
Minden arany már, a Napsugár is,
mely ontotta kincsét egész Nyáron át
nézd, sok falomb, levél fáradtan
hintázik az őszi széltől, lehullni,
pihenni vágy...

Piros bogyók csüngnek csontváz-ágon,
társuk a lomb alig takarja őket
várják a sorsuk, s egy szeles nappalon
lehullva földre, adnak új életet...

Arany tutajként sodródik a vízen
hajtva a széltől egy árva falevél,
táplálta anyját rövid kis életében, 
most letette sorsát... tovább már nem
remél...

Szép most az ősz. Akárha köddel
érkezik egy hűvös hajnalon,
s míg fázósan bújunk össze a csípős
esőben,a Föld készül. 
Mereng új Tavaszon...

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdőalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelődomb
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Évértékelés és közmeghallgatás
2011. december 1-én (csütörtökön) 18 órától a képviselő-testület

közmeghallgatást tart. 5. oldal

Támogassuk együtt a 
Gyimesbükki oktatást!

Rendkívül rossz körülmények között zajlik a magyar nyelvű
oktatás Telki testvértelepülésén, ezért támogató akciót indít 

önkormányzatunk. 9. oldal

Signor István:
Ősz

A káposztától a falukáposztáig
Ismét együtt savanyítottuk a káposztát a hagyományos őszi

rendezvényen. 7. oldal

Katalin-nap Szegedi Katalinnal
Irodalmi estet tart a KOKUKK Egyesület november 25-én.

20. oldal

Népszerű volt a Telki Oktoberfest
Éjjelbe nyúlóan tartott az idei „kismüncheni” sörfesztivál.

13. oldal

11. oldal

Megnyílt a Telki Öreg-Tölgy Erdei
Tanösvény

Mintegy másfél órát vesz igénybe a Budajenő és Telki természeti
értékeit bemutató erdei tanösvény bejárása.
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Ha emlékeznek,
egy dolgot ismé-

telgettem a választás idején: hogy
nem fogok ígérgetni. Tudtam, hogy a
válság elején járunk, tudtam, hogy
még sokáig lefelé fog vezetni az út.
Mindarra, ami most történik, termé-
szetesen nem voltam felkészülve, sem
a világgazdaság bucskázásai, sem az
országos változások egyes konkrét
eseményei nem voltak előre jelez-
hetők. De azt pontosan lehetett érezni,
hogy mi az irány és a vektorok ör-
vénylő áramlata erősen lefelé mu-
tatott.
Bevallom, a hideg ráz ki, ha meghal-
lom a „válság” szót. Nincs nap, hogy
legalább egy, de inkább két-három
olyan hírről ne értesüljek, ami helyből
befolyásolhatatlan, országos, vagy
világméretű jelenségről, eseményről
szól, és ami közvetlenül kapcsolódik a
válsághoz. Minden ki- és begyűrűzik,
befolyásolja az árfolyamokat, meg-
rázza a tőzsdét, sokkolja a deviza-
piacot, zsugorítja a makro mutatókat,
a GDP-t, de növeli az államadósságot,
talán még az időjárást is elrontja.
Hogy a helyzet mindenképp tökéle-
tesen kezelhetetlen és zűrzavaros
legyen, kormányunk nekilátott a
közigazgatás teljes átrendezésének,
ami együtt jár az életünket leginkább
meghatározó szabályrendszerek, a
sarkalatos törvények teljes átírásával.
Ez válságot okoz a válságon belül.
Ilyen léptékű átrendeződés a leg-
nagyobb prosperitás idején is kaotikus
helyzetet teremtene. De végülis igaz:
mikor próbálja ki az ember, hogy ki
tudja-e rántani az abroszt a terített
asztal törékeny porcelánjai alól, ha
nem földrengéskor? Ami eltörik, azt
legalább rá lehet fogni a Richter-
skálára.
Telki mindezidáig jól működött. Az
ország azonban nem. A nagy
kiigazításban a megfeneklő, csőd
szélére sodródó régiók, települések és
érdekkörök megmentésének termé-
szetesen ára van. Elvonások és
mindazok büntetése, akik eddig jól
gazdálkodtak. Ugyanis a források a

válság mélyülésével csak szűkültek,
és ha egy zárt, sőt szűkülő rend-
szerben egalizálunk, akkor ezt csak
úgy lehet megtenni, hogy elveszünk
azoktól, akiktől van mit elvenni.
Tőlünk van mit elvenni.
Sok mindent fogunk elveszíteni a kö-
vetkező időszakban és még nyomok-
ban sem látszik, hogy mit nyerhetünk
a tapasztalaton kívül, hosszú távon, ha
ugyan egyáltalán nyerhetünk valamit.
Már átlátszóan hamis politikai ígé-
retek sincsenek. 
Elveszítjük önrendelkezésünk egy
részét, elveszítjük a kontrollt saját
fejlődésünk, fejlesztéseink felett.
Elveszítjük adóbevételeink egy ré-
szét, mely eddig itt helyben hasz-
nosult. Pénzt is veszítünk. Minden
erőfeszítés és óvintézkedés ellenére,
sajnos lehet, hogy elveszítjük isko-
lánkat is. És úgy tűnik, elveszítjük azt
a forrást is, melyet pályázaton nyer-
tünk, hisz kiderült, a nyertes állami
pályázat mögött valójában nincs pénz.
Minden okunk megvan hát az elkese-
redésre. 
Itt azonban álljunk meg egy szóra!
Tényleg van okunk az elkeseredésre?
Mert nem fejleszthetünk olyan ütem-
ben, ahogy elterveztük? Mert meg-
nyirbálják önrendelkezésünket? Mert
nem mi leszünk a válság nyertesei?
Így van, mi egészen biztosan a válság
relatív vesztesei leszünk. Én mégsem
csak ezt az aspektust látom. Látom azt
is, hogy más települések között a mi
problémáink annyira nevetségesek,
mint amikor az úriasszonynak az a
legnagyobb gondja, hogy mit is adjon
a madárijesztőre. Szmokingot vagy
frakkot? Mi veszíteni fogunk és rövid
távon ez kellemetlen lesz. De mi ez
ahhoz képest, hogy sok településen
nincs fűtés az iskolában, hogy nem
lehet kimenni az utcára félelem
nélkül, hogy a település átlag életkora
hatvan év, a jellemző iskolázottság
pedig a négy elemi plusz-mínusz az
élet iskolája. A számunkra kedvezőt-
len változások pillanatnyi jellegűek.
Egy-egy átgondolatlan és felelőtlen
politikai döntés kellemetlen lehet

számunkra, de a nagy folyamatokra
nem lesz hatással. Az ország egyes
régiói közötti óriási különbségek a
tatárjárás óta léteznek és nincs olyan
adminisztratív intézkedés, ami ezen
akár fikarcnyit is változtatni lenne
képes. Az erőszakos egalizálás nem
lesz tartós, ahhoz új szocializmus
kellene, újabb évtizedekre. Erre azért
nem látok komoly esélyt, és mint
mondtam, hosszú távra tervezek.
Hosszú távon pedig nyerésre vagyunk
kárhoztatva.
Jó kondícióban vagyunk és gondol-
kodunk. Most átszervezzük az életün-
ket, takarékosan gazdálkodunk, meg-
próbáljuk megvédeni és megőrizni,
amit lehet és megszokjuk azt, amit
nem lehet kivédeni. Az összeadódó
hatások most nagyon nagynak tűnnek,
de néhány év alatt elrendeződnek
majd a dolgok, kisimulnak a ráncok és
eloszlanak a felhők. Mert az itt élők
olyanok maradnak, amilyenek most,
ebben különbözünk mindenki mástól,
és mert a geopolitikai megha-
tározottságot sem lehet eltüntetni ren-
deleti úton. Ezért én a válságon belüli
válságtól, a kétharmados átszerve-
ződéstől kevésbé tartok, mint az igazi,
nagy világgazdasági válságtól, amely
még hozhat igazán váratlan fordula-
tokat.
Az új költségvetésünk amolyan „vál-
ságköltségvetés” lesz. Rendkívül
takarékos, visszafogott tervezés és
fejlesztési céltartalék felhalmozása
lesz a jellemző. Háztartási hasonlattal:
a következő két évben nem járunk
étterembe és nem veszünk szalámit.
Beérjük a házi étellel és a parizerrel.
És közben spórolunk, hogy amint le-
het, megvegyük, amire szüksége van
a családnak. 
Konszolidált működést, rendet
ígértem és három fejlesztést a ciklus
végéig. Az új óvodát, a Fő utca
felújítását és a Muskátli utcai
csomópont megépítését. Ebből az
óvoda már elkészült. A Fő utca meg-
valósítása mai napig teljesen reális. A
forgalmi csomópont is az volt egészen
addig, amíg a pályázati forrást az
állam le nem nullázta. De van még
három évünk, hogy találjunk új forrást
és takarékoskodjunk. Szerintem men-
ni fog. Válság ide vagy oda.

Deltai Károly 
polgármester

A polgármester naplója

Válság, válság és még egy
válság a válságon belül
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Ami máshol segít, nálunk rombol
Alakul az új Önkormányzati Törvény. Bár minden részlete
továbbra sem ismert, a tervek szerint egyebek mellett állami
kézbe vennék az alapfokú oktatási intézményeket – így a telki
iskolát is -, a kórházakat és átrendeznék az önkormányzatok
hatás- és felelősségi körét is.
Az oktatás átszervezése kapcsán egyelőre nem derül ki, hogy
csak a pedagógusok állami bérezéséről van szó és a szakmai
felügyeletről, vagy esetleg az intézmények állami tulajdonba
kerüléséről. Ennek kapcsán lényeges megemlíteni, hogy
nemrég a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is kifejtette,
hogy „az alapfokú oktatás helyben van a legjobb helyen”, az
eddig megszokottak szerint. Nem lehet ugyanis látni, hogy a
központosított rendszer mennyiben lenne hatékonyabb a
jelenleginél, és a feladatellátás tényleges helye is távol kerülne
a döntéshozóktól.
Telki esete ráadásul speciális: nálunk az utóbbi években
sikerült olyan színvonalú oktatást kialakítani az iskolában,
amely az emelt szintű matematika, illetve két tanítási nyelvű
angol oktatással párját ritkítja az országban.

