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Helyzetjelentés a tervezett beruházásról

„Itt van az ősz, itt van újra...”

3. oldal

Átadták az új óvodaépületet

Pilinszky János:
Őszi vázlat

A hallgatózó kert alól
a fa az űrbe szimatol,

a csend törékeny és üres,
a rét határokat keres.

Riadtan elszorul szived,
az út lapulva elsiet,
a rózsatő is ideges

mosollyal önmagába les:
távoli, kétes tájakon

készülődik a fájdalom.

8. oldal

Együttműködési megállapodást kötött
Telki és a magánkórház
Első lépésként egy defibrillátort kapott a kórháztól Telki

Egészségnap 2011

11. oldal

Szeptember 17-én ismét az egészségé volt a főszerep Telkiben
10. oldal

A patakok országában jártunk
Közös utazás Gyimesbükkre

Falukáposztája és táncház

12-13. oldal

Idén október 15-én, szombaton, 16 órakor lesz a
káposztasavanyító fesztivál
6. oldal

A POLGÁRMESTER NAPLÓJA

A polgármester naplója

Változások a polgári- és
katasztrófavédelem területén

Egy ilyen hír
általában
nem
mozgatja meg az olvasók fantáziáját. Az
utóbbi időben azonban több olyan
sajnálatos esemény történt, ami globálisan, országosan és helyi szinten is a
figyelem középpontjába helyezi a
vészhelyzetek kezelésének kérdését.
A fukushimai atomkatasztrófa, melyet egy
földrengés váltott ki, és melyet cunami és
tűzvész követett, olyan figyelmeztetés volt
a világ számára, amely ismét a fókuszba
helyezte az atomreaktorok biztonságosságának Csernobil óta lassan feledésbe
merülő kérdését.
A kolontári vörösiszap katasztrófa azt
világította meg, hogy az emberi felelőtlenség és a józan előrelátás hiánya
itthon is okozhat felmérhetetlen károkat.
Szélvihar, özönvízszerű zápor, földrengés
és legutóbb erdőtűz mutatott rá itt,
helyben, hogy mi magunk sem vagyunk
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veszélyhelyzet híján, és hiba lenne a hamis
biztonságérzet dédelgetése.
Kevesen tudják, de a polgármester a
polgári védelem, honvédelem és katasztrófavédelem terén jelentős szervezési,
koordinálási, irányítási és döntési jogkörrel rendelkezik. Szerencsére ilyen
minőségben igen ritkán kell megnyilvánulni. A néhány hete bekövetkezett
erdőtűz kapcsán azonban testközelből
tapasztalhattam meg, hogy milyen is egy
hármas fokozatú erdőtűz, ami közvetlenül
fenyegetheti Telkit. Bár a tűzoltók a
mostoha körülmények között, rendkívüli
teljesítményt végezve két nap alatt megfékezték a tüzet, de nem tudok szabadulni a
gondolattól, hogy ha nincs szélcsend,
akkor könnyen lehet, hogy egy részleges
kitelepítést kellett volna levezényelni.
A helyzetre jellemző volt, hogy a tűzoltók
egy kilométernyi tömlőt vittek fel a hátukon a zergéket is próbára tevő meredélyen,
és amikor alpolgármesterünk megkérdezte

TELKI napló

az egyik tűzoltót, hogy hol vannak a
tűzoltó helikopterek, azt a választ kapta,
hogy: „az amerikai filmekben”. Magyarul:
ha baj van, a hősies helytállás mellé elkel
a helyi segítség, a szervezett háttér, a mentés, ellátás, logisztika és az azonnal mozgósítható hátország, mert azok a műszaki
megoldások, az a szervezettség és intézményi háttér, amit a filmekben látunk,
csak a filmekben létezik. Tehát meg kell
szerveznünk a védekezés első szintjét.
Ugyanerre a következtetésre jutott a kormány is, amikor belekezdett az országos
polgári- és katasztrófavédelem átszervezésébe.
A vészhelyzeti forgatókönyvek alapjául
szolgáló törvénytervezet szerint létre kell
majd hozni egy első védvonalat, amely
helyiekből szerveződik, és azonnal mozgósítható. Korábban a védekezést Budaörsről irányították volna. A távolságból
adódó hosszú reakcióidő és a helyismeret
hiánya azonban ténylegesen szinte lehetetlenné teszi a nem helyből szervezett irányítást.
Az önkormányzati törvény változásai és a
hamarosan országgyűlés elé kerülő
sarkalatos törvények némelyike ugyanabba az irányba mutat: a mostaninál is
nagyobb hatás- és felelősségi kört kap a
polgármester. Ennek célja az, hogy hatékonyabbá és gyorsabbá tegye azokat a
folyamatokat, amelyeket helyből kell
irányítani, és ahol sokat számít a gyors
reagálás. A katasztrófavédelem épp ilyen
feladat.
Mint az élet legtöbb területén, úgy itt is a
megelőzés, a felkészülés a nagyobb és
fontosabb feladat. Jómagam is erre
fordítom a legtöbb figyelmet. Ennek
megfelelően a következő időszakban
folytatom a védelmi rutinok kiépítését és
folytatom a lakosság ezirányú tájékoztatását. Telki országosan az egyik legbiztonságosabb település, biztonsági kockázat tekintetében a legalacsonyabb
fokozatú besorolásba esik. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy nincsenek veszélyek.
A polgári- és katasztrófavédelmi tájékoztatási sorozat keretében időről időre
megemlítünk néhány kockázati forrást és
az ezekhez tartozó védelmi intézkedéseket.
Deltai Károly
polgármester

2011. szeptember

Mi a helyzet a körforgalommal?
HIVATALI HÍREK

Telki község képviselő-testülete 2009ben elkészíttette a Magyar Állam
tulajdonában levő Budajenői út, valamint
az önkormányzat tulajdonában levő - Fő
utca - Muskátli utca - Napsugár út
csomópontjának átépítésére vonatkozó
terveket.
A tervek megvalósításának eredményeként új körforgalmi csomópont,
gyalogos-átkelőhelyek, autóbusz-megállóhely öblök, kapcsolódó járda, út- és
kerékpárútszakaszok jönnek létre.
A tervek megvalósítását a Nemzeti
Közlekedési Hatóság a 2010. március
31-i határozatában engedélyezte.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredménytelennek bizonyult; a legalacsonyabb vállalási ár is sokkal
magasabb volt, mint amit Telki biztonsággal ki tudott volna gazdálkodni.
2011 elején a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM) megbízásából, a
Közlekedésfejlesztési
Koordinációs
Központ (KKK) az „NFM Útpénztár
Előirányzat” finanszírozásában pályázatot hirdetett az országos közutakon
levő balesetveszélyes csomópontok
átépítésének társfinanszírozására önkormányzatok számára.
Telki képviselő-testülete a 2/2011.
(01.13.) Öh. számú határozatában
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) megbízásából eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz (KKK), az általa meghirdetett „az
országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésére”
című felhívására (KKK CSOMÓPONT2010), Budajenői út - Fő utca - Muskátli
utca - Napsugár út komplex forgalmi
csomópontjának átépítésére.
A pályázaton eredményesen szerepeltünk, a KKK. honlapján (http://www.
3k.gov.hu/pages/index.jsf?p=2&id=606
4) meg is jelentette Telkit a győztes
pályázók között. Szóbeli tájékoztatás
alapján a maximális, 80 milliós támogatást nyertük el, és ezzel elérhető
közelségbe került a körforgalom kivitelezése.
Arról azonban a mai napig nem kaptunk
hivatalos értesítést, hogy a beruházás
megvalósításához milyen összegű támogatást kapott önkormányzatunk, annak igénybevételére milyen formában
kerül sor.
Folyamatos tárgyalásban állunk a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel
és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központtal, de megállapodást különféle,
rajtunk kívülálló okból nem sikerült
véglegesíteni.
A testület célja az volt, hogy - elsősorban

az iskolás és óvodáskorú gyermekek
védelme érdekében - a beruházás még a
nyári szünidőben megvalósuljon, mivel
ezen a csomóponton keresztül közelíthető meg az ott elhelyezkedő
iskolánk, óvodánk.
Mivel azonban a fejlesztés nem Telki
területén, hanem közúton valósul meg,
és állami pályázati forrást veszünk
igénybe, ezért a közbeszerzést nem
írhatjuk ki mi magunk.
Bár minden követ megmozgattunk,
sajnos hónapok óta csekély eredménnyel
folynak tárgyalásaink a Magyar Államot
képviselő Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.-vel (NIF), a közút kezelő
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.
Ennek és fentebb említett szervek
lassúságának köszönhetően az idei
munkakezdés ellehetetlenült. Mivel a téli
időszakban az útépítés nem lehetséges, a
tényleges munkakezdés jövő tavasszal
várható.
Reményeink szerint hamarosan alá
tudjuk írni a háromoldalú szerződést,
kiírják a közbeszerzést és a fejlesztés
valóban megkezdődik jövő tavasszal. Ha
így lesz, akkor ezt követően a CBA is
megkezdi építkezését.
Deltai Károly
polgármester

Oktatás napról napra

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős
Államtitkársága országjáró körúton ismerteti a
pedagógusokkal és a szakmai közvéleménnyel a kormány
által elfogadott Nemzeti Köznevelésről szóló törvény
koncepcióját.
Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár és
munkatársai az elkövetkező hetekben több ezer
pedagógussal és oktatási szakemberrel találkoznak a
köznevelési rendszer megújításáról szóló konzultációkon. Az
országjáró körút egyes állomásain az államtitkárság vezetői
részletesen ismertetik a várható változásokat, kitérnek arra,
miért vált szükségessé az új törvény megalkotása.
Hoffmann Rózsa beszél a várható törvényi változásokról,
majd négy szekcióban folytatják a munkát a résztvevők. Szó
lesz a kormányhivatal és a tanügyigazgatás, a tartalmi
2011. szeptember

szabályozás, a finanszírozás legfontosabb kérdéseiről
valamint a pedagógus életpálya-modellről.
Forrás: kormany.hu
Mint ismeretes, az alapfokú oktatás teljes átszervezése
folyamatban van, ám az átszervezés részletei lapzártánkig
nem kristályosodtak ki. Önkormányzatunk – a legtöbb hazai
kistelepüléstől eltérően - hajlandó és képes is az iskola
működtetésére, ám ennek lehetősége, feltételei még nem
világosak.
Az oktatással kapcsolatos változásokról, az ezzel kapcsolatos
fejleményekről október 11-én országgyűlési képviselőnk,
Gulyás Dénes személyesen ad tájékoztatást falunknak.
Az oktatás átalakulásáról folyamatosan tudósítunk a Telki
Napló és a telki.hu oldalán.
dk

TELKI napló
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Nyilatkozat a miniszterelnöknek és a kormánynak
NYILATKOZAT

Deltai Károly polgármester javaslatára a következő nyilatkozattal fordultak a Zsámbéki-medence polgármesterei, országgyűlési
képviselői és a Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának tagjai
Magyarország miniszterelnökéhez és kormányához.

