalapította a Havas Ferenc
(egykori telki tanító) emlékdíjat, melyet
iskolánk azon pedagógusainak adomá-
nyozunk, akik hosszú időn keresztül, ma-
gas színvonalú pedagógiai oktató-nevelő
munkával sokat tettek a telki diákokért.
A díjat idén Haasné Varga Erzsébet és
Somlai Judit kapták.
Munkájukért köszönet illeti őket. Kará-
csony Sándor szavaival egészségben,
boldogságban tartalmas hosszú életet
kívánunk nekik! 
„A pedagógus nem lehet elkeseredett,
megtorpant ember, mert a pedagógusnak
egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit
optimizmusa.”
A Művészeti Gálát az iskola pedagó-
gusainak felejthetetlen zenei összeállítása
zárta, amely igen nagy sikert aratott a
hallgatóság körében!
És még egy fantasztikus hír: két diákunk
(Weisz Zsófia és Pásztor Bence) került be
közel 20.000 indulóból a GOOGLE által
meghirdetett verseny döntőjébe, azaz a
legjobb 60 közé. A 60-as döntő ered-
ményeiről természetesen később beszá-
molunk!
Az év utolsó napján az iskola minden
diákja kedvére sportolhatott. A gyerekek 18
helyszínen mérhették össze tudásukat, és
gyűjthettek zsetonokat, amit aztán zöld-
ségre, gyümölcsre és egyéb finomságokra
lehetett beváltani.
Június 17-én elbúcsúztunk harmincnyolc
végzős diákunktól, majd kislovaggá, illetve
lovaggá avattunk 19 arra érdemes
negyedikes és nyolcadikos diákot, végül
közös énekszóval bezártuk a 2010-2011-es
tanévet.
Ha a jövő év „csak” ilyen eredményes és
mozgalmas lesz, mint az idei, akkor nem
kell szégyenkeznünk. De miért ne lehetne
még jobb?
Erről az évről digitális évkönyv is készült,
ami megrendelhető a www.digievkonyv.hu
oldalon.

Sarlós Erzsébet
igazgató

Vers a ballagók tiszteletére:

Mit mondhatnék?
Nos, jó utat!
Hisz elmész innen messzire.
De várj egy percet, ne rohanj!
Nem kell sietned ennyire.
Minden rendben? Eltettél mindent?
Tudást, értelmet, fantáziát?
Nem tudom mit vár, mit kér tőled,
A rajtunk kívüli nagyvilág.
Látom, hogy várod, látom, hogy
készülsz,
Hiszen felvetted szép ruhád,
A tükörben talán hosszan nézted,
Megfelelő- e a frizurád…
Minden rendben, kész vagy az útra.
Válladon díszes tarisznya lóg.
Mégis aggódom (csak egy cseppet)
Elég lesz az útravalód?
Kaptál sok mindent, amire szükség lesz,
Betűket, számokat, képleteket,
Tartást, hitet, bátorságot,
S remélem vidám perceket…
Ha valami mégis kimaradt volna,
Ha valami hiányzik, pótolhatod,
Csak gyermeki éned nehogy itt hagyd, 
Mert pótolhatatlan útravalód.
Ja, csomagolj humort és tréfát,
Mi ezer bajon átsegít...
Most egy picit elgondoltam;
Milyen lesz az, ha már nem vagy itt?

Ne húzzuk tovább a búcsúzást,
Elköszönök én, s az iskola,
Már hozom is a kapu kulcsát…
Hát… Isten veled cimbora!”

ballagók (8.a)Portik Ádám  Az én kertem - rajzpályázat

ballagók (8.b)Rákosi Lili zongorázik

Kis “Lovagok”

Nagy “Lovagok”

Ballagás
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Beszámoló a KoKuKK Egyesület 2010. évi
tevékenységéről és gazdálkodásáról