Márpedig erre a tudásra nekünk szükségünk van a jövőben.
Telki tudatosan nem enged be környezetszennyező ipart
területére, hiszen az itt élők és az ideköltözők sem rajon-
ganának érte. Bevételre azonban községünknek is szüksége
van, amit a környezettudatos tevékenységek, a sport, egészség
és rekreáció területén, valamint a magas általános műveltség és
kiemelkedő gyermekszám miatt az oktatás és tudás alapú
fejlesztésektől várhatunk. Ehhez pedig hosszú távon
nélkülözhetetlen egy országos szinten kiemelkedő alapokat
nyújtó általános iskola.
Ahogy Deltai Károly polgármester is fogalmaz a Navracsics
Tibor Közigazgatási és igazságügyi miniszternek küldött nyílt
levelében, Telki sosem vett fel erején felül hiteleket, nincsen
csődközelben, megfelelően tudja ellátni feladatait, és büszke
mindarra, amit a rendszerváltás óta folyamatosan csökkenő
önkormányzati bevételek ellenére elért. Rendezettek a körül-
mények, és ha nem is dúskálunk az anyagiakban, folyamatosan
sikerül fejlesztenünk és egyensúlyban van a helyi költségvetés.

Telki község Képviselő-testülete nevében az alábbi
állásfoglalást fogalmazzuk meg.
Sem a közoktatási, sem az önkormányzati törvénytervezet
számos részletével nem értünk egyet. 
A két tervezetet jelenleg egyként tekintjük, hisz mi nem a
törvények, hanem községünk jelenlegi élete, a napi valóság
felől látjuk a helyzetet, és arra szeretnénk rávilágítani, hogy
ha a két tervezet jelen formájában megvalósul, akkor együttes
hatásuk számunkra beláthatatlan károkat fog okozni.
Ugyanakkor mindkét tervezet hivatkozik ma még ismeretlen
további törvényekre, vagyis nem látjuk az életünket a
jövőben meghatározó szabályok összességét, de látjuk e két
törvénytervezet összeadódó hatását.
Tudomásul vesszük, hogy a Kormány törvénytervezetekben
megnyilvánuló szándéka Magyarország legtöbb települése
problémáinak megoldására született, és elfogadjuk a
feltételezést, hogy számos problémát így és csak így lehet
orvosolni. 
Ugyanakkor határozottan hiányoljuk a települések közötti
differenciálást. 
Telki sok szempontból különbözik az átlag magyar
kistelepülésektől. Ezért ami máshol épít, nálunk rombolhat,

ami máshol segít, nálunk árt.
Telkiben rendkívül magas a gyermekek száma. Talán itt a
legmagasabb az egy felnőttre jutó gyermekszám, egy átlagos
család három gyermeket nevel.
Itt a legmagasabb az egy főre eső diplomák száma is, Telki
jellemzően értelmiségiekből, középosztálybeliekből áll.
Leszakadó nagy csoportjaink, szubkultúráink nincsenek.
Életkorban, jövedelmi viszonyok és műveltség tekintetében
szinte homogénnek mondható, összetartó közösségről
beszélhetünk. Itt a legnagyobb az internet penetráció is.
Településünk adottságai miatt nem gondolkodhat mezőgaz-
daságban. Tudatos döntéseink miatt minden környezet-
szennyező ipart távol tartottunk, és mostanra nincs is
lehetőség ipar fogadására. Elkerülnek minket a főforgalmi
utak, ezért a logisztikai ágazat és a turizmus sem lehet
jövőbeli kitörési pont.
Vannak azonban erősségeink. A védett erdő szomszéd-
ságában, kiváló mikroklíma mellett a környezettudatos
tevékenységek, a sport, egészség és rekreáció területe,
valamint a magas általános műveltség és kiemelkedő
gyermekszám miatt az oktatás és tudás alapú fejlesztések
jelentik számunkra a jövőt.

NYÍLT LEVÉL
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Dr. Navracsics Tibor
Közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes úr részére

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!
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Mi hosszú ideje olyan normák szerint szervezzük életünket,
mint amit a Kormány, mint kívánatos értéket, követendő utat
meghatározott.
Településünk magas adóerő képessége miatt befizetője a
költségvetésnek. Nem kértünk támogatást, törekszünk arra,
hogy önállóak legyünk. Soha nem vettünk fel felelőtlenül
hitelt, banki partnereink kiemelt státuszú ügyfélként tartanak
számon. Kalandor vállalkozásokba soha nem mentünk bele,
nem adósodtunk el, nem bocsájtottunk ki kötvényt.
Nem rólunk szólnak a csődbe ment önkormányzatokról,
bezáró, fűtetlen iskolákról szóló hírek.
Életünk, identitásunk meghatározói oktatási intézményeink.
Zöld óvodánk van, ahol a legkisebbek környezettudatos
szemléletmódban cseperednek fel. Idén avattuk új óvoda-
épületünket, hisz nálunk a gyermekutánpótlás folyamatos.
Iskolánk innovatív, pozitív szemléletű intézmény, melynek
eredményeit számos alkalommal elismerték, és referencia
intézménynek számít. Önkormányzatunk minden rendel-
kezésre álló eszközzel, innovációval segíti az iskola
fejlődését, működését. A Pipacsvirág angol-magyar két
tanítási nyelvű általános iskola egyik felmenő osztályában
angol nyelven folyik a közismereti tárgyak oktatása
anyanyelvi tanárok bevonásával. Itt képződnek a jövő
diplomatái, országunk képviselői, akik anyanyelvi szinten,
akcentus nélkül beszélik az angolt. Idei kezdeményezésünkre
a párhuzamos osztályokban emelt szintű matematika és
sakkoktatás kezdődött, melyre később ráépül a logika,
informatika, tanulásmódszertan. Olyan komoly „reál
alapozást” szeretnénk adni a gyerekeknek, amely a
közeljövőben versenyképes tudást ad a mérnöki és
informatikai húzóágazatokhoz csatlakozó felsőbb szintű
képzésekhez.
Hosszú távon, reálisan gondolkodunk.
A közoktatási törvény tervezete alapján azonban elveszíte-
nénk identitásunkat meghatározó iskolánkat. 
Ezt nem tudjuk elfogadni.
Ezt az iskolát mi építettük, mi teremtettük meg a működé-
séhez szükséges feltételeket, az itt élők munkájának,
erőfeszítésének eredményeként működhet ilyen minőségben. 
Az iskola államosítása esetünkben felér egy bányaváros
bányájának bezárásával. 
Telki oktatás- és tudásközpontú identitását végzik ki ezzel,
elveszik tőlünk a jövőképünket, összezúzzák önazonos-
ságunk fundamentumát. Ne tegyék! Kérjük, differenciáljanak
a települések között, és aki eddig jól teljesített, értéket
teremtett, azt ne büntessék más települések hanyagsága,
felelőtlensége miatt.
Célunk a jövőben középiskola, információs központ és
könyvtár létrehozása, majd ezek mellett tudásalapú
vállalkozások megtelepítése, és a településünkön koncent-
rálódó szürkeállomány kihasználása, becsatornázása a
meglévő informatikai hálózat és magas internethasználat
révén. Az általános iskola nélkül mindez ellehetetlenül.
Telki önkormányzata akarja és a jelenlegi feltételrendszer
mellett tudja is működtetni iskoláját.
Elfogadjuk és támogatjuk azt az elképzelést, hogy legyen

kötelezően teljesítendő norma. Támogatjuk ennek
ellenőrzését. De a meghatározott tanterv nem csak azt
definiálja, hogy mit kell teljesíteni, de azt sem teszi lehetővé,
hogy többet adjunk. Megítélésünk szerint a két tanítási nyelv,
a minőségi matematika-logika oktatás az ajánlott kereteket
szétfeszíti. Kérjük, hogy felülről ne legyen meghatározva az
oktatás nívója. Szeretnénk magas színvonalú oktatást
biztosítani településünkön.
Az önkormányzati törvény erősen szűkíti településünk
önkormányzatának mozgásterét.
A jelentős adóelvonás kompenzálására javasolják, hogy
vezessünk be adókat. Nálunk régóta van telek- és
építményadó. Ennek és a felelősségteljes gazdálkodásnak
köszönhető, hogy mi most egészen más helyzetben vagyunk,
mint a települések többsége. Az itt élők jelentős mértékben
járulnak hozzá településünk mostani színvonalának
biztosításához. A magas adók mellett a helyiek gyakran
személyes és önkéntes áldozatvállalással járulnak hozzá
falunk fejlesztéshez. Munkával, adománnyal, támogatással.
Mindezt lokálpatriotizmusból, azért mert tudják, hogy
felajánlásuk nem vész el és helyben hasznosul.
A jelentős adókiesés, az önkormányzat mozgásterének
drasztikus szűkülése beláthatatlan folyamatot fog elindítani.
Településünk, mely a jó és felelősségteljes gazdálkodás
mintája, a lecsúszás útjára kerül. 
Miért? Mert minket büntetnek más, felelőtlen települések
hibái miatt. 
Kérjük, hogy differenciáljanak! Megítélésünk szerint a
retorziók, korlátozások azokat illetik, akik hibákat, netán
bűnöket követtek el, nem pedig azokat, akik szabad
akaratukból tartották magukat azokhoz a normákhoz,
melyeket mindannyian kívánatosnak tartunk.
Megítélésünk szerint az önkormányzat és a polgármester a
mostani koncepció alapján súlytalanná válik. Megbecsü-
lésünk a mozgástérrel és a feladatokkal lesz arányos. Ezt el
tudjuk fogadni, ha helyünkbe olyan, településünk iránt
elkötelezett személyek lépnek majd, akik hajlandók
mindarra, ami nélkül Telki csak egyike lenne a sok,
gondokkal küszködő, csőd szélén álló településnek. Erre nem
sok esélyt látunk. 
Ezért kérjük a törvénytervezetek alkotóit, majdani elfogadóit,
hogy vizsgálják felül elképzelésüket. Tekintsenek tervükre a
mi nézőpontunkból, és lássák, hogy települések közötti
differenciálás és az önkormányzatok mozgásterének megha-
gyása nélkül a tervezet épp azokat a megvalósult értékeket
teszi tönkre, amelyekért mindannyian, Önök és mi is
küzdöttünk. Ez nem lehet cél, közel négyezer ember élete és
egy gyönyörű, jól működő település pedig nem lehet az
országos terv járulékos kára. 
Levelünket nyílt levél formájában településünk lapjában és
honlapján Telki polgárainak tájékoztatása céljából
megjelentetjük.
Telki, 2011. október 20.