Orbán Viktor Miniszterelnök Úrhoz
és általa, a

Magyar Köztársaság Kormányához

Egy olyan fajsúlyú, határokon átívelő problémáról van szó, amelyet a települések önmagukban nem képesek megoldani és
amelyben településközi összefogás nélkül nehéz lesz tényleges eredményeket elérni.
A tudósok, a szakemberek, a klímakutatók a globális éghajlatváltozás várható következményeire már évtizedekkel ezelőtt
felhívták és jelenleg is folyamatosan felhívják a figyelmünket. Sajnos a jóslataik mára beváltak. Köszönhetően a gyors hír- és információáramlásnak, naponta egyre több súlyos – emberek tömegeit érintő - természeti katasztrófa, természeti csapás tényével szembesülünk a
média útján, akár élő egyenes televíziós adásban, vagy az akár interneten keresztül is.
Az időjárási rekordok nap mint nap megdőlnek, az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb. Minden további előrejelzés szerint a
folyamat csak fokozódik, erősödik, a szélsőségek egyre jellemzőbbek és nehezen kezelhetőek lesznek például, a már ma is sok nehézséget
és anyagi kárt okozó özönvízszerő esők még nagyobb léptékben és gyakorisággal fogják településeinket elárasztani.
Tágabb időintervallumot vizsgálva, a rendszerváltást követő időszak aszályosnak számított, így a rövid távú gondolkodás,
valamint a napi érdekek mentén országszerte - nyugodtan kijelenthetjük, hogy hibás döntések születtek. A felszíni csapadékvíz
elvezetésének kérdését nem kezelték súlyának megfelelően. Az aszfaltozott, beépített települési területek exponenciálisan nőttek, a
csapadékvíz lefolyási tényezők radikálisan megváltoztak. Ehhez képest a természetes vízmosásokat feltöltötték, komplex csapadékvíz
elvezetési hálózat pedig nem jött létre. A helyzet ma már kifejezetten veszélyes. Csak idő kérdése, hogy mikor következik be egy kisebb,
vagy nagyobb katasztrófa. A katasztrófák megelőzése viszont elemi kötelességünk.
Mivel a probléma nem települési, hanem regionális szintű, felhívjuk Miniszterelnök Úr figyelmét arra a tényre, hogy állami
szerepvállalás nélkül a helyzet nem kezelhető.
A települések megfelelő forrás híján csak tüneti kezelésre képesek, komplex problémamegoldásra nem. Az is látható, hogy a
közép-magyarországi régió jellemzően ki van zárva a pályázók köréből, így pályázati forráshoz nem juthatunk.
Megítélésünk szerint, a felszíni csapadékvíz elvezetésének kérdése elemi élet- és vagyonvédelmi, katasztrófa megelőzési kérdés,
ezért mint ilyen, a probléma megoldása nem függhet a települések adóerő képességétől, vagy országon belüli pozíciójától. Élet és élet
között nem lehet különbséget tenni és az utólagos kármentés, helyreállítás mindig többe kerül az államnak, mint a preventív tervszerű
megelőzés, nem beszélve az egyes elveszített emberi életek – semmiféle kártérítéssel meg nem váltható - pótolhatatlanságáról.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Kérjük, hogy a Kormány vállalja fel kérésünket. Az Állam, a probléma súlyával arányosan kérésünk ügyében vállaljon
nagyobb szerepet - többek között azzal, hogy a pályázati diszkriminációt feloldja - ezáltal megteremti annak lehetőségét, hogy a
települések megtehessék azokat a szükséges katasztrófa megelőző intézkedéseket, melyekre jelenleg a szükséges anyagi források
hiánya miatt önerőből képtelenek.
A Budakeszi Rendőrőrs Területén
Működő Önkormányzatok Közbiztonsági
és Bűnmegelőzési Bizottságának tagjai,
egyben: Budajenő, Budakeszi,
Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős,
Telki, Tök, Zsámbék polgármesterei:

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília
Budakeszi Város polgármestere

Budai István
Budajenő Község polgármestere

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília
Budakeszi Város polgármestere

Csenger Zalán Zsolt
Zsámbék Város polgármestere,
országgyűlési-képviselő

Erdősi László
Herceghalom Község polgármestere

Balogh Kálmán
Tök Község polgármestere

Székely László
Páty Község polgármestere

A Budaörs Kistérség Többcélú
Társulása tagönkormányzatai, egyben:
Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi,
Budaörs, Herceghalom, Páty,
Pusztazámor, Sóskút, Tök, Törökbálint
polgármesterei:

Szathmáry Gergely Zoltán
Remeteszőlős Község polgármestere

Budai István
Budajenő Község polgármestere

Bencsik Mónika
Nagykovácsi Nagyközség polgármestere
Varga László
Perbál Község polgármestere
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Deltai Károly
Telki Község polgármestere

Tarjáni István
Biatorbágy Város polgármestere
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Wittinghoff Tamás
Budaörs Város polgármestere
Székely László
Páty Község polgármestere

Pátrovics Benedek
Pusztazámor Község polgármestere
König Ferenc
Sóskút Község polgármestere
Balogh Kálmán
Tök Község polgármestere

Turai István
Törökbálint Város polgármestere
2011. szeptember

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

Bővebb tájékoztatás a www.telki.hu honlapon vagy a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2011. szeptember 6.

együttműködésre törekszik a Telki Kórházzal, ezért kidolgozták a
Telki Kórház és az önkormányzat közötti kapcsolatrendszer
szervezeti kereteit, a kapcsolattartás és együttműködés formáit.
A megállapodásról részletek külön cikkünkben olvashatók.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
módosításának előkészítése

A HÉSZ és az SZT módosítása folyamatosan zajlik. Ezúttal egyes
telkek konkrét övezeti besorolása volt napirenden. A teljes
szabályzat elfogadása később várható.

A Fő utca arculatának fejlesztése

A rendszerváltás óta tartó természetes folyamat eredményeként a
település központjává az iskola és környéke vált. Ezzel
párhuzamosan a hagyományos faluközpont elvesztette funkcióit és
sorvadásnak indult. Ennek ellensúlyozására Telki koncepciót
dolgozott ki, amellyel az Ófalu és környéke fejleszthető,
revitalizálható.
Varga Béla főépítész elkészítette a Fő utca építészeti koncepcióját,
amelyet a testület elfogadott.

A „Telki Kultúráért Közhasznú Alapítvány” székhelyéről

A létrehozandó Alapítvány részéről olyan kérelem érkezett, hogy
székhelyeként az önkormányzat tulajdonát képező Telki község
Önkormányzatának székhelyét, a Községháza Telki, Petőfi u. 1.
szám alatti épületet kívánják a bíróságnál bejegyeztetni. Ehhez a
képviselők hozzájárultak.

Telki Község egészségügyi ellátása fejlesztési
koncepciójának végrehajtásáról, a háziorvosi alapellátás
átalakításáról

Falunkban egy önálló gyermekorvosi körzet, valamint a budajenői
székhellyel működő vegyes (felnőtt-gyermek) körzet gondoskodik
a korosztály egészségügyi alapellátásáról. A gyermekorvosi
alapellátás körébe tartozó korosztály szakszerű ellátását ezentúl
kizárólag a gyermekorvosi körzetekben oldják meg, így 2012.
január 1-jétől megszűnik a vegyes körzet.
A fogorvosi ellátás tekintetében jelenleg Budajenő, Perbál és Telki
egy körzetet alkot. A fogorvosi körzet Perbál székhellyel működik.
Az egészségügyi koncepció alapján 2013 január 1-jei hatállyal egy
kizárólag falunk lakosságát ellátó fogorvosi alapellátást biztosító
körzetet hoznak létre.
A jelenleg Budakeszin elérhető hétvégi ügyelettel kapcsolatban
településünk kezdeményezi a jelenleg hatályos szolgáltatási
szerződés felmondását, és egy új közbeszerzés kiírását. A végleges
cél, hogy a hét valamennyi napján, 24 órában központi háziorvosi
ügyeleti szolgálat működjön.
Falunkban jelenleg 2 védőnő látja el a teendőket, azonban 2012.
január 1-jei hatállyal létrehoznak egy harmadik védőnői státuszt,
amihez pályázatot írnak ki.
Az iskolai orvosi ellátás kérdését is felülvizsgálták és
módosították: ez alapján az ellátásra szerződést kötöttek Dr. Móré
Katalin gyermekorvossal és a Telki Magánkórházzal is.
Telki képviselő-testülete a kölcsönös előnyökön alapuló szoros
2011. szeptember

Temetkezéssel kapcsolatos döntések

Telki község Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette
a temetkezés rendjéről, az önkormányzat tulajdonában lévő temetővel összefüggő kérdésekről szóló tájékoztatót, és elfogadta a
temető fejlesztési tervét, amelyet Varga Béla főépítész mutatott be.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő köztemető fenntartásáról,
üzemeltetéséről, a köztemető fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására módosított kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött a
"GYERTYALÁNG Kegyeleti Szolgálat" Temetkezési Kft-vel.
A testület a fejlesztési terv megvalósításának műszaki és pénzügyi
ütemtervét is meghatározta. Ez alapján az építési helyek, a belső
úthálózat, a közművek nyomvonala, a sírtáblák (parcellák), sorok,
temetési helyek területének lehatárolására, kijelölésére kizárólag a
fejlesztési tervben meghatározottak szerint kerülhet sor.
Hamarosan pontos, naprakész temető-nyilvántartó könyvet (sírbolt
könyv) állítanak fel és elkészítik a közművek, utak, kerítések, a
kolumbárium, valamint a meglévő ravatalozó épület felújításának,
átalakításának terveit.
A temetővel kapcsolatos rendezés kapcsán szóba került a temető
tartalék területének kérdése is. A polgármester tárgyalásokat
folytatott ehhez kapcsolódóan az érintett ingatlanok
tulajdonosaival annak érdekében, hogy kisajátítást pótló
megállapodás keretében az ingatlanok tulajdonjogát megszerezze.

Uszodaépítés Telkiben

A képviselők úgy határoztak, hogy elvi támogatásukat adják az
„Úszás és Vízilabda a Zsámbéki-medencében” Közhasznú
Alapítvány létrehozásához, amelynek célja, hogy a sporttörvény
nyújtotta finanszírozás segítségével Telkiben uszodát hozzon létre.
Ez történelmi lehetőség falunk számára.
Telkiben a lakosság összetételéből adódóan mindig kiemelt
fontosságúak voltak a sport és rekreációs projektek. Ezen belül a
legnagyobb – és elérhetetlen – álom hosszú éveken keresztül az
uszoda volt. Korábban több próbálkozást is láthattunk, de egyik
sem került realitás közelbe. Most azonban egy különleges
lehetőség nyílt meg: 2011. július 1-től a gazdasági társaságok
társasági adójuk 70 százalékát látvány csapatsportok támogatására
fordíthatják. Ezt a lehetőséget kihasználva már a korábbiakhoz
képest sokkal reálisabban lehet gondolkodni a Telki uszoda
megépítésében.
A pozitív adóalappal rendelkező, nem többségi állami tulajdonban
lévő vállalatok ugyanis a támogatást a társasági adó alapjában
költségként elszámolhatják. Egy olyan állami támogatásról van szó
tehát, ahol a vállalat dönt a támogatandó személyéről. A vállalat
számára ez nem kerül semmibe, sőt kifejezetten üzleti hasznot is
jelent ez számára!
Az uszoda, döntő mértékben az úszásoktatást, illetve az iskolás
korúak sportját segítené elő, és csak kisebb mértékben lenne
szabadidős tevékenységek kiszolgálója.
szb
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- Korábban már beszámoltunk róla, hogy új rendőrökkel bővül a
Budakeszi Rendőrkapitányság állománya, akik nemrég megérkeztek
a körzetbe. A létszámbővülés miatt a környező településeken (így
Telkiben is) fokozott lesz a rendőri jelenlét, ami remélhetőleg
hatékonyan segít a bűnözés elleni küzdelemben.
- Szarvasbőgés van, ami miatt fokozott balesetveszély van a
közutakon. Főként esténként, éjszaka és korán reggel kell nagyon
ügyelnünk, mert bármelyik pillanatban kiugorhat elénk egy
nagytestű őz vagy szarvas. Sajnos az utóbbi időben több baleset is
történt. Ennek megfelelően nem érdemes gyorsan hajtanunk az erdős
szakaszokon – ha lassabban megyünk, könnyebben elkerülhető egy
szerencsétlen gázolás.