A KoKuKK Egyesület 2011. május 17-én fogadta el a
2010. évről szóló közhasznúsági jelentését. Ez a
dokumentum tartalmazza az egyesület tevékenységéről
készült ismertetést, valamint a gazdálkodásról, a kapott
támogatások felhasználásáról szóló, részletes beszámolót.
A 2010. évi és korábbi közhasznúsági jelentéseink is
elolvashatók az egyesület honlapján, a www.kokukk.hu-n.
Az egyesület tavalyi programjai a következők voltak.
Március 12-én rövid megemlékezés keretében
megkoszorúztuk a Kodolányi János szülőházán elhelyezett
emléktáblát. Március 20-án irodalmi estet szerveztünk az
óvoda aulájában, megzenésített versekkel fűszerezve.
Vendégünk volt Kemény István költő és zenész barátai.
Március 27-én fát ültettünk. A facsemetéket az Állami
Autópálya Kezelő Zrt. adományozta Telki község számára,
a KoKuKK az önkéntestoborzást végezte. Április 16-án az
általános iskolában megemlékezést tartottunk Radnóti
Miklós költőről. Április 17-én délelőtt a falu utcáit
takarítottuk, és lefestettük a padokat a Muskátli utcai
játszótéren. Május 15-én részt vettünk a Telki Fesztiválon.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
munkatársa kitűnő előadást tartott a madarak fészkelési
szokásairól, és madárismereti játékokat, madártotót hozott
az érdeklődőknek. A barkácsoló kedvű madárbarátok
elkészíthették saját B és C típusú odúikat, és lehetett
madáritatót készíteni agyagból, amit utána ki is égettünk.
Kihirdettük Az Év Madara a fecske! c. pályázat győzteseit
rajz, fecskés füzet és fecskés dizájn kategóriákban, és
kiállítottuk a nagyon szép pályamunkákat. Információs
standon népszerűsítettük a felelős kutyatartást,
együttműködésben a Zöld Zebra Állat- és Természetvédő
Egyesülettel. Szeptember 18-án, az Egészségnap keretében
meghívtuk a Budavidék Zöldút Szövetséget egy
bemutatkozó előadásra és közös biciklizésre. Szeptember
25-én Telkit képviseltük a törökbálinti Kistérségi Agora
programon egy madárbarát programmal, ezúttal is az MME
szakmai támogatásával. Október 2-án délelőtt falutakarítást
szerveztünk. November 13-án óriási érdeklődés mellett
irodalmi délutánt szerveztünk gyerekeknek és
felnőtteknek, sok-sok játékkal, szörppel és sajtkóstolással,
könyvvásárral fűszerezve. Ezúttal Berg Judit volt a
vendégünk, a Rumini és más népszerű gyermekkönyvek
szerzője. November 20-án ismét népes közönségnek tartott
madárgyűrűzést Kocsis Zsuzsa, a Magyar Madártani
Egyesület munkatársa, a telki ovisok régi ismerőse. Ezúttal
ismeretterjesztő erdei sétán is részt lehetett venni, ahol az
erdőgazdálkodásról és a helyi erdő jellemzőiről
hallhattunk.
A fenti programok mellett részt vettünk a pátyi beruházás
elleni civil tiltakozás koordinálásában. Csatlakoztunk a
Telki Óvoda kezdeményezéséhez egy helyi tanösvény
kialakítása érdekében, amin azóta is együtt dolgozunk. (A

tanösvény elkészülte az ősz folyamán várható.) Az ősz
folyamán elkezdtünk tájékozódni, milyen lehetőségei-
feltételei vannak egy helyi piac megvalósításának
Telkiben. És részt vettünk fennállásunk első
könyvaukcióján, ahol telki magánszemélyek adományaiból
megvásároltuk Kodolányi János egykori könyvtárának két
becses darabját, Szabó Lőrinc és Illyés Gyula neki dedikált
köteteit.
Az egyesület költségvetése 2010-ben szokatlanul magas
volt. A bevételek 1 millió 115 ezer forintot tettek ki. Ebben
nagy szerepet játszott, hogy a pátyi „hadviselésre” 407 ezer
forint adomány folyt be 2010 folyamán. Az önkormányzat
a helyi civil szervezetek számára kiírt pályázaton 130 ezer
forinttal támogatta a KoKuKK 2010. évi programjait, és
ezen túlmenően a helyi környezetvédelmi alap forrásaiból
330 ezer forintot szavazott meg a leendő tanösvény
megvalósítására. A támogatások és a célzott adományok
felhasználásáról részletes beszámoló olvasható a
közhasznúsági jelentésben, a honlapunkon.
A 2008. évi (2009 novemberében kézhez kapott) 1%-os
felajánlásokat (összesen 71.178 forintot) 2010. évi
programjaink és az egyesület működtetésének költségeire
költöttük, a következő módon:

PROGRAM ÉS KIADÁS MEGNEVEZÉSE ÖSSZEG
irodalmi est, vendéglátás 6 130 Ft
madáritató-készítés a fesztiválon, vmint odúhoz csavarok 16 885 Ft
ajándék könyvek a fecskés pályázatra 6 000 Ft
falutakarítás költségei: zsákok 3 490 Ft
Budavidék Zöldút Szövetséggel közös programok költségei 10 000 Ft
gyermekirodalmi délután költségei: vendéglátás, játszóház 12 710 Ft
éves bankszámlavezetési költség 17 040 Ft
költségek összesen 72 255 Ft

2010-ben a személyi jövedelemadót fizetők 2009. évi 1%-
os felajánlásaiból az egyesület 90.031 forintot kapott,
amelyet az APEH októberben utalt át a folyószámlánkra. A
javunkra rendelkezők személyét nem ismerjük (az
adóhatóság csak a számukat és a teljes összeget közli),
ezért ezúton is köszönjük a bizalmukat! Az összeget 2011.
évi programjainkra szeretnénk fordítani.
E rövid összefoglaló végén pedig szeretnénk megköszönni
azt a sokféle anyagi és természetbeni támogatást, amit az
egyesület 2010-ben magánszemélyektől, helyi
intézményektől és vállalkozóktól kapott, valamint a
faluszépítő és környezetvédő akcióinkba bekapcsolódó
önkéntesek közösségért végzett munkáját!

Bellon Erika
KoKuKK Egyesület
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A mi esetünkben jelentősége lehet a
kutatások eredményeként felfedezett egy-
kori Duna szigetnek. Ez a sziget az Ipoly
folyó torkolatával szemben terült el. A mai
Pilismarót- Zebegény közötti terjedelmes
síkság egy része valamikor a Duna folyó
medre volt. Ezen a régi szigetrészen ma
ugyan nem található középkori épület-
maradvány, mivel ezt a Duna folyami
hordaléka takarhatja. A terület legalsó
kiszögellésén, közvetlenül Dömös mellett
ismert egy régi rommaradvány, melyet régi
római kori villa alapjának minősítenek.
Messze vezetne, de megkockáztatható,
hogy a Telki történetében is szerepet játszó
Nyulak szigeti apácák talán innen
származhattak.
Az Árpád-kor egyik államigazgatási
intézménye a várispánság volt. Mai napig
vita tárgya, hogy vajon Pest megye

területén alakult-e ki várispánság. Három
olyan várról tudunk, amely az
államalapításkor már állott és a várispánság
központjául szolgált. Visegrád már 1002-
ben előfordult, mint „civitas”, azaz vár-
ispánság, Visegrád vármegyéről azonban
nem hallani. Pilis vármegyének csak 1225-
ben tűnik fel az ispánja Óbudán. Ennek
helye mai napig tisztázatlan, és csak
Kurszán vára miatt ismert. Budai vár-
ispánságról azonban semmiféle adat nincs,
a szóba jöhető terület mindig Pilis me-
gyéhez tartozott. Korai elbeszélő forrásaink
Pestet, mint várat emlegetik, ám Pest
megyéről is csak 1255-ben hallunk először.
Érdekes és sok szempontból igen
meggyőző a már említett fejtegetés az
Óbuda=Alt-Ofen=Ó-Pest elnevezésről.
Ebben az az igazságszerű, hogy talán már a
Szent István korában betelepített németek
átvették az itteni őslakosságtól egyszeri
tükörfordítással az eredeti szláv helység-
nevet. Ez a pest, peőt vagy peő szó kemen-
cét jelöl, és nyilvánvalóan a városépítéshez
oly szükséges téglaégető jelenlétére utal. A
szláv szó fordul elő a magyar-horvát-
szlovén Bécs vagy Pécs helységnevünkben
is. 
A várispánságok környezetében aztán