Tisztelettel:
Telki község Képviselő-testületének nevében

Deltai Károly
polgármester
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Évértékelés, közmeghallgatás
Ezúton tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy 2011. december 1-én (csütörtökön) 18
órától a Képviselő-testület évértékelést és közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helyszíne: a Globall Football Edzőcentrum konferencia terme.
Az esemény keretén belül Deltai Károly polgármester értékeli az elmúlt évet és
elmondja, hogy az önkormányzati és oktatási törvény hogyan fogja befolyásolni a
jövőt.
Kérjük a T. érdeklődőket, hogy a közmeghallgatásra megfogalmazandó kérdéseiket
november 25-ig előre írásban a Telki Polgármesteri Hivatal részére postai úton vagy
a titkarsag@telki.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek!A kérdésekre így
csoportosítva tud válaszolni a testület. Ezt követően korlátozott időkerettel lehet majd
szabadon kérdezni.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Deltai Károly polgármester

2012011. szeptember1. szeptember 20.20.
A Pipacsvirág Magyar–Angol Két Tanítási nyelvű Általános
Iskola Házirendje
A képviselők jóváhagyták az általános iskola házirendjét.

A szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a
gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet
A testület elfogadta a szociális igazgatásról, valamint a
gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítását.
Részletek a lakásfenntartási támogatásról szóló külön
cikkünkben olvashatók.

Tájékoztató Telki község Képviselő-testülete 2011. évi
költségvetésének I. féléves végrehajtásáról
A jelenlévők elfogadták a költségvetés első félévi
teljesüléséről szóló beszámolót.

A közterületek használatáról szóló rendelet
A testület elfogadta a közterületek használatáról szóló
rendeletet (erről részletesebben előző számunkban már
olvashattak).

Dohányzás közterületeken
A képviselők megvitatták, majd elfogadták Telki község
közigazgatási területén található közterületi játszótereken,
közterületi sportcélú létesítményeken, valamint a
tömegközlekedést szolgáló járművek megállóiban történő
dohányzás tilalmáról szóló rendeletet. Aki ezeken a
közterületeken dohányzik, 50.000 forint bírsággal sújtható.

Csortán Györgyné, Rácz László festőművész (1919-1999)
özvegyének ajándékáról
A testület elfogadta azt a festményt, amelyet az életének
utolsó éveit Telkiben töltő Rácz László özvegye ajánlott
fel. A kép elhelyezéséről még nem döntöttek.

szb

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból

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

55 éve volt a forradalom
A cudar idő ellenére több tucatnyian gyűltek össze október 23-án este az 56-os
emlékműnél. A résztvevők fáklyákkal állva hallgatták végig Deltai Károly beszédét.
A polgármester az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán hangsúlyozta, leverése,
a szovjet csapatok bevonulása és a megtorlások után a világ megváltozott, a reményeink
szertefoszlottak. Kiemelte, hogy a sebek máig megmaradtak, és egészen az 1989-es
rendszerváltásig elnyomás uralkodott hazánkban.
Deltai Károly személyes élményeket is mesélt polgárháborús, háborús emlékeiről,
amelyeket Cipruson, Jugoszláviában és Szudánban élt át. Sokkoló és elgondolkoztató volt
hallgatni ezeket. Rávilágított, hogy a békét értékelni igazán csak akkor lehet, ha tudjuk,
milyen a béke hiánya. Ezért érdemes emlékezni, és rádöbbenni, hogy a forradalom véres
leverését követően ma milyen szerencsések vagyunk, hogy békében élhetünk. Óriási
hálával tartozunk azoknak, akik életüket adták ’56-ban azért, hogy ma békében
élhessünk! A beszédet követően a hagyományoknak megfelelően megkoszorúzták az
emlékművet.

szb

Krumpliebéd
November 27-én, vasárnap
délben, a Pajtában kerül sor a
hagyományos adventi krump-
liebédre. A vasárnapi ebédre
szánt költséget összegyűjtjük a
rászoruló családok számára,
amelyet a Karitász Karácsony
előtt juttat el a szükséget szen-
vedő testvéreinknek. Kérjük,
lehetőségük szerint, támogas-
sák ezt a jótékonysági gyűjtést!
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A szociális alapú gázár-és távhő-ártámogatási rendszer 2011. augusztus 31-ével
megszűnt, helyette az 1993. évi III. tv. rendelkezései szerint 2011. szeptember 1-
jétől a 38.§.-ának módosításával a lakásfenntartási támogatásba beépülő új
támogatási forma igényelhető.

A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 38. § (1) bekezdése értelmében
a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési
önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt
a) az e törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban:

normatív lakásfenntartási támogatás),
b) az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a

továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás).
A lakásfenntartási támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj (2011-ben 28.500.-ft.) mindenkori legkisebb
összegének 250%-át, (2011.-ben 71.250.- ft.) és a háztartás (a háztartás: az egy
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége) tagjai egyikének sincs vagyona. (vagyon: ha a
törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá
vagyoni értékű jog, amelynek
- külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem
minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű;)

A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Ha a háztartás
a) valamelyik  tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági

támogatásban részesül, rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del
növekszik.

b) ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot,
a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett
arányszám 0,2-del növekszik.

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi
költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét - az
energiaárak várható alakulására figyelemmel - az éves központi költségvetésről
szóló törvény határozza meg. (450,-Ft)

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt

lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult
által lakott lakás nagysága.

A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában

az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a

továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem
lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.

TM kiszámítása a következő módon történik:

J - 0,5 x NYM
TM = 0,3  -  ––––––––––––––– x  0,15

NYM
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az
NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et
századra kerekítve kell meghatározni.

Telki Község Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról,
valamint gyermekjóléti ellátásokról szóló többszörösen módosított 14/2009.
(IV.29) önkormányzati rendelete alapján:
Azon szociálisan rászorult személyek, családok részére, akik az általuk lakott
lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaikat nem tudják fizetni, lakásfenntartási támogatás állapítható
meg.
A helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek állapítható meg:
a.) akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem meghaladja

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, de nem éri el annak 270
%-át, egyedülálló esetében 280 %-át.

b.) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.
A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az év során folyamatosan lehet
benyújtani.

A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál az Sztv. 38.§ (10) bekezdés
szerinti költségeket kell figyelembe venni, a kérelem benyújtását megelőző 12
hónap igazolt költségei alapján.
A támogatás mértéke, ha az igénylő családjában az egy fogyasztási egységre jutó
jövedelem összege a mindenkori öregségi nyugdíj összegének

250 - 260 % - a között 3.500.- Ft
260 - 270 % - a között 2.500.- Ft
egyedül álló személy esetén              5.000.- Ft

A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot egy év időtartamra kell
megállapítani a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, illetve a már
fennálló jogosultság megszűnését követő hónap 1. napjától. A jogosultság évente
a jogosult kérelme alapján megújítható. 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:
– A lakás nagyság hitelt érdemlő igazolása (pl:használatbavételi engedély)
– A támogatást kérő nyilatkozatát saját és a háztartás tagjainak – a kérelem

benyújtását megelőző – 1 havi jövedelméről, valamint az azokat tanúsító
igazolásokat,

– vállalkozásból származó jövedelem esetén az előző évről szóló APEH
igazolást,

– igazolást a családi pótlékról,
– igazolást a tartásdíj összegéről,
– iskolalátogatási igazolást 16 év felett,
– a háztartás valamelyik tagja emelt összegű családi pótlékban, vagy

fogyatékossági támogatásban részesül az arról szóló igazolás.
– A háztartásban élők minden tagjának a vagyon nyilatkozata,
– munkanélküli esetében
– munkanélküli járadékban részesülők esetében a megállapító határozat

másolatát,
– járadékban nem részesülők esetében a Munkaügyi Központ igazolását,
– alkalmi munkáról szóló nyilatkozatot,
– ha a háztartásban élők valamelyike semmiféle jövedelemmel nem

rendelkezik, anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány a Hivatal igazgatási osztályán, félfogadási
időben átvehető.