- Idén szeptember 11-én Telkiben került megrendezésre a Talentis
csoport hagyományos Medence-foci kupája, amelyen a Zsámbékimedence településeinek önkormányzati és hivatali csapatai mérik
össze tudásukat. A 11 induló csapat között Telki első ízben
képviseltette magát, és rögtön a 3. helyet sikerült megszerezni! A
csoportkörben Mányt és Zsámbékot is magabiztosan győztük le,
majd az egyenes kiesési szakaszban igazi presztízsmérkőzésen
nyertünk a tavalyi végső győztes Perbál ellen. Az elődöntőben 3-3as döntetlen után a hosszabbításban szerzett aranygóllal jutott tovább
ellenünk Herceghalom csapata, akik a tornagyőzelmet is megszerezték a Páty elleni döntőben.

- A nagy melegben és a feltámadó szél miatt néhány hete kétszer is
lángra lobbant a parázs a Budajenő feletti erdőben. Közvetlen
veszély szerencsére nem volt, mivel a tűzoltók nagy erőkkel
felvonulva biztosították a területet és folyamatosan oltották a tüzet.
A helyszínen tartózkodott Deltai Károly polgármester és Szabó
Sándor közterület-felügyelő is, akik - elsősorban logisztikailag aktívan segítették az oltás körüli munkálatokat.

Színházi előadás a Pajtában

Október 8-án este 7-től a Dunaalmási Amatőr Színház
előadásában Rejtő Jenő „Jutalomjáték” című remekművét
láthatják az érdeklődők a Pajta színpadán. A belépés ingyenes,
adományokat közösségi célokra örömmel fogadunk!

Budajenői hírek

Jelentkezzen be!

Októberben népszámlálást tartanak. A törvény értelmében
a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló helyzetet tükröző
számok a következő esztendőkre – pontosabban a
következő évtizedre adnak eligazítást. Hazánkban ez év
októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5
millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszámlálás
lebonyolítása érdekében.
Ebből az alkalomból az önkormányzat kiemelten kéri,
hogy aki életvitelszerűen Telkiben lakik, azonban lakcíme
alapján nem településünkön van bejelentve, ezt minél
előbb tegye meg. Több okból is célszerű ezt megtennünk:
egyrészt hogy a népszámláláskor valódi lakhelyünkön
keressenek fel bennünket, másrészt hogy a statisztikák is a
reális lakcímadatainkat tartalmazzák.
Aki itt él, és szereti Telkit, jelentkezzen be – akár
ideiglenesen is -, mert a mai nehéz gazdasági körülmények
között minden fillér számít. Ugyanis minden település a
népszámlálási adatok alapján kapja az állami normatívát.
Így hiába lakunk a becslések szerint közel 5000-en
Telkiben, a hivatalos adatok alapján alig többen, mint
3500. Ez óriási különbség! Ha minden itt lakó
bejelentkezne, jobban megoszlanának a terhek és sokkal
több állami pénzből gazdálkodhatna településünk, így több
forrás jutna a közös ügyeink finanszírozására is.

Falukáposztája és táncház
Október 15-én, szombaton, 16 órai kezdettel a Pajta-Faluházban megrendezésre kerül a tizedik FALUKÁPOSZTÁJA,
- a Telki Káposztasavanyító Fesztivál.

A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposzta feldolgozása
ceglédi recept alapján, sóval savanyítva, ötféle fűszerrel
ízesítve, répával és birsalmával díszítve történik. A
jelentkezők részére az alapanyagot az Önkormányzat, a bort
pedig a Nyakas Pincészet biztosítja. A maga által savanyított
káposztát természetesen mindenki hazaviheti, de kérjük, hogy
minden jelentkező hozzon magával savanyító edényt!
Savanyításra jelentkezni október 10., hétfőig, naponta 8 és 20
óra között lehet Móczár Gábornál a 06 (30) 941 5598 vagy
Karizs Krisztinánál a 06 (30) 698 9371 telefonszámon.

A káposztasavanyítást követően 19 órától idén is egy
fergeteges horvát, szerb és macedón táncház veszi kezdetét,
pécsi vendégzenészek közreműködésével!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A budajenői képviselő-testület a Budajenőért emlékérmet idén
augusztus 20-án Bucsics Imrének adományozta, a
rendezvények lebonyolításához nyújtott önzetlen segítségének
elismeréseként.
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Büntetni fogják a
gondatlan állattartókat!

Újra indul a „Kedvenc
filmem” Filmklub

KÖZÉRDEKŰ, PROGRAMOK

Egyre többször látni falunkban (is), hogy szájkosár és
póráz nélkül sétáltatják kutyájukat gazdáik. Ez nagy
felelőtlenség. Egy kutya ugyanis vadállati ösztönökkel
rendelkezik, és lehet akármilyen jámbor is a hétköznapokon, sohasem lehet tudni, nem vált-e ki nála egy
mozdulat, egy esemény olyan reakciót, hogy háziállatunk
megvadul.
Ha kutyánk van, az egyben felelősséget is jelent. Felelősséget, hogy vigyázunk rá, felelősséget, hogy nem engedjük szabadon a közterületeken, és hogy nem hagyjuk,
hogy bárkiben kárt tegyen, sérülést okozzon.
Telki egy olyan közösség, ahol az országos átlag feletti a
gyerekszám. Belegondolni is rossz, hogy egy – akár
gazdájával, akár nélküle - szabadon kószáló eb megtámad
egy gyereket az utcán.
A halálos kutyatámadások esetében a gazdák jó része úgy
nyilatkozik, hogy az eb békés, nyugodt, nem érti mitől
vadulhatott meg. Senki sem tudhatja, hogy az ő jámbor
kutyája az ötven százaléknyi valóban jámbor állat közé
tartozik, vagy azok közé, amelyek egyszer csak váratlanul
megtámadnak egy gyereket (vagy akár felnőttet).
Óriási felelőtlenség ezt kihagyni a számításból, amikor
kutyánkat sétálni vesszük, vagy nem gondoskodunk arról,
hogy ne szökhessen el. Tegyünk hát meg mindent
egymásért, a közösségért, hogy sohase történhessen meg
egy ilyen tragédia!
A kutyák gazdái, ha nyitva hagyják az udvar, kennel
kapuját, vagy gondatlanul tartanak kutyát, illetve póráz és
szájkosár nélkül sétáltatják ebüket, büntetésre számíthatnak, az elkóborolt kutyákat pedig begyűjtik és sintérrel
elszállíttatják. Ugyancsak retorzióra számíthatnak a
kutyáikat kínzó, gondatlanul, egészségtelen környezetben
tartó személyek is, mivel az állatkínzás ma már komolyan
büntethető cselekménynek számít.

Szedjük össze kutyánk után!

Sajnos egyre többet feledkeznek meg arról is, hogy
kutyáik után összeszedjék a kutyagumit, pedig ez
mindenkinek kötelessége lenne. A „hátrahagyott
termék” egyrészt nem nyújt szép látványt, fertőzések
forrása lehet és bosszantó, ha valaki belelép.
Szedjük tehát össze ebünk után, hogy ne kelljen
kerülgetnünk, és bosszankodnunk amiatt, hogy
elszaporodnak falunkban a közterületek eme
szégyenfoltjai.
2011. szeptember

A tavaszi filmklub sikerein felbuzdulva szeptember elején újabb öt
telki polgárt zaklattam kérésemmel: válasszák ki kedvenc filmjüket
és mutassák be nekünk.
Számomra teljesen váratlan eredmény született. De éppen ez a
legjobb az egészben.
A filmek egy részét nem ismertem, holott azt gondoltam, hogy sok
jó filmet láttam már.
Miután megnéztem a filmeket, egy színes világ tárult ki előttem:
láttam egy balladai szépségű macedón filmet vallási-etnikai
béklyóink elleni reménytelen küzdelmeinkről; egy svéd filmet, amit
orvosságként írnék fel a bánatos hétköznapjainkra; egy amerikai
filmet igazán nagy színészekkel; egy koreai filmet, ami éppen
számomra furcsa, távoli nyelvén tud hatásosan szólni emberi
kérdésekről; és láttam egy méltán híres nagy filmet - sokak szerint
az egyik legnagyobb filmet - a szerelemről.
A program összeállt, izgalmas és sokszínű lett. A filmek nagyon jók!
-

Nagy utazásunk állomásai:

OKTÓBER 7. Szigeti Antal választottja: ESő ELőTT (r.:
Milcho Mancevszki)
OKTÓBER 14. Török Ágnes kedvenc filmje: JULES ÉS
JIM (r.: Francois Truffaut)

OKTÓBER
21:
Demjén
Katalin
bemutatja:
HÉTKÖZNAPI MENNYORSZÁG (r.: Kay Pollak)
OKTÓBER 28.: Neszmélyi Imre ajánlja figyelmünkbe:
OLDBOY (Park Chan- wook)
NOVEMBER 4.: Harkai Gábor bevezetőjével: MENTS
MEG, URAM! (r.: Tim Robbins)

A program a Pajtában minden pénteken 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, a következő sorozatok valamelyikében bemutathatja
kedvenc filmjét.
Péntekenként nézzünk együtt jó filmeket!
Takács Zoltán

FELHÍVÁS

Telki Község Önkormányzata és a Telki Polgári Egylet az 1956os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójának helyi
megemlékezésére hívja a telki polgárokat 2011. október 23-án,
vasárnap este 19 órára, az 56-os emlékműhöz.
Program:
- ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás és ünnepi beszéd
- filmvetítés a Pajtában
Fáklyát a helyszínen biztosítunk!
Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!
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ÓVODA

„Itt van az ősz, itt van újra...”