megjelennek a király udvar szempontjából
nélkülözhetetlen, „szolgáltató” jobbágyok
települései, mint pl. 1311-ben Pátyon a
nyergeseké. Királyi szolgáló népek élnek
ekkoriban Nagykovácsiban, Solymáron,
Hidegkúton és a Csobánka határában
egykor létezett Királyszántón.
A királyi birtokokon a 11-12. században a
munkaerő ritkasága és a technika kez-
detlegessége miatt erősen zárt természeti
gazdálkodás folyt. Ez vezetett a munka-
megosztásnak arra a kezdetleges formájára,
hogy a paraszt mindent megtermelt, vagy
legfeljebb a faluközösségen belül szerzett
meg olyan dolgokat, amire szüksége volt,
tehát a mezőgazdaság és a háziipar még
szorosan összefonódott gazdálkodásban. A
királynak viszont csak meghatározott
szolgáltatással tartoztak. A szolgáltatások
biztosítása érdekében a feudális urak a
parasztot szigorúan kötötték egy
meghatározott szolgáltatáshoz és a helyhez.
A parasztok helyzete sem a királyi, sem a
földesúri birtokokon nem mondható
egyértelműnek, mert a különböző paraszti
szolgáltatások egyúttal különböző „szabad-
ság”-okkal, azaz terhekkel járnak. A
legkevesebb mozgási szabadságuk a for-
rások szerint a „servus”-nak nevezett
szolgaparasztoknak volt, akik az uruk
tulajdonát képező állatokkal és eszkö-
zökkel dolgoztak a „telek”-nek (praedium)
nevezett majorszerű földesúri gazdasági
telepeken.
Telki falu neve is itt kapcsolódik a korai
birtokviszonyokhoz. Minden valószí-
nűsége megvan annak, hogy a törzs-névvel
megjelölt környezetben - (Buda)-Örs,
(Buda)-Keszi, (Buda)-Jenő - a király
közvetlen birtokát az –i képző, mint az –é
birtokjel változatával képzett helységnév
jelzi. A király telke, telkei és végső soron
Telki.
A szolgaparasztok népesítették be az
allódiumnak egy változatát képviselő „tel-
kek”-et. Oklevelekben gyakran fordul elő a
„terra”, mint a „telek „szinonimája.

CF

Telki története az Árpád-kortól kezdve
4. rész

Lapzár tánk ig  szü le tet t :

Szász Péter és Szász-Szalai Henrietta gyermeke: Szász Liliána
Kiss Gábor és Kiss Gáborné gyermeke Kiss Noel Gábor
Rácz István és Rácz-Kertai Katalin gyermeke Rácz Ádám Miklós
Máté Szabolcs és Máté Lívia gyermeke Máté Noémi
Karácsony István és Karácsony Erzsébet gyermeke Karácsony
István

Gratulálunk!

K I A D J A :
T e l k i  K ö z s é g i  Ö n k o r m á n y z a t

2 0 8 9  T e l k i ,  P e t ő f i  u t c a  1 .
F E L E L Ő S  K I A D Ó :

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

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

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

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

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

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

A dömösi prépostság helyreállított romjai
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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.

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.

Klímatechnika
Tiszta levegőt mindenkinek!

Klímakészülékek

• fertőtlenítése
• karbantartása
• telepítése
• gyors és szakszerű javítása

Rugalmas időpont egyeztetéssel /délután,
hétvégén is/

H e t e y  L á s z l ó   T e l k i     
0 6 / 3 0 / 9 8 5 - 9 0 6 0

Következő lapzártánk várható időpontja: 
július 7.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

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

             