FONTOS TUDNIVALÓK….
… a lakásfenntartási támogatás igénylésével kapcsolatban
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A tökéletes recept: végy 1000 kg káposztát,
100 kg sót, 100 csomag fekete borsot, 50
csomag köménymagot, 50 csomag kaprot,
50 csokor csombort, 100 kg sárgarépát
néhány lelekes szervezőt, talpalávalónak
néhány kiváló muzsikust, egy délszláv
népitáncokat játszó együttest, valamint sok
lelkes résztvevőt. 
Sokat olvashatunk manapság arról, hogy a
hazai élelmiszerek mennyivel egész-
ségesebbek, és számos táblázatot találunk
az egészséges táplálkozás mérőszámairól
is. Egy biztos, a legprecízebb statisztikák
sem képesek kimutatni azt a „boldog-
ságfaktort”, amit a saját termesztésű
élelmiszerek okoznak. Néhány csemegét,
mint például paradicsomot, paprikát,
fűszernövényeket még a legelfoglaltabbak
is gondoznak otthon a kertjükben. A
káposztasavanyítás azonban valami egé-
szen más. 
Bevallom őszintén, városi gyerekként,
otthon egyedül nem venném a fáradtságot,
hogy csömöszöljek egyet, de így, a
kellemes őszi melegben, kedves ismerősök
és néhány pohárka forralt bor társaságban
ki nem hagynám! Nem beszélve arról, hogy
ilyenkor az igazi turpisságokat is meg lehet
tanulni. Ez alkalommal már én is boldogan
mondtam annak aki, kérdezte: „Igen, egy

kis birsalma tényleg feldobja!” és azt, hogy
„Igen, két napot lakásban, de nem
padlófűtéses helyiségben, majd utána le a
pincébe vagy ki a garázsba, a hidegbe, de
ne fagyjon meg.” 
Az én káposztám minden évben nehezen
indult be, de a munka kezdetekor meg-
kóstolt káposztás tészta, a közben elmaj-
szolt zsíros kenyér, a borocska és a zene
eddig mindig segített. Mikor pedig elké-
szültünk, idén is jóízűt lakmároztunk az
addigra elkészült töltött káposztából. A
munka után pedig élveztük a pécsi ven-
dégzenészek fergeteges horvát, szerb és
macedón táncház játékát. 
Ahogy körbenéztem, megint megálla-
pítottam, hogy évről évre egyre több fiatal
felnőtt tűnik fel a Falukáposztáján. Ez talán
tényleg egy olyan hagyománya Telkinek,
amelyben a népszokás méltó módon él
tovább. 
Köszönet ezért az önkormányzatnak, hogy
biztosítja az alapanyagot, és a lelkes
segítőknek, hogy a keményen dolgozóknak
készítettek zsíros kenyeret, töltött káposztát
és sok más finomságot.

A Nyakas Pincészet borából készített
forralt bort és a finom teát idén is az
önkormányzat képviselői szolgálták fel,
amely jó alkalmat adott a kötetlen
beszélgetésekre. Amíg mi, szülők, nagy-
szülők csömöszöltük a káposztát, addig a
gyerekeket a szomszédban kézműves
foglalkozás várta.
Aki kedvet kapott egy kis finomsághoz,
készítsen hétvégére pl. egy finom
székelykáposztát. Mire e lap megjelenik,
már a saját csömöszölésűből is lehet, amely
talán még jobban is ízlik majd.

KP

A káposztától a falukáposztáig
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G Y I M E S B Ü K K

A régi Magyarország e ma is magyarok lakta
határvidéke mindig a hadak útja volt. Károly
Róbert erre ment Moldvát megfenyíteni. Év-
századokon át török- és tatárbetörések pusz-
títottak itt, a Balkán és Európa határán. A XX.
században az I. és a II. világháború harcai
hagytak nyomot a környék szorosaiban és há-
góin. A hegygerincek lövészárkokkal, tankál-
lásokkal bordázottak, máig használható hadi
utakkal kiépítettek, melyek révén az ezeréves
határ vonala pontosan nyomon követhető. 
A Békás-szoros, a Gyimesi-szoros, az Úz-völ-
gye, az Ojtozi-szoros határvidékén több ezer
ember esett el a harcokban. A golyózáporban
néha csak arra volt lehetőség és idő, hogy a
lövészárokba fektessék a halottakat és egy kis
földet terítsenek rájuk. Ezeken a helyeken sok-
szor még ma is csontokat mos ki az eső. A
helybéliek még tudják, hol maradtak teme-
tetlen holttestek, jelöletlen tömegsírok. 

Katonai emlékhelyet avattak
2009 őszén kiderült, hogy nem sokkal koráb-
ban Magyarország hadisír gondozási egyez-
ményt írt alá Romániával. A hír lendületet
adott a katonai emlékhely kialakításáról régóta
szövögetett terveknek. A gyimesbükkiek rövid
idő alatt több mint háromszáz elesett kato-
nának a nevét nyomozták ki, tömegsíroknak a
helyére derült fény a helybéliek emlékeze-

téből, akik évtizedeken át őrizték ezeket a tit-
kokat, de beszélni nem mertek róla. A szovjet
és román elesetteknek a Gyimesi-szorosban
már állítottak emléket a vasúti őrházzal szem-
ben, a Tatros túloldalán, de a magyar áldoza-
toknak eddig nem volt helye, ahol egy fohász
elhangozhatott volna értük. 
Ennek a helyzetnek a megváltoztatására fogtak
össze ismét gyimesbükkiek és a Budakeszi
Kultúra Alapítvány, hogy a római katolikus
egyházközség területén, a 2010-ben felújított
kontumáci kápolna melletti romok felhasz-
nálásával egy katonai emlékhelyet alakítsanak
ki, ahol az itt elesett vagy idevalósi áldozatok
neveit, az 1848-as forradalom, az I. és a II.
világháború, az 1956-os és az 1989-es forra-
dalmak hőseinek és áldozatainak emlékét
márványtáblára vésve őriznék meg az utó-
kornak. A neveket az emlékhely felavatása
után is tovább gyűjtik, szükség szerint újabb és
újabb márványtáblát függesztve ki a falakra.
Az utolsó pillanat ezeket a nyomokat felderí-
teni, hiszen még élnek olyanok, akik a har-
cokban maguk is részt vettek.
Az emlékhelyet 2011 pünkösd vasárnapján a
Budakeszi Kultúra Alapítvány meghívására
Erdélyben magánlátogatáson tartózkodó Hen-
de Csaba honvédelmi miniszter is ünnepélyes
keretek között megkoszorúzta Hoffmann Ró-
zsa oktatásért felelős államtitkár kíséretében.

Térképre kerülnek az elveszett
katonasírok
A Budakeszi Kultúra Alapítvány a magyar Ha-
disírgondozó Hivatal segítségével hozzáfér-
hetett a bécsi levéltárban őrzött korabeli nyil-
vántartásokhoz, térképekhez, amelyek révén
meglepő pontossággal sírhelyek tömegei vál-
tak azonosíthatóvá, a benne nyugvó elesettek
minden fontos adatával együtt. A gyimes-
bükkiekből és budakesziekből verbuválódott
keresztállító csapat quadokkal, baltákkal, fű-
résszel felszerelkezve, a lövészárkokkal szab-
dalt hegygerincekre vezető régi hadi utakat
kitisztogatva eddig húsz sírhelyet keresett fel
és jelölt meg keresztekkel Áldomás-patak, Ló-
kút, Pipás, Apa-havas, Hegyes-havas, Bilibók-
tető, Sánc-pataka, Buha-száda, Mihály szál-
lása, Felső-Szalatna és Tar-havas rejtett mélye-
déseiben. A helyszínek GPS-koordinátáit rög-
zítették, és képekkel és magyarázatokkal ellát-

va térkép formájában megjelentették Katona-
sírok Gyimesbükkön és környékén címmel.
A térkép feltün-teti például a könnyű sétával is
felkereshető vesztegzári temetőt, ahol 1917-
ben ötven ismert nevű és csapattestű, első vi-
lágháborúban elesett magyar honvédet temet-
tek el. Néhányuk sírja ma is azonosítható, nem
úgy, mint a gyimesbükki vasútállomás közelé-
ben eltemetett 64 osztrák-magyar honvéd és
tüzér sorsírjai, melyeket mára beszántottak és
csak a frissen állított fakereszt emlékeztet a
hősökre. Pedig néhány kivételtől eltekintve
valamennyi magyar nevét és csapattestét
ismerjük.

Győzelem a Bilibók-tetőn
A Bilibók-tető birtoklásáért elkeseredett har-
cok folytak 1944. augusztus végén és szep-
tember elején. A tetőt elsősorban a 4. székely
határőr zászlóalj katonái védték. Az oroszok-
nak sikerült elfoglalniuk, de a magyarok szep-
tember elsején bravúros rohammal vissza-
vették tőlük. Mindkét oldalon sok volt az
elesett, akik a csúcs környékén tömegsírokban
nyugszanak. A magyar győzelemre minden
évben a szeptember elsejéhez legközelebb eső
szombat délelőttjén szentmisével emlékeznek
meg a csúcson kialakított emlékhelynél. 