Átadták az új
óvodaépületet

Pokrócba bugyolálva, forró csokit iszogatva arra gondolunk, milyen volt az idei
nyár. Hűsítő italok és jégkrémek a medence partján, a könnyű nyári záporok, a
rádióból szóló idei nyári sláger és a kihagyhatatlan Balaton langyos vize.
Ezt a nyarat búcsúztatta el az önkormányzat szervezésében Telki lakossága
augusztus 28-án. A „Nyárbúcsúztató” néven meghirdetett eseményen minden
korosztály megtalálta a neki való szórakozást. Délután 4 órától a gyerekeknek
arcfestést és kézmőves foglalkozásokat tartottak, és lehetőség volt a már nem
használt, kinőtt vagy megunt iskolai ruhaneműk, felszerelések csereberéjére. A
szülők kóstolóval egybekötve az egészséges táplálkozás rejtelmeibe
tekinthettek be Borka Gabi segítségével, aki évek óta fehér liszt és fehér cukor
nélkül főz családjának.
Szintén 4 órától került sor az új óvoda átadására – az épület az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
készülhetett el. Az átadáson beszédet mondott Deltai Károly és az óvoda
vezetője Majer Györgyné. A polgármester beszédében kiemelte, hogy egy
ciklusokon átívelő feladatról van szó, amelyet még az előző testület
kezdeményezett, és amelyet a mostani vezetőség valósított meg. Hangsúlyozta,
hogy az új épület felavatásával az óvodai férőhelyek kérdése középtávon
megoldottnak tekinthető. Emellett köszönetet mondott mindenkinek, aki a
megvalósításban tevékenyen részt vett.
Majer Györgynétől, a Telki Óvoda vezetőjétől megtudhattuk, hogy pár nap
múlva 52 gyermek lakja be az öreghegyi óvodát, mivel idén két csoportot
indítanak itt (26 fő/csoport). A jelen levő érdeklődő vendégek az átadás után
kívül-belül megtekinthették az épületet.
8 órától a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
előtti részen a No More Blues pécsi együttes szórakoztatta utcabállal az
összegyűlt közönséget, és fellépett Janklovics Péter, a Dumaszínház
humoristája is
A jó hangulathoz nem kis mértékben járult hozzá a Telki Borklub standja, ahol
finom borokkal olthattuk szomjunkat, s a kicsik és nagyok számára is oly
kedvelt kürtös kalács sem hiányozhatott.
A tanévkezdés előtti utolsó szabad hétvégén - kihasználva a gyönyörű időt ugyan még sok család nem érkezett haza, így ezen a napon bár sokan voltunk,
mégsem elegen. Mégis a hosszú nyár után jó volt újra felfedezni az ismerős
arcokat.
Baltási Cecilia
Pályázati azonosító: KMOP-4.6.1/B-09-2010-0003

Óvodafejlesztés Telkiben
Projekt megnevezése:
Kedvezményezett megnevezése és adatai:Telki Község Önkormányzata, 2089 Telki, Petőfi S. u.1.
2010. december 3.
Kivitelezés kezdete:
2011. augusztus 26.
Kivitelezés befejezése:
Gáz-Coop Kft. 8300 Tapolca, Vasút u.2-4.
Kivitelező megnevezése és adatai:
Tervező megnevezése és adatai:
V.T.Arch Kft. 1025 Budapest, Krecsányi u.1/A.
Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet:
VÁTI Nonprofit Kft.Közép-Magyarországi Területi Iroda
Irányító hatóság:
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága
A támogatás összege:
96.937.168 forint
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Október 8-án, szombaton:

Öreg Tölgy Erdei Tanösvény Telkiben!

A Telki és Budajenő határán fekvő
erdőterület kedvelt kirándulóhely, amelyet
hétköznap és hétvégén is sokan felkeresünk
pihenés, felüdülés céljából. Itt van a
madarászovi foglalkozásainak színhelye, és
az odútelep, amelyet 2004 óta gondoznak az
óvodás gyerekek. A KoKukk itt szokott
madárgyűrűzési bemutatókat szervezni. Az
erdő szélén két rönkfa pad áll, ahonnan
nagyon szép kilátás nyílik a környékre. És
hamarosan innen indul majd az Öreg Tölgy
Erdei Tanösvény útvonala!
Az erdei természetismereti tanösvény
létrehozásán 2009 óta munkálkodik Vass
Imréné óvónő és a KoKuKK Egyesület.
Vállalkozásunk hamarosan elkötelezett
támogatókra akadt. Az önkormányzat
vállalta, hogy tulajdonosa és fenntartója lesz
a létrehozandó tanösvénynek, és a helyi
környezetvédelmi alap terhére 330 ezer Fttal járult hozzá a kialakítás költségeihez. Az
Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába
Alapítvány 550 ezer Ft-os támogatást nyújt a
gyerekeink természettudományos és
környezeti nevelését is szolgáló tanösvény
céljaira. A szakmai előkészítés során sok
segítséget kaptunk a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársaitól, Bíró
Sándortól és Halász Antaltól, a Pilisi

Parkerdő Zrt. Budakeszi Erdészetének
erdészeitől, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület szakemberétől,
Kocsis Zsuzsától, továbbá Tóth Esztertől, aki
a térképet készítette el, és a telki ovi és az
általános iskola pedagógusaitól.
Az egyesület 2010-ben és 2011-ben számos
pályázatot nyújtott be a helyi források
kiegészítésére, ezek azonban sajnos nem
jártak eredménnyel. Ezért úgy döntöttünk,
hogy a helyi források felhasználásával
hozzálátunk a tanösvény részleges megvalósításához. A tervezett 10 információs tábla
helyett ezért 7 készül el, a hiányzó 3 helyét
egyelőre jelzőkarók mutatják majd. Az
információs táblák szükségszerűen rövidebb
szövege mellett részletes, fotókkal illusztrált
tanösvény-vezető füzetet is készítünk, de
egyelőre ez is csak elektronikus formában
lesz elérhető, letölthető, esetleg kinyomtatható.
Az elmúlt, lassan két évben megszereztünk
minden szükséges hatósági engedélyt,
összeállítottuk és lektoráltattuk az információs táblákra és a tanösvény-vezető
füzetbe kerülő szövegeket, árajánlatokat
gyűjtöttünk, majd elkészült a 7 információs
tábla masszív faszerkezete, a jelzőkarók és
útjelző oszlopok. Jelenleg a nyomdai munka

Nagy örömmel és némi izgalommal –
eljönnek az árusok? lesz-e elég vásárló? –
várta a lelkes „piacos” csapat az első telki
„Vásár-napot”. Az árusok időben megérkeztek, kipakoltak, így szeptember 10-én reggel
a Kokukk Egyesület szervezésében, az
Önkormányzat támogatásával megnyitotta
kapuit a Pajta előtti téren a vásár. Érkezett
húsárus Tökről, Etyekről, Kecelről,
mangalica termék Biatorbágyról, tejtermék
Érdről, gomba Törökbálintról, méz Pátyról
és Budapestről, zöldség-gyümölcs Bicskéről,
Perbálról és Dunaharasztiból, gyógynövényés virágszörpök, lekvárok Etyekről. A
virágot egy igazi dunaharaszti bolgárkertész
kínálta. A budajenői Rakottkert főzőiskola
süteménnyel, céklachutney-val mutatkozott
be. Megismerhettünk egy számos díjjal
büszkélkedő magyar egészségvédő fűszersót, a Vivegát.
Reggel nyolc óra körül megérkeztek az első
vásárlók, kosárral a kezükben. Majd egyre
többen… délig szinte folyamatosan. Először
csak nézegették, mustrálgatták a portékát,
ismerkedtek az árusokkal, majd egyre
nehezebbek lettek a kosarak. A legnagyobb
keletje a sajtoknak és a barna csiperkének
volt (ebből még utánpótlás is érkezett a
délelőtt folyamán), de fogyott a többi termék
is. Jó volt látni, ahogy a vásárlók megálltak

beszélgetni a termelőkkel, az árusok
szívesen meséltek a gazdaságukról, dicsérték
portékájukat. Volt idő ismerősökkel is egykét szót váltani, elpletykálni a falu dolgait.
Sokan gyerekekkel jöttek, akik vidáman
szaladgáltak, miközben szüleik nézelődtek,
vásároltak, az idősebbek pedig a vásárlás
után a padokon megpihenve beszélgettek.
Igazi hajdani piacos hangulat alakult ki.
A Vásár-nap kettős célt szolgál: egyrészt
szeretné megismertetni, népszerűsíteni a
környékünkön élő helyi termelőket, ezáltal
segítve, támogatva őket, másrészt – és ez
nem másodlagos szempont – hozzájuttatni a
vásárlókat a friss, egészséges, helyben
termelt, minőségi élelmiszerhez, alapanyagokhoz. Jó lenne, ha ismét visszatérhetne a termelő és fogyasztó közvetlen
kapcsolata, olyan gazdaságokból vásárolhatnánk, amit ismernek, egymásnak ajánlanak az emberek. Ezért örülnénk a látogatói,
vásárlói visszajelzéseknek, melyik termék
ízlett a legjobban, mi az, ami még hiányzott
a vásárból. Észrevételeiket a janosiek@tonline.hu emailcímre várjuk.
Bízunk benne, hogy a szombati Vásár-napok
ugyanilyen jó hangulatban folytatódnak
kéthetente a Pajta előtt, rossz idő esetén a
Pajtában. Látogassuk a vásárt, alkalmazkodjunk a helyi termékek idényjellegéhez,

Vásár-nap a Pajtánál
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előkészítése
zajlik.
Terveink szerint október
8-án, szombaton (a falutakarítás napján és annak részeként) fogjuk a helyszínre
szállítani és felállítani, majd még egyszer
átfesteni az információs táblákat. Erre a nagy
munkára ezúton keresünk önkénteseket,
köztük erős férfiakat! Hogy kalkulálni
tudjunk az erőforrásokkal, örülnénk a
jelentkezéseknek az alábbi e-mail-címen:
vass.kati4@gmail.com.
Sajnos megeshet, hogy a mostoha időjárás
vagy a kivitelezési munkák csúszása miatt az
oszlopok felállításának tervezett időpontja
megváltozik. Emellett a közeljövőben egy
kisebb rendezvény keretében tervezzük
megünnepelni a tanösvény elkészültét,
amelynek azonban még nincs meg a végleges időpontja. Ezekről a falu forgalmas
helyein elhelyezett plakátokon, a község és
az egyesület honlapján, valamint a
telkicafe.hu internetes falufórumon időben
tájékoztatást fogunk adni.
Bellon Erika, KoKuKK Egyesület
Vass Imréné, Telki Óvoda

ezáltal is hozzájárulva egészségünk
megőrzéséhez és a környezetünk védelméhez.
A további Vásár-napok időpontjai:
(megjelenésünk előtt, szeptember. 24.),
október 8. és 22., november 5. és 19.,
december 3. és 17.
Jánosi Csilla
9

TELKI EGÉSZSÉGNAP és Kistérségi Sportnap
KÖZÖSSÉGI ÉLET

Szeptember 17-én ismét az egészségé volt a főszerep Telkiben. A
hagyományos Egészségnap és az ezzel párhuzamosan
megrendezett Kistérségi Sportnap keretében egész napos
megelőzéssel és egészségmegőrzéssel kapcsolatos, valamint sport
programok várták az érdeklődőket több helyszínen.
Az Egészségnap célja hagyományosan az, hogy felhívja a
figyelmet a test és a lélek egységének megőrzésére, ezáltal
mozgásra, szűrésekre buzdítva.
Ezúttal egy újraélesztési, elsősegély nyújtási oktatással kezdődött
a nap. Ennek apropója az volt, hogy a Telki Kórház felajánlásából
egy defibrillátort szereltek fel a Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában. A készülék használatát ezután élőben is
bemutatta a kórház szakembere.
Ez a nap a szűrésekről, vizsgálatokról is szólt: volt
vérnyomásmérés, vércukor és koleszterin szint mérés, testzsír és
testtömeg index meghatározás, életmód és dietétikai tanácsadás,
urológiai szűrés és szaktanácsadás.
Eközben a telki skate-parkban már gyülekeztek a versenyzők,
hiszen egész napos gördeszka és BMX verseny vette kezdetét.
Nem csak itt gyülekeztek többen, hanem a Telki Ifjúsági Klub
(TIK) klubházánál is, ahonnan aztán nem véletlenül távoztak futva
a jelenlévők ugyanis a fiatalok egy közös kocogással indították a
napot.
Az egyébként is feltűnhetett az érdeklődőknek, hogy a TIK több
programot is szervezett ezen a napon: sport és gyerekrendezvények is fűződtek az ifjúsági klub nevéhez.
Két rendkívül érdekes előadás is szerepelt az aznapi programban:
az egyik egy ruandai élménybeszámolót (erről következő
számunkban bővebben is beszámolunk) tartogatott, míg a másik a
híres zarándokutat, az El Caminót „varázsolta” Telkibe.
Mindkettőnek apropója, hogy telkiek vettek részt az utazáson, akik
személyes élményeik és képek révén mutatták be ezt a két
különleges helyszínt, és azt, ami „mögötte van”.
Az esti, éjszakai program kifejezetten a fiataloknak szólt: a Pajtába
ekkor már csakis elegáns öltözetben lehetett bejutni, mert
megkezdődött a „Dress out, black out” party. A TIK szervezte
esemény csúcspontja a „bálkirály és bálkirálynő” kihirdetése volt,
akiknek ezúton is gratulálunk!
Ahogyan köszönet illeti az Egészségnap minden szervezőjét és
résztvevőjét is, hogy ezúttal is színvonalas és változatos
programokkal lepték meg az érdeklődőket.
szb
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Együttműködési megállapodást kötött Telki és a Telki Kórház

Telki Önkormányzata és a Telki Kórház közti megállapodás célja,
hogy a helyi lakosság is szervezett formában igénybe vehesse az
ország első magánkórházának szolgáltatásait és a kórház
tevékenyen részt vegyen az egészségnevelésben és az intézmény
minél jobban integrálódjon Telki életébe.
A kölcsönös előnyökön alapuló egyezség összhangban van falunk
egészségfejlesztési koncepciójával, és elsősorban az egészségnevelésben, szűrésekben számíthatunk a kórház részvételére.Első
lépésként egy defibrillátort kapott a kórháztól Telki
A defibrillátor azonnali életmentést jelenthet szívmegállás esetén,
még azelőtt, hogy a mentő megérkezne. Telki most egy ilyen
készüléket kapott ajándékba a Telki Kórházzal kötendő
együttműködés keretében. A kórház felajánlásának köszönhetően
immáron a településünk általános iskolájában is elérhető az
újraélesztő készülék.
Ezzel Telki szinte egyedülálló módon, a területéhez és a közel
4000 fős lakosságszámhoz képest a legnagyobb lefedettséggel
rendelkezik az országban ilyen téren, ugyanis a község 4
különböző pontján megtalálható defibrillátoroknak köszönhetően
bármikor gyorsan igénybe vehető az újraélesztő készülék.
Így a jövőben bárhol is történjen meg a baj a településen, a
közelben lesz az életmentő segítség.

A Telki és a kórház közötti megállapodás részletei

Telki község lakosságát a Telki Kórház szolgáltatásainak
igénybevétele esetén a kórház aktuális áraiból 10% kedvezmény
illeti meg.
A Telki Kórház szervezett formában, előzetes egyeztetés alapján –
térítésmentesen - felnőtt és gyermek fogászati szűrést végez.
A Telki Kórház az intézmények pedagógusait (óvoda, iskola)
szintén szervezetten, előzetes egyeztetés alapján felkészíti a
munkakörükhöz szükséges egészségügyi tudnivalókkal.
A képviselő-testület által szervezett prevenciós programokon a
Telki Kórház – térítésmentesen – tájékoztató előadásokat tart.
Témaajánlatok a következők: allergiás megbetegedések,
ételallergiák, gyermekkori cukorbetegség, egészséges életmód és
táplálkozás, élősködők és gombás fertőzések, kötelező és ajánlott
védőoltások, szájhigiénia kisgyermekkorban, alvásproblémák,
fejfájós kisgyermek, beszédértés és nyelvtanulás, tanulási
problémák és figyelemzavar, dadogás és egyéb beszédhiba,
testvérféltékenység, a család és a munkahely egyensúlyának
megteremtése, családi szerepek eltolódása, szenvedélybetegségek
jellemzői, munkahelyi stressz problémák, testsúly kontroll és
életmód programok.
A képviselő-testület a www.telki.hu-n a helyben elérhető
egészségügyi szolgáltatások között – térítésmentesen – feltünteti,
hozzáférhetővé teszi a Telki Kórház, valamint a hozzá tartozó
Budapest, Budakeszi úti rendelőintézet teljes szolgáltatásainak
palettáját az igénybevételért fizetendő térítési díjakkal együtt.

A Telki Kórház szakmai írásokkal, interjúkkal segíti a Telki Napló
tájékoztatási feladatainak ellátását. A képviselő-testület a Telki
Naplóban hirdetési felületet biztosít a Telki Kórháznak.
A Telki Kórház felajánlja az önkormányzat és intézményei
munkavállalóira vonatkozóan a foglalkozás-egészségügyi ellátás
igénybevételének lehetőségét.
A Telki Kórház képviselteti magát az önkormányzat által a kórház
tevékenységi körét érintő konferenciákon, kistérségi, vagy
regionális rendezvényeken. Segítséget nyújt ezek előkészítéséhez.
A Telki Kórház bekapcsolódik a Természet és Művészet kiállításés rendezvény sorozatba.
Kérésre előadókat biztosít, lehetőségei szerint szponzori
támogatást nyújt.
A Telki Kórház egy defibrillátor készüléket ajándékoz a
településnek, mely a Pipacsvirág Általános Iskolában kerül
elhelyezésre. A készülék ünnepélyes átadására a 2011. évi
Egészségnap keretében került
sor.
Ez a megegyezés a kezdeti
lépés az együttműködésben. Az
önkormányzat és a kórház célja,
hogy a megállapodás egyre több
területre terjedjen ki, tovább
mélyítve a partneri kapcsolatokat.

Hogy működik a defibrillátor?

A készülék használata laikusok számára is egyszerű. A
defibrillátor a beteg mellkasára helyezett elektródapáron
keresztül elemzi a beteg szívritmusát, felismeri a
kamrafibrillációt, és a segélynyújtó a sokk gomb
megnyomásával ugyanazon az elektródapáron keresztül leadja
az áramtütést. A beépített biztonsági rendszer kizárja a véletlen
vagy indokolatlan sokk leadását. A készülék használatkor
magyar nyelvű hangutasításokkal lát el bennünket, amelyet
követve sikeres újraélesztést hajthatunk végre.
2011. szeptember
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A patakok országában jártunk
KÖZÖSSÉGI ÉLET

Közös utazás Gyimesbükkre

A történet akkor kezdődött, amikor egy Telki
házaspár, Somlai Zoltán és felesége Somlai
Judit pár évvel ezelőtt komoly turisztikai
fejlesztésbe kezdett Gyimesbükkön. Mivel
Somlai Judit annak idején az iskola megbízott igazgatója is volt, az akkori önkormányzat (2009 őszén) kézenfekvőnek találta,
hogy általuk felkeresse a gyimesbükki
önkormányzatot, akikkel testvértelepülési
kapcsolatot kezdeményezett.
Felkérésüket a gyimesbükki önkormányzat
első körben más természetű „belpolitikai”
viták miatt nem szavazta meg, de a személyes
kapcsolatok elindultak. A Budakeszi Kultúra
Alapítvány közvetítésével 2010 áprilisában
Telkiben is vendégeskedett egy gyimesbükki
művészeti csoport, akiket (az ottani iskola
igazgatójával, az alpolgármesterrel és az
ottani RMDSZ vezetőjével) családoknál
szállásoltunk el, miután nagysikerű előadást
tartottak a Pajtában. E találkozás kapcsán
szoros barátságok köttettek, a kapcsolat
továbbra is élő maradt, elsősorban a Somlai
házaspáron és a budakeszieken keresztül. Így
az ottani önkormányzat idén januárban ismét
napirendre tűzte a testvértelepülési megállapodás kérdését, és meg is szavazták, melyet
Telki nagy örömmel fogadott.
2011. május 14-én Telki Gyimesbükkel
megkötötte a megállapodását, amely elősegíti
a határon túli magyar kapcsolatok fejlesztését
és a közös hagyományok ápolását. Önkormányzatunk ezen oknál fogva szeptember
elején négynapos látogatást szervezett,
amelyen a Telkiben működő civil szervezetek
képviselői, az iskola és óvoda vezetői,
valamint néhány iskolás gyermek (és a Telki
Napló munkatársa) vett rész.
Látogatásunk során betekinthettünk a helyi
szokásokba, megismerhettük, milyen a
gyimesi vendégszeretet, ha rövid időre is,
átérezhettük, milyen lehet gyimesi csángónak
lenni. Elszállásolásunk családoknál történt,
így közelebbről is megtapasztalhattuk,
milyenek a hétköznapjaik.
Egy egész napos utazás után megérkeztünkkor Salamon József helyi plébános
finom vacsorával fogadott bennünket.
Megismerkedtünk Görbe Vilmos polgármester úrral, Tankó Tibor alpolgármesterrel
(aki vendégeskedésünk ideje alatt végig
velünk volt) és sok kedves gyimesi lakossal.
Meglátogattuk az egyetlen magyar iskolát és
óvodát, melynek igazgatója Antal Etelka.
2010 novemberében az iskola egy része
leégett, de a gyors munkálatoknak köszönhetően 2011. február 6-tól a diákok folytathatták „kötelességüket”. A Budakeszi Kulturális Alapítvány jóvoltából négy számítógép, egy projektor és egy fénymásoló áll
a tanulók rendelkezésére. A völgyben
összesen hat román és egy magyar iskola van,
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melyben 930 gyermek közül 120 tanul
magyarul. Az óvoda, amely az iskola igazgatása alá tartozik, ötven kisgyermek
befogadására alkalmas.
Szívszorító volt látni azokat a körülményeket, amelyekben mindennapjaikat
megharcolják gyermekek és felnőttek
egyaránt. A gyimesi csángók teljes erejükből,
kitartóan küzdenek azért, hogy a magyar
oktatás nehogy megszűnjön, sajnos ugyanis
az érvényesülés lehetősége miatt egyre
többen román iskolákba kénytelenek járatni
gyermekeiket. Határozottan kiállnak és
minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy itt,
az ezeréves határon a gyerekek részesülhessenek magyar oktatásban. Az iskolát
határozottan támogató egyház több lehetőséget/segítséget próbál felajánlani a
szülőknek, hogy gyermekeiket ne fosszák
meg olyan fontos dologtól, mint a magyar
oktatás.
Gyimesbükk nagy büszkesége a Liceum,
amely a Magyar Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával, és Berszán József
atya segítségével valósulhatott meg. Az
iskola 400 gyermeknek ad lehetőséget
gimnáziumi oktatásra. Kilenc párhuzamos AB évfolyammal büszkélkedhet. Célja hogy a
völgyben élő diákok számára színvonalas
oktatást biztosítson. A kezdetek kezdetén 30
diákkal és épület nélkül indult a gimnázium,
mára már két épülettel és fiú-lány kollégiummal is büszkélkedhet. Végzett tanulói
között orvos, gyógyszerész és joghallgató is
van.
Utazásunkat folytatva betekinthettünk a
tájházba, amelynek berendezéseit 1975 óta
Tankó Mária helyi lakos gyűjtötte össze, saját
pénzből. A kiállításon a gyimesi csángó
népviselettel és népszokásokkal ismerkedhettünk meg. A tájház 2010-ben nyitotta meg
kapuit, s mára már több mint 36 000 látogatót
tudhat maga mögött.
Böjte Csabának és a Szent Ferenc Alapítványnak köszönhetően Gyimesbükkön is
létrehoztak egy árvaházat, ahol idén 33
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gyermek fog otthonra lelni. Cél, hogy a gyermekeknek minél szeretetteljesebb környezetet tudjanak kialakítani, és lehetőségük
legyen oktatásban is részt venni, hogy a
későbbiek során szakmát tudjanak szerezni.
A nap vége felé közeledve kis csapatunk
rendhagyó történelmi órán vehetett rész
Deáky András előadásában a Kontumáci
kápolnánál. A kápolna kertjében barátságunk
megpecsételéseként, egy tölgyfát ültettünk
közösen, majd Salamon József atya kezdeményezésére közös szentmisén vettünk
részt. Élményekben gazdag napunkat ismét
egy közös vacsorával folytattuk, s a nap
zárásaként gyimesi táncházban köthettünk
újabb barátságokat.
A következő napon a Gyimesbükköt
körülvevő helyi tájat csodálhattuk meg.
Kirándulásunkat egy lovaskocsikázással
kezdtük, majd egy kisebb kaptató megmászása után az ezeréves magyar határon
állhattunk, és csodálhattuk a gyönyörű
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környezetet, majd utunk a Rákóczi várhoz
vezetett, ahol az őrházat is megtekinthettük.
Ebédünket egy esztenában fogyaszthattuk el,
ahol megkóstolhattuk a friss sajtot, túrót és
egyéb finomságokat. A lelkes ifjúság e
lakoma után József atyával felmászhatott
Gyimesbükk legmagasabb pontjára, a Bilibók
csúcsra.
Élményekkel teli kirándulásunk sajnos rövid
volt, de úgy érzem a résztvevők nevében is
elmondhatom, felejthetetlen élményekkel
gazdagodtunk. Ezúton szeretnénk megköszönni Móczár Gábor alpolgármester
úrnak és az önkormányzatnak, hogy ezen a
rendezvényen részt vehettünk. Ugyanakkor
szeretném minden kedves gyimesbükki
lakosnak megköszönni a vendégszeretetet, a
lehetőséget, hogy eltölthettünk két napot ezen
a csodálatos helyen.
Isten áldja a patakok országát!
Isten áldja Gyimesbükköt!
Baltási Cecília