A 32-es határvadászok emlékútja
Új hagyományt teremtettek a Kelet-ma-
gyarországi Speciális Mentők és a Hargitai
Hegyi Mentők, akik túraútnak felfestették a 24

A hadak útja
Háborús emlékek a Gyimesi-szorosban
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Kedves Telkiek!
Mint azt bizonyára Önök már többen ol-
vasták vagy hallották, Telki és a tőlünk 750
km-re, Erdély és Moldva határán, a Gyi-
mesekben található, festői szépségű, többsé-
gében csángó magyarok lakta település,
Gyimesbükk 2011 tavaszán testvér-települési
megállapodást kötött.
A telki önkormányzat, oktatási intézmé-
nyeink és civil szervezeteink képviselőinek
részvételével, néhány héttel ezelőtt, szep-
tember közepén járt Gyimesbükkön. A
csodálatos természeti környezet és a barát-
ságos vendéglátás mellett számunkra a leg-
fontosabb tapasztalat az volt, hogy bár
Gyimesbükk mintegy 5000 főnyi lakossá-
gának kicsit több mint fele magyar, ez az első
olyan település Erdély felől távolodva, amely
már nem magyar vezetésű megyéhez tarto-
zik, így a magyar nyelvű oktatási intézmé-
nyek (amelyeket a kinti rendszer szerint az
állam, ill. a megyei prefektúra tart fenn) hely-
zete kétségbeejtő. A nyolc gyimesbükki is-
kolából (a település 8 km hosszú, így sok
iskola van, hogy gyalog érjék el a gyerekek)
csak kettő magyar, és olyan állapotok ural-
kodnak az intézményekben, hogy sok ma-
gyar család egyszerűen nem adja oda a gyer-
mekeit, így azok a román iskolákban nem
tanulnak magyarul semmit és fokozatosan
elveszítik magyar identitásukat!
Már kint létünk alatt egyeztettük a helyi
magyarság vezetőivel, hogy a legtöbbet azzal
tudnánk segíteni, ha a természetbeni és
anyagi adományok gyűjtésének eredményét
célzottan az iskolák-óvodák fejlesztésére
fordítjuk. Ennek első állomása volt az
október 7-i színházi előadás, amelynek
mintegy 36.000 Ft értékű jótékony célú
bevételét a gyimesbükki magyar iskolák

fejlesztésére fordítjuk.
A későbbiekben a telki kommunikációs
csatornákon folyamatosan tájékoztatjuk majd
Önöket a támogatási lehetőségekről, a
természetbeni és pénzbeli adományok gyűj-
téséről, első sorban a Telki Napló hasábjain
hónapról-hónapra, illetve a gyimes-
bukk.telki.hu önkormányzati honlap és az
oktatási intézmények honlapjainak felületén
(ovoda.telki.hu és iskola.telki.hu), sőt,
mindezek mellett a helyi Nyugdíjas Klub és
az oktatási intézmények is szerveznek
különböző módon támogató akciókat, köz-
vetlenül a gyerekekkel és szüleikkel.
A támogatások gyűjtését, rendszerezését és
továbbítását, valamint az anyagi admi-
nisztrációt a telki kulturális élet szerve-
zésének támogatására létrehozott (jelenleg
bejegyzés alatt álló) Telki Kultúra Alapítvány
intézi majd.
Várjuk továbbá olyan telki kötődésű vállal-
kozások, cégvezetők és tulajdonosok jelent-
kezését, akik kezdeményezésünket támogat-
ni tudnák! Első lépésben a kisebbik – és
sokkal rosszabb helyzetben lévő – bükki
magyar iskola és óvoda épületen belüli für-
dőszobájának létrehozásához várunk támo-
gatókat, olyan cégeket, akik épületgépészeti
szerelőanyagokat, csempét, szaniter árukat
tudnak egy WC és egy fürdőszoba létre-
hozásához felajánlani. A vizesblokk jelenleg
tervezés alatt van és ez a legsürgősebben
megoldandó feladat egy méltó magyar iskola
működéséhez!
Amennyiben támogatóként csatlakozni
szeretnének kezdeményezésünkhöz, kérjük,
írjanak közvetlenül a gyimesbukk@telki.hu
e-mail címre, és levelükben adják meg
nevüket, telefonszámukat, illetve a felajánlott
segítség (magánszemély vagy vállalkozás,
illetve anyagi vagy természetbeni) módo-
zatait, hogy a későbbiekben közvetlenül
tudjuk tartani a kapcsolatot Önökkel!
Sok kicsi nagyon sokra megy, köszönjük
előre is nagylelkű adományaikat!
Telki Község Önkormányzata és a szerve-
zésben részt vevők nevében,

Móczár Gábor
alpolgármester

FELHÍVÁS
telki magánszemélyek, családok és vállalkozások számára

GYIMESBÜKK, TELKI TESTVÉRTELEPÜLÉSE
MAGYAR OKTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

éves főhadnagy, Sebő Ödön vezette, az orosz
frontot közel egy hónapig feltartóztató marok-
nyi csapat, a „halálra ítélt zászlóalj” kitörési
útvonalát. A Bilibók-tetői megemlékezés más-
napján évről évre túrát szerveznek az útvona-
lon, amely nem csak emlékútként jelentős, de
páratlan természeti szépségű is, hiszen átvezet
a Gyimesek legmagasabb csúcsán, a Naskala-
ton, ahonnan lélegzetelállító és feledhetetlen
panoráma tárul a szemünk elé a gyimesi
csángóföld és a csíki székelyek lakhelye felé
egyaránt.

Koós Hutás Katalin
Budakeszi Kultúra Alapítvány

Fotók: Koós Hutás Katalin, 
Bánkuti Ákos, Koch Bea

román rendőr filmezi a bilibók-tetői
megemlékezést

bilibók-tetői emlékmű
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Baba-mama klub Telkiben
Szeretettel hívunk minden babát és mamát szerdánként 9:30-tól közös

játékra és mondókázásra újra induló baba-mama klubunkba.
A helyszín: Telki, Fő utca 12.,

TIK klub (volt orvosi rendelő, a posta mellett)
Az első időpont: november 2-án volt, a következő 9-én lesz.

Érdeklődni Fodor Dorottyánál lehet a
06-30/ 936-1772-os telefonszámon.

TELKI ADVENT
December 3-án, szombaton az általános iskolába és az óvodába
várjuk a készülődőket és érdeklődőket!
9.00-12.00 Adventi játszóház kicsiknek és szüleiknek (Óvoda)
9.00-13.00 Adventi vásár (Iskola)

Kézműves termékekből, helyi termelők portékáiból -
iparművész termékek, könyvek, játékok, sokféle
ajándékáru és a karácsonyi készülődéshez szükséges
konyhai hozzávalók.
A büfében sült kolbász, forró italok, a szokásos tea,
forralt bor és kürtös kalács, valamint sült sütőtök és
gesztenye várja az éhezőket és szomjazókat!
A vásár ideje alatt kézműves foglalkozás várja a
gyerekeket az Iskola ebédlőjében: gyertyaöntés,
karácsonyi díszek és kopogtatók készítése!

10.00 Az Iskola előtt felállított Falukarácsonyfa közös
feldíszítése

11.00 A Telkiben már jól ismert Batyu Színház „Mesék
könyve – Jancsi és Juliska” című színházi előadása
(Iskola ebédlő)
A Grimm testvérek ismert meséjét, pálcás és
kesztyűbábokkal, élő színészi játék segítségével adják
elő a művészek.

Meglepetés: A műsor után idén állítólag újra ellátogat Telkibe a
Mikulás. A puttonya ismét teli válogatott finomságokkal!

Készülődjünk idén is együtt a Karácsonyra!

Színjátszó kör indul
Telkiben és Budajenőn

A Köz-Játék Színházi Közhasznú Egyesület
2010. nyarán alakult abból a célból, hogy a 6-
20 éves korosztályhoz tartozóknak színjátszó
köröket tartsanak. Az egyesület tagjai
színészek, zeneszerzők, rendezők, drama-
turgok, vagyis színházi szakemberek. Java-
részt a kaposvári Csiky Gergely Színházból
indultak, vagy ma is ott dolgoznak, de vannak
közöttük olyan művészek is, akik ma a buda-
pesti Katona József Színházban, a Nemzeti
Színházban játszanak. 
Egyesületünk tagjai színjátszó kört indítanak
2011. őszén Telkiben és Budajenőn. 
Célunk, hogy előadásokat hozzunk létre a
csoportokkal. Így a gyerekek betekintést kap-
nak  a színház működésébe, a próbafolya-
matba, átélik a bemutató izgalmát és megmu-
tathatják magukat országnak-világnak. Mind-
ezek mellett a beszédtechnika, a ritmusérzék,
a tánc és a zene is figyelmet kap, úgymint a
színészmesterségbe való bevezetés.