Dalok a paradicsomkertből

E g y i z r a e l i c s a l á d l á t o g a t á s a Te l k i b e n

Izraelről mindenki tud valamit. Izraelről
mindenki gondol valamit. Ki ezt, ki azt, de az
bizonyos, hogy senkit nem hagy hidegen a
Biblia földje. Van, aki számára a Szentföldet
jelenti, a Megváltó születésének és halálának
színhelyét. Van, aki számára a lerombolt
templomot. Van, akinek csábító turistaprogram, és van olyan is, akinek a tévéhíradók véres képei jutnak eszébe Izraelről.
Van egy család, olyan, mint bármelyikünké,
apa, anya, gyerekek. Nagycsalád, négy
gyerekkel. Lehetne dolguk a mindennapokban elég. Van is. Paradicsomot termelnek a sivatag közepén. Dolgoznak, nevelik a
gyerekeket, akik a tanulás mellett zenélnek,
álmodoznak, mint az ennyi idős gyerekek
bárhol a világon. Ez a család egy napon arra
az elhatározásra jutott, hogy körbejárja a
Föld országait, hogy megmutassa, Izrael nem
csupán a történelem, nem csupán a Biblia,
nem csupán a háború soha meg nem nyugvó
földje. Hogy ott is olyan emberek élnek, mint
mi. Hogy a családokban béke van. És
szeretet. És az már majdnem olyan, mint
maga a paradicsom.
A család Magyarországra látogatásáról az
országos sajtó is hírt adott. A család
vendégül látását, azt hogy az uborkaszezon kellős közepén legyen néhány
Telkiben élő, angolul beszélő család,
aki a Pajtában fogadja őket, Nyeste
Hajnalka segítségének volt köszönhető.
Alább az ő beszámolóját olvashatják
az eseményről:
Augusztus 17-én kellemes megtiszteltetés érte csöppnyi falunkat. Egy
négygyermekes izraeli család ugyanis
elszánta magát, hogy a Föld 29
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országát „potom” 1 év alatt bejárva
tanuságot tegyen arról, amit a média
sokszor árnyaltan, vagy sajnos hamisan
tálal: az igazi izraeli realitásról, nevezetesen arról, milyenek valójában az
izraeli otthonok.
A 6 fős Zemach család 9 éve költözött
ki a nagyváros zajából a Negevsivatagba, hogy ezen a látszólag zord
vidéken folytasson gazdálkodó tevékenységet. A helyben termesztett zöldségekből és gyümölcsökből készítenek
finom és egészséges lekvárokat és dzsemeket
(hírességük pl. a paradicsomlekvár).
Most pedig rövid, 10 napos magyarországi
tartózkodásuk alatt látogatásukat tették épp a
mi kis falunkban is, ahol vendéglátásuknak a
község Faluháza, a Pajta adott teret.
Az érdeklődő telki és környékbeli családoknak kedves, oldott légkörben meséltek
életükről: az apuka, Chami a családközpontú,
igazi izraeli gondolkodásmódról beszélt, s az
egész életen át tartó tanulás, illetve tanulni
vágyás fontosságáról, amit ő még magyar
származású nagypapájától szívott be az
anyatejjel.
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Őt követően a családfő segítőtársa, Okszána
az emberileg nyitott gondolkodást szintén
bizonyító izraeli konyha remekeivel lepte
meg az egybegyűlteket: az egészséges,
különleges (sós-citromos-olívaolajas) zöldsalátákkal és natúran pár percre sütőbe tett
padlizsánból és paprikából készített, sajttal
dúsított ételkülönlegességekkel.
S végül, de talán kiemelten nem utolsósorban
hadd említsük az est kultúrális részét, amely
a most növekvő, ifjú generációban lévő
reménységről árulkodik.
A környékbeli, angolul tanuló (mindazonáltal
már jól is tudó) tizenévesek segítségével a
család 11 és 13 éves tagjai jól megértették
magukat, s gitárral kísérve csodálatosan
foglalták dalba azt, amit szívünk mélyén
mindannyian érzünk: hogy bármennyire
zajong-forrong a körülöttünk lévő világ, van
egy hely, ahol az ember békét, kiegyensúlyozottságot találhat, s ahova mindig
visszatérhet: ez pedig a stabil hátteret nyújtó
család.
(A család további útjáról az alábbi interneten
is olvashatnak a The Israeli Family Project
címszó alatt.)
Nyeste Hajnalka és Molnár Krisztina Rita
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A Szigetközből Karintiába

Az iskola közelmúltja, jelene és
közeljövője
Lassan három hete, hogy kezdetét vette a
2011-2012-es tanév. Voltak gyerekek, akik
nyáron sem tudtak elszakadni teljesen az
iskolától, hiszen több, mint száz diák vett
részt az iskola által szervezett különféle
táborokban.
Idén is jártunk a Szigetközben kenutúrán,
és bár az időjárás nem fogadott kegyeibe
minket (esténként majdhogynem megfagytunk, nappal gyakran megáztunk), a diákok
jókedve töretlen volt. Ahogy telik-múlik az
idő, úgy válnak gyermekeink nemcsak
egyre ügyesebbé, hanem egyre inkább
tisztelik és szeretik a természetet. Ezen a
túrán
nem
kellett
senkit
sem
figyelmeztetni, hogy ne hagyjunk magunk
mögött szemetet, ment minden magától.
A lelkes szülői csapat és visszatérő volt
diákjaink nagy segítségünkre voltak a
kormányzást illetően. Egyetlen hajó borult
csak (a mienk), ám az kétszer is. A hajó
rátermett legénységének köszönhetően
mindkét alkalommal szerencsésen partot
értünk.
Ezúton köszönjük Kertész Viktornak, hogy
immáron negyedik alkalommal vállalta
csomagjaink oda-vissza szállítását!

kiállításokat, a közeli hüllőfarmot,
hajóztunk a Dráván és megnéztük a
Glossglocknerről alázúduló hatalmas
gleccsert. Idén a hómezőn gyalogolva már
csak 45 percnyire voltunk attól a hegyi
menedékháztól, ahova már több éve
szeretnénk feljutni… sebaj, jövőre ismét
megpróbáljuk!

Élményekkel, ismeretekkel gazdagon,
jókedvűen tértünk haza…
Ezt mindenki elhiheti: ez nem
szemfényvesztés!
Csömör Zsuzsa

Néhány szó a jelenről

Szemfényvesztés Agárdon…
Augusztus 15-19.

Röviddel az új tanév előtt 19 kíváncsi, 6.b
osztályos gyerek töltött néhány ragyogó
napot velünk a varázslatos Velencei-tó
partján.
Kerestük Toldi Miklóst szabadon,
szabadban: akiről ma már a gyerekek is
tudják, hogy minden dolgát szemfényvesztésnek hihetik. Persze közben megtalálták magukat, egymást és minket is.
Beöltöztünk maskarába, sétáltunk a nádasban - szerencsére nádi farkassal nem
találkoztunk -, rajzoltunk, festettünk, „drámáztunk”, és kirándultunk a martonvásári
kastélyba is. Ismerkedtünk a lovagi élettel,
de hallgattuk Beethoven zenéjét is.
Ebben az évben a tavalyinál kisebb
létszámú, ám annál lelkesebb csapat vágott
neki augusztusban a karintiai hegyeknek.
Ez alkalommal nem csak a táj, de az
időjárás is gyönyörű volt. Az alpesi túrák
mellett fürdőztünk, gyönyörködtünk a
Goldeck – csúcsról az alattunk elterülő
legelők, tavak látványában, végigjártuk a
Nockalm-Strasse-t, megnéztük a gmündi
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A tó partján fekvő szállásunk stégje jól bírta
a kisebb „cunami” ugrásokat is nap mint
nap, a Rácz fagylaltozóból se fogyott ki a
jeges édesség, az agárdi rétes se lett kisebb
a tábor végére, pedig mi mindent
megtettünk ennek érdekében.
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Ebben a tanévben új keretek között indult
el az angol nyelv oktatása. Diákjaink az
iskola által biztosított heti tíz angol nyelven
tartott tanórán kívül délutáni foglalkozások
keretében tökéletesíthetik angoltudásukat
July és Richard anyanyelvi angoltanárok
közreműködésével. A tanórán kívüli angol
foglalkozásokat az Európai Nyelvek
Stúdióján keresztül szerveztük meg.
Az iskola saját anyanyelvi tanára Brown
Bineyen Adeosun, aki felső tagozatos
diákjaink számára is tart angol kommunikációs foglalkozásokat.

Idén vette kezdetét a matematika-logikai
osztályunk „pályafutása”. Logikus gondolkodás nélkül aligha képzelhető el sikeres
tanulás. Elsős tanítóink közül Dósa Renáta
több képzésen is részt vett a témát illetően,
és óriási lelkesedéssel látott neki a nem
mindennapi feladatnak. Az ő munkáját
segíti Molnár Krisztina tanító néni, aki a
GYED-GYES ideje alatt nem vesztegette
idejét, hanem elvégezte a matematika
tanári alapképzést.
Harmadik
évfolyamon
bevezettük,
órarendbe iktattuk a sakk-oktatást. A
képességfejlesztés e sajátságos formája
órarendi keretek között szinte egyedülálló
az országban. Heti egy órát Telki Község
Önkormányzata finanszíroz, egyet pedig a
szülők. A gyerekek nevében köszönet illeti
mind az Önkormányzatot, mind a szülőket
a sakk-oktatáshoz való hozzáállásukért.
A sakk oktatás kisgyermekkorra gyakorolt
hatásait kutató Dr. Duró Zsuzsanna a
2011. szeptember

Szegedi Tudományegyetem tanára szakértői tudásával segíti munkánkat. Tőle idézek:

„Mire nevel tehát a sakk? Becsületességre,
a következmények vállalására, önuralomra,
helyzetértékelésre, gyors megítélésre és
döntésre, felelősségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére, kitartásra,
önbizalomra, a kudarcok elviselésére,
lényeglátásra, barátságra, rendszeres és
pontos munkavégzésre, fegyelmezett
viselkedésre, a szabályok, normák és
törvények tiszteletben tartására, stb.
És mit fejleszt? Analizáló és szintetizáló
képességet, emlékező tehetséget, elvont
(absztrakt) és logikus gondolkodást, a
megosztott figyelem képességét, produktív
képzeletet, összefüggések felismerésének
képességét, a gondolkodás divergens
(széttartó, több megoldást nyújtó) jellegét,
az összpontosítás képességét, kreativitást,
elvonatkoztatási és általánosítási képességet, problémaérzékenységet, kombinatív
képességet, a módszeres és hatékony
gondolkodást, a tanulási képességet stb.
A fentiek mellett a sakk megtanít arra, hogy
tanulás nélkül nem lehet fejlődni, hogy az
ellenfelet nem szabad lebecsülni, hogy
nehéz vagy kritikus helyzetekből is ki lehet
jutni, hogy egyes probléma-szituációkra
számos megoldást lehet találni, hogy nem
szabad a harcot az első sikertelenségnél
feladni, hogy a problémamegoldást
ismételten újra kell kezdeni, hogy a
vereséget is el kell viselni, hogy a
szabályokat kötelező módon be kell tartani
stb. Így tehát a sakkot fontos személyiségfejlesztő eszközként is számon
tarthatjuk. „
A sakkoktatást szép és nemes feladatát
Pregitzer György vállalta magára, aki
nemcsak pedagógus, de sakkoktatói
szakvizsgával is rendelkezik, nemzetközi
első osztályú a minősítése, és 34 éve
versenyez.
Természetesen az iskola nem sakk bajnokokat nevel (bár ha úgy adódna, boldogok lennénk), hanem eszközként
használja a sakkot, reményeink szerint
minél nagyobb eredménnyel.
Szintén ebben az évben vezetjük be a rajz
és vizuális kultúra művészettörténeti
részének múzeumpedagógiai foglalkozások keretében történő oktatását a
Szépművészeti Múzeumban.
2011. szeptember
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A foglalkozások három részből állnak. Első
alkalommal, a felkészítő foglalkozás során
a múzeumpedagógus ellátogat az iskolába
és bevezeti az adott témát. A múzeumlátogatás során a gyerekek egy órát töltenek
a kiállítótermekben, majd ezt követően
műhelymunkában valósíthatják meg
ötleteiket és élményeiket. A tapasztalatok
összegzése a levezető foglalkozáson történik, amelynek menetét a múzeumpedagógus a kísérő tanárral együttműködve
alakítja ki az iskolában. A múzeumpedagógiai órák költségét az Önkormányzat állja, a szülőket csak az utazás
költsége terheli.
Számos szakköri foglalkozás indul az idei
évtől, melyek költségtérítéses formában
valósulnak meg. Az a család, amelyiknek
anyagi nehézséget okoz a szakköri díj
befizetése (2000 Ft/fő/hó), tanulmányi
ösztöndíjra pályázhat az önkormányzat
Szociális, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi
Bizottságánál.

A közeljövő

Telki
honlapjának
megújulásával
egyidőben az iskola honlapja is megújul.
Folytatódik a szaktantermi rendszer
kiépítése. Az Óvoda-iskola Telkiben: Út
Európába Alapítvány jóvoltából minden
szaktanterembe projektor és számítógép
kerül, valamint az iskola összes termében
biztosítva lesz az internet hozzáférés.
Október második hetében az Őrségbe
megyünk Kék-túrázni, amit összekötünk az
Őriszentpéteren megrendezésre kerülő
Tökfesztivállal. Akinek kedve van, velünk
tarthat!

hogy tíz diákot elvigyünk Gyimesbükkre.
Ez az utolsó magyar település, amely még
a történelmi Magyarországhoz tartozott.
Megérkezésünk estéjén hat helyi családnál
szállásoltak el, akik nagyon kedvesen
fogadtak minket. Az ott töltött két napban
rengeteg élményben volt részünk.
Meglátogattuk az egykori határszéli
Rákóczi vár romjait, részt vettünk egy
szentmisén, amit Simon József atya tartott
a régi római katolikus templomban, a
település környékén kirándulva megtaláltuk a történelmi Magyarország Ezeréves Határának köveit és megcsodáltuk a
nemrég felújított vasúti őrházat.
Meglátogattunk két olyan iskolát, ahová
csak magyar gyerekek járnak. Az ott élő
szülők ugyanis nagyon fontosnak tartják,
hogy az ő gyermekeik kizárólag magyar
nyelven tanulhassanak.
Megdöbbenve láttuk azt a kétségbeesett
igyekezetet, ahogy az ott tanító pedagógusok nap mint nap külön harcot vívnak
az iskola fenntarthatóságáért. Kevés a
taneszköz, a tankönyv, nincs elég magyar
nyelvű pedagógus. Mégsem adják föl, ha
kell, elkészítik a szemléltető eszközöket,
kifestik a termek falait és bútorait, függönyöket varrnak és lelkesen tanítanak.
Mindezt látva, tapasztalva elhatároztuk,
hogy minden lehetséges eszközzel segítséget nyújtunk.

Köszönettel

Még el sem kezdődött az év, de máris
érkeznek a felajánlások, adományok.
Nagyon szépen köszönjük minden kedves
szülőnek, telki lakosnak a segítségét,
ajándékát!

3 darab íróasztalt - egy kedves Apukának,
Számítógépet, monitort, billentyűzetet Loránd Péternek,
Egy többfunkciós kondigépet - Szabó
Róbertnek és családjának,
A jobb oldali földszinti termek külső fa
szerkezetének lefestésére tett felajánlást- a
3.b-s szülők szervezésében a szülőknek.

Látogatás Gyimesbükkön

Iskolánk rendkívül fontosnak érzi, hogy az
itt tanuló gyerekek eljuthassanak és
megismerhessék a határon túli magyarlakta
településeket, ezért is vállalkoztunk arra,
TELKI napló

Ezúton kérjük a telki szülőket, diákokat és
minden helyi lakost, hogy adományaikkal
támogassák a gyimesbükki magyar iskolát.
A felajánlásokat iskolánk fogadja és
eljuttatja hozzájuk.
Karizs Krisztina alsós igh. és Vinczéné
Takáts Andrea angol szakos tanárnő
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Tele lesz-e a telekocsi?
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A Telki Napló novemberi számában kértük a telkiek segítségét,
hogy telekocsi ügyben néhány kérdésünkre válaszoljanak. A
kiértékelés kissé (nagyon) lassúra sikeredett, de a Kokukk újult
erővel szeretne nekivágni a feladatnak. Először is nézzük a
válaszok rövid kiértékelését:
Összesen 149 fő küldte meg a véleményét, 146-an a
kezdeményezést jónak ítélték, mindössze 3-an szavaztak a
nemre. A 149 válaszolót 3 csoportra oszthatjuk, autót vezetők,
autóban utasként rendszeresen utazók és a tömegközlekedők,
szám szerint 89 sofőr, 12 utas és 48 buszozó volt az arány.
Árnyaljuk jobban a képet, nézzük az autósok jelen gyakorlatát
és jövőbeli hajlandóságát. A 89 autós válaszadó közül 79 már
eddig is vitt másokat (családtagon kívülieket!), 40-en kb. 1-5
alkalommal, további 30 fő 6-20 alkalommal, 9-en pedig ennél
is többször, míg csupán 10-en válaszoltak úgy, hogy még
sohasem vittek senkit. A jövőre vonatkozó kérdés is ugyanezt
az eredményt hozta, a 89 autósból 80 a jövőben is szívesen
fuvarozna másokat. Az autósok utolsó kérdése, mely szerint a
költségeket szeretné-e megosztani az utassal, szintén örömteli
választ eredményezett, 85% nem gondol költségmegosztásra,
ingyen vállalja az utaztatást.
A második csoport elemzése nem mutat semmi különöset,
eddig is használták ezt a formát és ezután is szívesen vennék
igénybe.
Végül pedig nézzük azon 48 válaszadót, akik rendszeresen
tömegközlekedést használnak. 38 közülük már eddig is
beszállt néha valakihez, 20-an 1-5 alkalommal, 8-an 6-20
alkalommal és 10-en ennél is gyakrabban, míg a válaszadók
20%-a (10 fő) sose vette ezt igénybe.
Érdekes még, hogy az utasok és tömegközlekedők 60 fős
táborából csak 5-en nem szívesen szállnának be egy telki
autóshoz, a fennmaradó 55 fő közül pedig 44 (80%) szívesen
hozzá is járulna az útiköltséghez.
Vagyis első ránézésre a felmérés alapján nagy reményeket fűzhetünk egy eddiginél is hatékonyabb autós-utas együttműködéshez. Ez jó hatással lehetne személyes kapcsolatainkra, a
telki közösségi élet is tovább erősödhetne, az utazás kényelmesebbé válna azoknak, akik autóra váltanak és azoknak is,
akik ezután is buszoznak majd, hiszen az eddigi zsúfoltság
enyhülhetne kicsit. A fő célunkat, a környezet kímélését se
feledjük! A kép tehát pozitív, de a puding próbája az evés lesz.
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Hogyan tovább, mik a terveink?