Egyesületünk tagjai, akik a foglalkozásokat
tartják:
Lázár Katalin Kossuth-díjas színművész
Kántor Anita
Kis-Várday Júlia
Gádor Tamás
Mester Szilvia

Érdeklődni lehet:
Kántor Anita: +36 20 2075415
kozjatek.kantoranita@gmail.com
http://koz-jatek.blogspot.com/
Szívesen indítunk önálló csoportot Telkiben, de
elképzelhető az is, hogy a budajenői művelődési
házban induló csoporttal összevonnánk.
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Kapcsolatok sorozat

Kommunikáció,
konfliktuskezelés a

családban
2011 - a Család éve. Ennek kapcsán sok
gondolat hangzott el család szerepéről,
fontosságáról, arról, hogy mennyire
szükség van a család intézményének
megerősítésére. De látni lehet, hogy a
bennünket körülvevő Való Világban nem
divat a család, az összetartozás eszmé-
nye, ha reálisak akarunk lenni, ki kell
mondani egyre kevesebb a sikeres
házasság, az ideális kapcsolat. Megsoka-
sodtak a családi összetartást kívülről
romboló hatások: a gazdasági jellegű
problémák, az értékrendi válság, a csa-
ládot kevéssé támogató társadalmi, mun-
kahelyi környezet, a fogyasztói szemlélet
elterjedése.
Azt, hogy egy házasságnak milyen a mi-
nősége, a stabilitása, az egymáshoz való
alkalmazkodás, a házastársak közötti
kommunikáció, a közöttük lévő kap-
csolat szorossága határozza meg. Ezek
megfelelő működése a konfliktusok
sikeres kezelését is magával hozza. A
válások számának jelentős növekedése
viszont azt mutatja, hogy baj van a kon-
fliktusok kezelésével. Minden kapcso-
latban előfordulnak kisebb-nagyobb
válságok, de sem a problémák szőnyeg
alá söprése, sem a válás nem ad igazi
megoldást a bajokra.  A kapcsolatok so-
rozat novemberi előadója más utat ajánl. 
Dr. Bagdy Emőke pszichológus, a Ká-
rolyi Egyetem professzora a kommu-
nikációról és a konfliktusok kezeléséről
osztja meg velünk gondolatait, és mutat
alternatívát arra, hogyan kezelhetjük éle-
tünk gondjait, a kikerülhetetlen problé-
mákat, melyek minden család életében
felbukkanhatnak.
Minden egyes konfliktus lehetőség arra,
hogy átmenetileg vagy akár végleg
eltávolodjunk egymástól – ám szeretet-
tel, fejlett empátiás készséggel és meg-
felelő kommunikációval egészen más
eredményre is juthatunk. Ráadásul így
nemcsak a kapcsolat, de a vitás helyzet
kimenetele is jóval kedvezőbb lehet.
Érdemes megtanulni ennek a mikéntjét,
mert e képesség sokszorosan meghálálja
az elsajátítására fordított erőfeszítéseket.
A boldog kapcsolatokat nem adják in-
gyen, minden érintettnek tenni kell érte. 
Az előadás 2011. november 10-én, 20
órakor kezdődik a telki Pipacsvirág
Iskola éttermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági

Bizottság

KATALIN-NAP SZEGEDI KATALINNAL
A KOKUKK EGYESÜLET NOVEMBERI IRODALMI ESTJE

A Kokukk őszi irodalmi délutánjai hagyományosan a gyerekeknek szólnak. Kisebbeknek és
nagyobbaknak, de nem csak nekik, hanem azoknak a felnőtteknek is, akik emlékeznek még rá,
hogy volt idő, amikor még az ő kezüket fogta valaki, ha át kellett kelniük az úton, az ő sapkájukat
igazgatta meg reggel indulás előtt egy gondoskodó kéz, és hogy székre kellett állniuk, hogy elérjék
a konyhaszekrényt. Mert minden felnőtt gyerekként kezdte. 
Azok közül, akik a gyerekekhez szólnak, nem mindenki tudja ezt. Azonban mesét írni, a mesét
valóban a gyerekekhez szóló képekkel illusztrálni csak olyan szerzők tudnak sikeresen, akik
mindezt soha nem felejtették el. 
Szegedi Katalin festő, grafikus, illusztrátor és meseíró közéjük tartozik. 
Képeinek vonzereje, a rajzok tisztasága, a rajzokon megjelenő szimbolikus tartalmak finom
megjelenítése nem csupán a gyerekekhez szól. A képein megjelenő líraiság, az elveszett aranykort,
mindannyiunk elveszett aranykorát idézi. A világot, ahová mindannyian vágyakozunk, ahol a
dolgok közt rend van és harmónia.
Egy ideje azonban Szegedi Katalin nem csupán mások meséit jeleníti meg képekben, hanem maga
is ír. Életútjának részletes ismertetése helyett annak csak néhány fontos állomását idézzük föl.
1989-ben végzett a Magyar Iparművészeti Főiskola, grafika-könyvtervezés szakán, majd 1991-
ben a Magyar Iparművészeti Főiskola Mesterképző Intézetében szerzett diplomát. 1992-ben
elnyerte a TEMPUS Alapítvány ösztöndíját (tanulmányút a Bolognában megrendezett
Könyvillusztrátor-kiállításra). 
2001-ben Szép Magyar Könyv díjjal ismerték el az általa illusztrált Elvarázsolt királykisasszony
c. meséskönyvet.

Könyvillusztrációi és könyvei a teljesség igénye nélkül:
– Szegedi Katalin: Álomcirkusz – Csodaceruza-General Press, 2002
– Alekszej Tolsztoj: Aranykulcsocska, avagy Burattino

kalandjai – General Press, 2004
– Kányádi Sándor: Kecskemesék – Cartaphilus, 2005
– Jacob és Wilhelm Grimm: Az aranyhajú leány – General

Press, 2006
– Boldizsár Ildikó: Boszorkányos mesék – Móra, 2006
– Egyszervolt (közös munka több illusztrátor

közreműködésével) – Csimota-Egyszervolt, 2006
– Kányádi Sándor: A kíváncsi Hold – Cartaphilus, 2007
– Lewis Carroll: Alice Csodaországban – General Press, 2007
– Szabó Magda: Tündér Lala – Európa, 2007
– L. Frank Baum: Óz, a csodák csodája – General Press, 2008
– Boldizsár Ildikó: Királylány születik – Naphegy, 2009
– G. Szász Ilona: A Mindentvarró Tű – General Press, 2010
– Szegedi Katalin: Lenka – Csimota, 2010 

Karácsonyra Szegedi Katalinnak három új könyve jelenik meg, ezek közül talán Boldizsár
Ildikó Királyfi születik című munkája a legjobb hír azoknak, akiknek fiai vannak…
A novemberi rendezvény beszélgetéssel, kézműveskedéssel összekötött alkalom lesz.
Helyszín és időpont: 2011. november 25. 16 óra Pipacsvirág Általános Iskola aulája 
Mindenkit szeretettel vár a Kokukk Egyesület! MKR
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Egyre több árussal és - remélhetőleg tovább
bővülő - vásárlókörrel folytatódnak a telki
Vásár-napok. Az időjárás is kegyes volt
eddig, a beharangozott esős idő ellenére a
felkelő nap sugarai és gyönyörű sárga
napraforgók mosolyogtak az első vásárlókra
a cikk készültét megelőző szombaton. A
Pajta és az előtte lévő tér ismét megtelt
gyümölccsel, zöldséggel, virággal, gombá-
val, tejtermékkel, húsáruval, mézzel,
lekvárokkal, szörpökkel. Érkeztek új árusok,
és akár a múltkori alkalommal, most is a
piacon vásárolható zöldségekből készített
finom falatokkal várta a Kokukk a láto-
gatókat. Nagy sikere volt a CakeShop kós-
toltatásának is: Sallay Fanni friss, ropogós
croissant-jai, bagettjei és ellenállhatatlan
tortái, süteményei nagy sikert arattak. Az
elkövetkezendő Vásár-napokon már nem
csak kóstolni, hanem meg is lehet rendelni,
illetve vásárolni őket. 
Ha pár szót váltunk az árusokkal, sok érdekes
dolgot megtudhatunk portékáikról, életút-
jukról. A piac szervezőinek is célja, hogy jó
minőségű, friss, finom idényáru kerüljön az
asztalokra, ezért igyekszünk a termelőkkel
elbeszélgetni, meglátogatni őket.

Hogyan is lesz valaki őstermelő,
kistermelő? Álljon itt rövid bemutatkozás
néhány termelőnkről. 
Dr. Király István, a mindig vidám, jó kedélyű
gombaárus, az ELTE Növényvédelmi Tan-
székének tanára, 20 éve foglalkozik a
magyarországi szarvasgomba kutatással. 4-5
éve kezdett el két társával, Kálmán Gáborral
és Albert Lászlóval, Törökbálinton, 800
négyzetméteren elsősorban gyógygombákat
termeszteni. Alapanyaggyártók is egyben, a
gombatermesztés teljes folyamatát végzik,
ők készítik a csírát, alapanyagot és a leter-
mesztést is. A shiitake, gyapjas tintagomba,
süngomba és a rövidesen termesztésre kerülő
déli tőkegomba termesztése költséges, ezt
támogatja a csiperke és laskagomba értéke-
sítése. 
Lipokátics Péter és párja Németh Katalin
szombaton piacra kerülő szalonnái, sonkái,
kolbászai csütörtökön, töki látogatásunkkor
még a füstölőben lógtak. Katalin elmesélte,
hogy férje, aki lovas berkekben is jól ismert,
beleszületett a gazdálkodásba, több mint 20
éve ezzel foglalkozik. Eleinte teheneket,
birkákat tartott, a 90-es években 600-700
birkája volt, majd 2007-ben áttért a füstöltáru
készítésére.  A disznóvágásokra eljött a csa-
lád, eljöttek a barátok, akik részéről egyre
nagyobb igény mutatkozott, hogy részt
vehessenek egy igazi, mulatsággal egybekö-
tött eseményen. 2010-ben lehetőség nyílt
csatlakozni a falusi vendégasztal programhoz
és azóta bárkit szívesen lát egy hagyományos
töki disznóvágásra a Lipokátics család. A
lakoma sült vérrel kezdődik, ezt követi a
vesevelő tojással, sültpecsenye, leves, toros

káposzta, sült hurka és kolbász. A menühöz
természetesen házi pálinka és töki bor dukál,
a jó hangulatot a híres töki cigányzenészek,
Sándor Dezsőék biztosítják kifulladásig. A
disznók mellett a tanyán lovak, birkák
fogadják a látogatót. Katalin legfonto-
sabbnak a minőséget tartja. „Hiszen ezt
esszük mi is, csak többet készítünk belőle” -
mondja. Minden kézi feldolgozással készül,
kémény fával füstölődik, semmi adalék-
anyagot nem tartalmaz. „Az állatok a fő-
nökeim, és azok a legjobb főnökök” - ragyog
Katalin szeme, ahogy szeretettel végignéz a
jószágokon. 
Bodor-Molnár Bernadett különleges virág-
és gyógynövény szörpökkel, lekvárokkal
érkezik Telkibe. Tavaly ősszel Bernadett épp
kisbabát várt, amikor férje munkanélküli lett.
Akárcsak hajdanán az emberek, a Bodor
család is a természethez fordult segítségért.
Tibor kiment az erdőbe és csipkebogyóval
tért vissza, Bernadett 120 liter lekvárt főzött
belőle, amit a tél folyamán értékesítettek.
Tavasszal elkezdte figyelni a nyíló virágokat,
növényeket, próbálgatta az ízeket, aztán
megszületett az ibolya szörp és lekvár, a
rózsa-,  orgona-, körömvirág-, zsályaszörp,
csalán és parlagfű lekvár. Egy természet-
gyógyásszal együttműködve készítette el az
Etyeki keserű szörpöt 7 féle gyógynö-
vényből. Kistermelőként a környékbeli
piacokon, fesztiválokon árusít. Készítményei
tartósítószer-mentesek, a növényeket a saját
kertjében termeszti vagy az erdőben, mezőn
gyűjti.