Egyelőre nem gondolkozunk semmilyen hiper-szuper-mega
online rendszer kialakításában. Mindössze némi munkával
össze szeretnénk hozni a kínálatot a kereslettel. Egy nagyon
egyszerű regisztrációval létrehozni a „szolgáltatók” és
„igénybevevők” táborát, majd a 2 csoportot a közös nevezők
alapján kisebb társaságokra osztanánk, akik a későbbiekben
már önjáróan kommunikálhatnának egymással. Közös nevező
alatt értjük az azonos indulási időt és az azonos útirányt.
A regisztrációt azért gondoljuk fontosnak és elengedhetetlennek, mert ezzel elérhetjük, hogy csak a telki közösség
tagjai vennének részt a rendszerben és így az a lehető legbiztonságosabb maradna. A biztonság kapcsán fontos megjegyezni, hogy az utasok saját felelősségükre és saját elhatározásukból szállnak be egy autóshoz. Az autósok vezetési stílusa, a szabályokhoz való igazodása általunk nem megítélhető,
így ez mindig az utas hatáskörében eldöntendő kérdés marad.
A regisztráló autósok kaphatnának 1-1 regisztrációs matricát,
ezzel is jelezve, hogy ők készek másokat bevinni, míg az
utasok is kapnának valamilyen megkülönböztető jelzést, mely
alapján felismerhetők, hogy többek mint egyszerű stopposok.
Találkozási helynek 4 olyan központi helyet határoznánk meg,
amelyek a buszmegállók közelében vannak, így előre meg nem
beszélt esetekben ad-hoc is összejöhet majd 1-1 fuvar.
A részletek tisztázása persze még ráér. Egyelőre azzal a
kéréssel fordulunk mind az autósokhoz, mind az utasokhoz
hogy jelezzék regisztrációs szándékukat egy e-mailben a
telkitelekocsi@gmail.com címen. A mail alapján küldünk
egy 1 oldalas rövid regisztrációs lapot, melyben csak
néhány kérdésre fogunk választ kérni. A regisztrációkat
biztonságosan tároljuk és természetesen semmilyen
harmadik félnek át nem adjuk.
Amennyiben kellő számú jelentkező akad, akkor a csoportok
hamarosan összeállhatnak és tele lesz a Telki telekocsi.
Várjuk a jelentkezéseket, regisztrációkat minél nagyobb
számban, az eredményekről a Telki Naplóban és a Telki Cafén
is hamarosan beszámolunk.
A Kokukk nevében Hámos Áron és Bakonyi Tamás
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Bemutatkozik a Székely Társulat
KULTÚRA

2009-ben talán az utolsó órában újjáalakult a régi 1964-ig működő
Székely Kör utódja Budajenő -Telki Székely Társulat néven. Az
1945-46-ban Budajenőre és Telkire Gyergyóditróból és
Gyergyóremetéről érkező székelyek magukkal hozták szép erdélyi
magyar nyelv ízét, távoli múltból eredő népszokásaikat, székely
hagyományaikat, népdalaikat, táncaikat. 1950-től egészen 1964-ig
édesapám, Szabó Ferenc az akkori iskolaigazgató és édesanyám
Kelemen Anna vezetésével igen nagy sikerrel működött a Székely
Kör.
Tíz évvel ezelőtt a Székely betlehemes bemutatásával kezdődött
feléledésünk. Ekkor kezdtem összegyűjteni a gyermekkoromban
oly sokszor játszott játékokat, táncokat és énekeket. A gondolatból
egy régi felvétel és sok munka nyomán lett tett. Szerencsémre a két
faluban igen sok segítőre támogatóra és lelkes tagokra találtam.
A társulat tagjai fáradságot és időt nem kímélve szívvel lélekkel
próbáltak és táncokat tanultak be.
Nagy segítség volt a számunkra, hogy olyan képzett emberek
állnak mögöttünk, mint Maronicsné Dávid Anna és Pojják László,
akik az énekek betanulásában segítettek, továbbá Dalosné Kovács
Györgyi, aki a táncokat tanítja és színpadra álmodja a megírt
forgatókönyvet. Előadásainkon hegedűn Borka Péterné Kovács
Tünde, gardonon pedig Dalosné Kovács Györgyi kísér bennünket.
Az együtt töltött idő oly közösségé kovácsolt bennünket, amire a
mai világunkban egyre nagyobb szükség van. A hónapokig tartó
próbák meghozták gyümölcsüket. Társulatunk már két darabbal is
büszkélkedhet. Az első a 2010 tavaszán bemutatott az Egy este a
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fonóban című darab, a másik pedig a Törökbúza bontás, amit idén
májusra vittünk színpadra.
A két darabbal a környékbeli települések programjait színesítettük,
és Gyergyóditróba is ellátogattunk, ahol nagy sikert arattunk
előadásainkkal.
Ezért úgy érezzük, tovább kell folytatnunk munkánkat. Továbbra is
az a célunk, hogy régi hagyományainkat megőrizzük, ápoljuk és a
fiatalabb generációra továbbörökítsük.
Szabó Attila
Budajenő-Telki
Székely Társulat vezetője
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ZÖLD ROVAT, FELHÍVÁS

Vén szatyrok, újra!
A vásárlóközönség örömmel üdvözölte a Liget ABC és a KoKuKK
Egyesület új szolgáltatását, a szatyorkölcsönzést. Sok visszajelzést
kaptunk, ismerősök és ismeretlenek örültek az ötletnek. A vásárlók pedig
vitték a szatyrokat, mint a cukrot. Június óta kb. 60 textil bevásárlótáska
került a kosárba – majd eltűnt onnan.
A sikeres működésnek viszont az is feltétele, hogy a szatyrok gyorsan
visszaérkezzenek, cirkuláljanak, minél több embert kisegíthessenek!
Ezért kérjük, hogy akinek az előszobában már régóta a fogason lóg a
táska, csak mindig elfelejti, aki már régóta tervezi, hogy most már aztán
kimossa/kivasalja, és visszaviszi, az ne késlekedjen tovább! Sokan
várják a szatyrok visszatértét!
KoKuKK Egyesület

Szerkesztőt, írókat
keresünk!

A megújuló Telki Napló és telki.hu szerkesztőt,
rovatvezetőket keres. Ha úgy érzi, szeret írni és
szeretne alakítani az újság és a honlap
tartalmán, ne habozzon, jelentkezzen nálunk.
Újságírói gyakorlat, kommunikációs- vagy
médiaszakmai végzettség előny, de nem
feltétel. Elkötelezettség és írói véna viszont
feltétlenül szükséges.
Legyen Ön is írónk, szerkesztőnk, jelentkezzen
nálunk!
36 26 572003
titkarsag@telki.hu

VÍ Z T I S Z T Í T Á S

A víz akkor minősül ivóvíznek, és
csak akkor szolgáltatható, ha a vízben
lévő anyagok a jogszabály által
megszabott szigorú határértékeket nem
haladják meg. Az ivóvíz minőségét
rendszeresen ellenőrzik közel 50
komponensre.
A hazai vízminőségi problémák
hátterében leggyakrabban a nitrit-,
nitrát-, ammónium-, bór- és arzénszennyezés áll. Társaságunk ellátási
területén a – Tatabányán kitermelt
kiváló minőségű – karsztvíz minden
szennyeződéstől mentes, így biztonsággal fogyasztható.
A vezetéken szolgáltatott ivóvíz
fogyasztásához és használatához szükségtelen víztisztító berendezést vásárolni, kivéve, ha valaki lágy vizet
kíván fogyasztani. A lágy víz kizárólagos fogyasztása azonban nem jó a
szervezet számára, a teljesen vegytiszta
víz emberi fogyasztásra nem alkalmas.
A víztisztító készülékeket új állapotukban ellenőrzik az engedélyt kiadó
szervek. Ezek a készülékek ekkor
megfelelnek a hatályos előírásoknak,
kérdéses azonban, hogy az üzemelés
során is biztosítani tudják-e a kellő
hatásfokot. Ezt ugyanis szinte senki
nem ellenőrzi! Ha nem megfelelően
működtetik a berendezést, előfordulhat, hogy még szennyezettebb lesz a
víz. Ezért érdemes körültekintőnek
lenni.
A forgalomban kapható víztisztító
berendezések többsége csak ivóvíz
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minőségő víz utótisztítására alkalmasak.
Az Országos Közegészségügyi Intézet megvizsgált néhány forgalomban
lévő víztisztító készüléket működés
közben. A nyolc bevizsgált készülékből
a vizsgálat hétben talált jelentős számú
baktériumot, ami a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a telepszám – az OKI
gyakorlatában alkalmazott - kifogásoltsági határértéket (500/ml) meghaladta, vagyis egészségügyi szempontból nem elfogadható.
A víztisztító vizsgálat során feltárt
különböző problémák:
– A kezelt vízben határérték feletti
ammóniumot találtak, ez nitritté alakulhat, ami nem megengedett, megbetegedést okozhat.
– Az ezüstözött aktív szénből
kioldódó ezüst. Az ezüstöt fertőtlenítő
hatása miatt alkalmazhatják a
víztisztító berendezésekben, tolerálható mennyisége 0,1 mg/l, de a
csecsemők érzékenyebbek, mivel ez az
anyag számukra mérgező.
– A víz vezetőképességének csökkenése is problémát okozhat a
fogyasztásnál, ami az összes szervetlen
ion mennyiségével van összefüggésben. Az ionok közül főként a
kalcium és a magnézium mennyiségének csökkenése jelenthet kockázatot („keménység”). A berendezések
által tisztított (kezelt) víz maradék
összes keménység értéke visszasózó
patron használata nélkül kisebb a
TELKI napló

jogszabályokban előírtnál, így a kezelt
víz ivóvízként történő fogyasztásra
visszasózó patron használata nélkül
nem vagy csak korlátozottan alkalmas.
– Mivel a legtöbb kisberendezés
csökkenti a víz klórtartalmát, ráadásul
a kiszűrt szerves anyagok és a
kisberendezésekben található műanyagokból származó szerves anyagok jó
táptalajt biztosíthatnak a baktériumoknak, azok könnyen szaporodnak,
különösen, ha melegben, azaz hűtés
nélkül használják a készüléket. Ha a
készüléket néhány napig nem használják, jó eséllyel többszöröződik meg
a bacilusok száma. A baktériummal
szennyezett készülékeket - az OKI
ajánlása szerint - minden esetben
fertőtleníteni kell.
A baktériumok elszaporodása, az ízés szaganyagok megjelenése, illetve a
vízminőségromlás kockázata az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
tájékoztatása szerint csökkenthető a
rendeltetésszerű üzemeltetéssel, a karbantartásra vonatkozó előírások betartásával. De, mint az OKI vizsgálatából
kiderült, ez sem elegendő óvintézkedés
minden esetben.
Társaságunk szolgáltatási területén
– mint Magyarország nagy részén –
nem szükséges a csapvíz tisztítása,
egészségügyi szempontból kiemelkedően jó a szolgáltatott víz minősége.
Az ÉDV Zrt. büszke arra, hogy vizét
2009 nyarán, a kitermelés helyén
ásványvízzé minősítették!
ÉDV Zrt.
2011. szeptember

HIRDETÉSEK, GÓLYAHÍR

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.

Következő lapzártánk várható időpontja:
október 13.

Elérhetőségeink változatlanok:
telkinaplo@telki.hu

telkinaplo@gmail.com

(a nagy tárhelyet igénylő fotók, fájlok számára)
LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut, tüdőtágulás kivizsgálása,
és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció mérés.
Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés: 06-30-291-8414
Dr. Egerszegi Sándor ov.főo.
2093 Budajenő, Szőlőhegyi út 1.

Lapzártánkig született:

Bencsik Gergely és Bencsik Judit gyermeke: Bencsik Zsófia
Korsós Ádám és Korsós Gabriella gyermeke: Korsós
Veronika
Götz Csaba és Gácsi Zsuzsa gyermeke: Götz Olívia Laura
Szendrényi Zsolt és Büki Beáta gyermeke Szendrényi Anna
Váradi Bálint és Váradiné Till Elvíra gyermeke Váradi
Zsuzsanna

Gratulálunk!
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