Kedves Vásárlók, ha idejük engedi és kedvük
van, álljanak meg Önök is egy szóra, és
beszélgessenek a termelőkkel. Így talán a
tőlük vásárolt élelmiszer is jobban fog majd
esni. Találkozzunk kéthetente a Vásár-
napokon!

A további Vásár-napok időpontjai: 
november 19. 

december 3. és 17.

A VÁSÁR-NAPOK FOLYTATÓDNAK
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Népszerű volt a Telki
Oktoberfest

Szép idő volt október 1-jén. A vénasszonyok nyara még
mindig javában tartott, napsütés és meleg jellemezte az
időt. Szerencsés időpontban került tehát sor a Telki
Oktoberfestre.
Délben a Pajtában Deltai Károly polgármester verte
csapra az első hordó müncheni sört, majd Gábor Atya
áldotta meg a nedűt.
Nagyon sokan voltak a rendezvényen, amelyen kicsiben
ugyan, de igazi bajor hangulat uralkodott: perec, sör,
sramlizene – minden volt, mi szem-szájnak ingere.
A Kövér Hattyúk zenekar szolgáltatta a talpalávalót,
majd este mindenki nagy meglepetésére egy budajenői
és telki fiatalokból álló, sváb nemzetiségi tánckar (a
Ringlein Tánckör Budajenőről) tette tiszteletét a
sörfesztiválon, magával ragadó hangulatot teremtve.
Fél 10-kor pedig – a fesztivál népszerűségét jelezve –
elfogyott a 17. hordó sör is, és lassan elérkezett a záróra.
A hangulat azonban annyira jó volt, hogy sokan még
ekkor is maradtak, így szinte már hajnalban hagyták el az
utolsók a Pajta épületét.
A bevétel egy részét a szervezők a bérleti díj mellett
jótékony célokra ajánlották fel.

szb

Nyugdíjas Klub

Kirándulás a történelembe
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
(Tamási Áron)
A szeptemberi szécsényi és béri kirándulásunk (Virágos puszta)
indulása kicsit késve történt meg, de végül is időben Szécsénybe
értünk, ahol egy teológus hallgató bemutatta a Ferencesek
templomát és a Kolostort, az 1300-as évektől kezdve II. Rákóczi
Ferenc szabadságharcáig.
Feltöltődve a történelmi hangulattal robogunk a Cserhát gyönyörű
táján második célunk, Bér község felé. Ez a Virágos puszta
elnevezésű 300 méter magasan fekvő tanya valamikor vadász
kastély volt. Lázár András volt igazságügyi miniszter tulajdonolta.
1990-ben vette meg a mai tulajdonos Maczó László és építette,
alakította olyanná, amit nem győztünk csodálni. A Székely
Himnusz hangjával és egy kupica pálinkával fogadott, majd
ebédhez ültünk. Húsleves, szarvaspörkölt és fánk volt az ebéd.
Tulajdonosa bemutatta a vadászházat, gyönyörű szobáit, tízezres
könyvtárát. Sok könyv híres emberek által volt dedikálva, mellette
500 darab Biblia található minden felekezettől. Korhűek a bútorok,
a falakon festmények, relikviák, bekeretezett himnuszok, örök-
becsű versek láthatók. Maczó László olyan lelkesedéssel mesélt,
hogy mindenki csendben hallgatta.
Minden szoba magából sugározta a magyar lélek nemességét,
hűségét és örök megmaradását.
Az utolsó múzeumi szoba, a “ Szabad Európa Rádiója“, Cseke
László hangjával és zenéjével ifjúságunkat idézte fel. A régi rádió,
lemezlejátszó gyűjtemény egyedülálló, nagyjából ezer darab.
Lelkünk húrjait pendítette meg szóáradatával a hazafias Maczó
László. Itt értettem meg, hogy a hazaszeretet olyan pozitív erő,
amely nemzetünket kiránthatja a kátyúból és újból magyarsága felé
lendítheti. A történelem kereke most felénk fordul, a határok
eltörlésével a sebei lassan begyógyulnak és a magyar lelkek
egyesítésének lehetősége segít minket. Ez volt utazásunk
legfontosabb tanulsága.

Szabó Róbert

Kedves Nyugdíjas Barátaim!
Két kiránduláson is túl vagyunk, a szeptemberiről Szabó Robi
barátom ír. A rákövetkező héten, szerdai napon, a régen készült
Gellérthegyi víztárolót szerettük volna megnézni, de az internet
félrevezetett, mert csak nyílt napokon van erre lehetőség. Kicsit
csalódottan, de azért megmásztuk a hegyet, felmentünk a Szabadság
szoborhoz, és közben csodáltuk gyönyörű fekvésű fővárosunkat,
majd lementünk a Gellért kápolnához, ahol megint eltöltöttünk egy
kellemes órát egyházi történelmet hallgatva.
Október 5-én tartottunk egy klubnapot, kihasználva a jó időt.
Kemencés oldalast sütöttünk: Schaffer Laci először indította be
Matyi segítségével a kemencét, ami végül is jól működött, mert
finomra sült a hús.
A legközelebbi találkozót november 23-ra tervezem, szerdára és
nem este, hanem 1 órakor, mivel már korán sötétedik.
Kérlek benneteket, hogy aki nem olvassa az újságot, de hallott
mástól az összejövetelről, vegye úgy, hogy én hívtam meg, vagy
hívjon fel, és megerősítem a hírt, mert mostanában félreértések is
előfordultak.
Mindenkit szeretettel várunk tehát november 23-án szerdán egy
órakor a Pajtánál!
További szép napot kívánok!

Márta

A Nyugdíjas klub hírei
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Telki vendége volt a
székesfehérvári
megyéspüspök

Hosszú idő után, az 50-es évek óta elő-
ször volt bérmálkozás templomunkban.
A 14 (telki, budajenői és zsámbéki)
fiatalt Spányi Antal székesfehérvári
megyéspüspök bérmálta meg, aki ezt
követően az egyházközösség két
jubiláns házaspárát (25 éve házasok) is
megáldotta.
A püspök úr megcsodálta a Telki
Templom nemrég restaurált fali képeit
is, majd egy közös ebéden vett részt
helyi képviselőkkel, valamint Telki és
Budajenő polgármesterével együtt.

szb

Szerkesztőket, írókat
keresünk!

Ha úgy érzi, szeret írni és szeretne
alakítani az újság és a honlap tartalmán,
ne habozzon, jelentkezzen nálunk.
A Telki Naplónál és a megújuló telki.hu-
nál mindenkit szívesen látunk, aki
tevékenyen részt venne az újság és a
honlap színesítésében, szerkesztésében.
Legyen Ön is írónk, szerkesztőnk,
jelentkezzen nálunk!

06-70/ 530-5644
telkinaplo@telki.hu

telkinaplo@gmail.com

100 éves lett Telki legidősebb lakosa
Október 14-én lett 100 éves Kiss Elek, Telki legidősebb lakosa.
Elek Bácsi és családja nagyjából 10 éve választotta otthonául falunkat. Fiával és az ő
feleségével, ifjabb Kiss Elekkel és Magyar Judittal költöztek erre a csendes, szép helyre,
amely mindannyiuknak csakhamar megtetszett. A család mindig együtt lakott, így nem is
volt kérdés, hogy ide, a kertfaluba is együtt költöznek. Elek Bácsi pedig mindig is szerette
a kertet.
Kiss Elek 1911. október 14-én született Kunszentmártonban, majd felnőttként már
Budapesten, a Gellérthegyen lakott. Egész életében mindent megoldott, mindenki hozzá
fordult segítségért, és ő mindig mindenben segített is. „Mászek” volt nagyon sokáig,
dolgozott vaskereskedésben, volt hőszigetelő kisiparos, fűtő, majd épületgépész. Ez
utóbbit 55 évesen tanulta ki, amikor is felhívták a Középület Építő Vállalattól, hogy „Elek
Bácsi, csöpög a csap”. Aztán ottragadt. Újra nekiállt tanulni és a vállalatnál ő lett az, aki
mindig ott volt, ha valamit meg kellett oldani. Élete volt az örök barkácsolás. „Mindig
kereste és meg is találta a munkát”-
jellemzi fia.
Több mint 50 évig volt házas, feleségével
megvolt köztük a kölcsönös tisztelet,
tekintély. „Úgy szólította őt, hogy
„asszonyom”- érzékelteti a kapcsolatuk-
ban lévő megbecsülést ifjabb Kiss Elek.
Nejével a konyhában is jól kiegészítették
egymást, Elek Bácsi jól főzött, felesége
pedig remekül sütött.
„Amit látok, az van”- ez jellemezte
gondolkodásmódját. „Emellett minden
gyereknek ő mesélt, nagyapu volt a
mesegyár”- mesél édesapjáról Kiss Elek.
Elek Bácsi nemrég még „leszaladgált” a
városba, és aktív tagja volt a Nyugdíjas
klubnak, ma azonban már inkább csak
szűk családi körben éldegél. Szerencsére
ma is jó egészségi állapotnak örvend, so-
sem panaszkodik, napközben ministráns
énekeket énekelget, és jókedélyű, mint
mindig.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
Elek Bácsi!
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Ruandával való ismeretségem 2010
szeptemberében kezdődött, mikor egy
olasz pedagógusokból álló csoporthoz
kerestek meg mint gyermekpszichiátert.
Egy, a Torinói Egyetem által, kifejezetten
hátrányos helyzetű gyerekek segítésére
kidolgozott tanulássegítő program, a Fenix
program bevezetése volt a feladatunk,
melyben nekem a gyermek kivizsgálása és
a szülők segítése volt a munkám. 
Ruanda, ahol nagyon érdeklődő, nyitott,
tanulásra és ismeretek megszerzésére
törekvő emberekkel találkoztunk, egy pici
ország Közép-Afrika keleti részén, melyet
Uganda, Tanzánia, Burundi, valamint a
Kongói Demokratikus Köztársaság határol.
Területe harmadakkora, mint Magyar-
országé, lakosainak száma egy kicsivel
több, mint a magyaroké – azaz a
népsűrűsége háromszorosa a mienknek.
Bár kormányuk keményen dolgozik az
ország felemelésén – utak épülnek a
legkisebb falvakig, szinte teljesen meg-
szüntették a korrupciót, és az adminiszt-
ratív ügyintézés a mienknél sokkal gör-
dülékenyebben működik –, az ország
lakosságának fele súlyos nyomorban él.
Három nemzeti park is található kicsiny
területén, északon, a 4507m magas
Karisimbi nevű vulkán közelében élnek –
egyedül itt a Földön – hegyi gorillák.
Magas fekvése folytán jó minőségű kávé és
tea terem ezen a termékeny talajon, és soha
nincs nagyon meleg.
A közbiztonság nagyon jó, egyedül, fehér
nőként is szabadon és minden probléma
nélkül lehet közlekedni busszal, és a
nagyon kalandos és praktikus motoros
taxival egyaránt. 
A munka kezdetben a jezsuita közösség
által fenntartott St. Ignace Általános Isko-
lában zajlott, ahova sok értelmiségi család
gyermeke jár, szegény sorból érkező, tandíj
átvállalással tanuló gyerekek mellett. Még
ebbe a magániskolába járó tanulóknak sem

áll rendelkezésükre mesekönyv, színes
ceruza, játék. A gyerekek nem, vagy alig
ismernek meséket, sőt a szüleik sem, vagy
csak keveset.
Ennek okai az 1994-es népirtásra is
visszavezethetők, amikor három hónap
alatt közel 1 millió ember meghalt, 2 millió
pedig elvándorlásra kényszerült lakhelyé-
ről. Ennek oka részben a mesterségesen
felszított törzsi ellentét volt hutuk és tuszik
között (erről szól a Hotel Rwanda és A
kutyákat lelövik ugye? c. két film), részben
pedig a túlnépesedés okozta növekvő
nyomor, valódi éhezés. (Jared Diamond,
Összeomlás c. könyvében egy hosszú
tanulmányt szentel a ruandai népirtásnak,
amiből kiderül, hogy mennyire összetett
okok vezetnek el egy ilyen, felfoghatat-
lanul brutális emberi viselkedéshez.)
A ma élő ruandai családok tehát szinte
kivétel nélkül nagy veszteségeket, trau-
mákat éltek át és hordoznak, a gyerekek
pedig az egészséges, teljes család hiányát
szenvedik. A szülők gyakran nincsenek
„jelen” (válás, haláleset, munka, esetleg
munka utáni tanulás, nagy szegénység), a
nagyszülők pedig jó eséllyel meghaltak a
népirtásban.
Így kerültem aztán az iskola mellett egy
utcagyerek központba is, ahol az utcáról
ideérkező gyerekek pszichés rehabilitá-
ciójában működöm közre. Ez a Fidesco,
egy UNICEF-díjas szervezet (az UNICEF
ezt évente egyetlen, gyerekekért tevékeny-
kedő szervezetnek ítéli oda az egész
világon).
2011 februárjában Bellon Erika kezdemé-
nyezésére, Simonyi Cilivel közösen elin-
dult a testvériskola program a Budajenei
Általános Iskolában, ahol a tanulók először
ajándékokat (színesceruzát, focilabdát)
gyűjtöttek afrikai társaiknak, majd raj-
zoltak, filmet készítettek „az ő világukról”,
amiket elvittünk Ruandába, megmutattunk
a gyerekeknek, és hoztuk a „válaszokat”.
Simonyi Cili kezdeményezésével és veze-
tésével kidolgoztunk gyermekek és család-
jaik számára egy programot, ami a kreatív
fejlesztést és globális képzést integrálja, és
amelyre mindkét kontinensen, ha más
okokból is, de nagy szükség van.
Ennek keretében, többek között, a gyere-
kekkel egy ghánai textilnyomó hagyo-
mányt feldolgozva saját maguk által
készített, őket kifejező szimbólumokkal
pólókat nyomdáztunk a magyar és a
ruandai iskolában, valamint a FIDESCO
utcagyerek-központban. A két iskola ta-
nulói a „róluk szóló” pólókat elküldték
egymásnak, levél és fotó kíséretében: „ez
vagyok én, és te ki vagy?” Bámulatos volt
látni egy ruandai arcot, ahogy olvassa a
magyar kisgyerek levelét, és viszont.

Ez év áprilisában létrehoztuk a Creative
Planet Alapítványt, melynek keretében
szeretnénk tevékenységünket hosszú távon
folytatni. Terveink között szerepel a Telki
Általános Iskolában is elindítani a prog-
ramot, illetve a műhelymunkáinkat (póló-
nyomdázás, Földanya játék) cégek szá-
mára, családi napokra, fesztiválokra elvin-
ni. Ez forrásteremtésünk elsődleges esz-
köze, megköszönjük, ha kapcsolatokkal
segít ebben minket.
Karácsony előtt, ahogy tavaly is, naptárat
adunk ki. A naptárak bevételéből tavaly a
St. Ignace iskola minden tanulója számára
vásároltunk egy ruandai mesekönyvet. A
naptár megvásárlásával az alapítvány
munkáját támogatják, és az előrendeléssel
megkönnyítik a költségek fedezését.
A naptárat megrendelni, ill. bármilyen
ötlettel, felajánlással itt érhet el minket:
creative.planet.alapitvany@gmail.com

dr. Varga Melinda

Távol Telkitől
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H Í R E K

E hétvége nagyon tartalmas helyi megmozdulásoknak adott
alkalmat. Tanösvény, Vásárnap, Faluszépítés, Filmvetítés és
Színház. A kissé mogorva őszi napon akadtak lelkes lakosok,
akik meghallották KoKukk Egyesületünk toborzó versikéjét
és csatlakoztak a népszerűtlen szemétszedési akciónkhoz. A
szerény, de lelkes csapat (15fő) egy kis konténernyi
szeméttől szabadította meg utcáinkat. Hálás köszönet, hogy
szívesen serénykedtetek! (a képeken: Takács Zsuzsa és
gyermekei Szellő utcából, Cseh Gergő és Boró a Zúzmara
utcából.)
A diákok szombat helyett csütörtökön délután 50 fővel
szorgoskodtak iskolánk és az ovi körül. Viki néninek és
csatlakozó munkatársainak köszönjük az aktív részvételt. A
kis lurkók kesztyűs kézzel bántak az árkok, járdák és bokrok
alatt megbújó holmikkal. Valószínűleg a takarító gyermekek
már nem tartoznak a szemetelők táborába és társaik
figyelmét is felhívják arra, hogy szebb és tisztább
környezetben kellemesebb élni.
Jövőre lehet, hogy nem lesz mit szedni? Szerencsére évről-
évre csökken a mennyiség. Ám ne aggódjunk, lelkes
környezetbarát csapatunk talál aktuális közös szépítő
tevékenységeket, ahol újabb ismeretségek születhetnek
falunk lakosai között. Szívesen látjuk a kedves telkieket!

Rácz Ildikó tolla nyomán a Kokukk Egyesület

Őszi falutakarítás Körforgalom: 
nehéz helyzetben

Önkormányzatunk a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
(Továbbiakban: KKK) által kiírt „Balesetveszélyes csomópontok
átalakítása” című pályázaton érvényes pályázatot nyújtott be, melyet a
bíráló bizottság a pályázati szempontrendszer alapján támogatásra
érdemesnek talált. Az elnyert összeg – maximális, 80 millió forint – az
Önkormányzat forrásával együttesen elegendő a korábban már
közbeszereztetett és drágának bizonyult és ezért elhalasztott beruházás
kivitelezéséhez. A pályázott csomópont kiépítésére vonatkozóan az
Önkormányzat – az építtető nevére szóló – jogerős építési engedéllyel,
valamint kiviteli tervekkel rendelkezik. Több hónapon át tartó, hosszas
egyeztetés után az előkészített háromoldalú szerződés aláírása helyett a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az alábbi levelet küldte.
Ebből kiderül, hogy a beruházást a KKK törölte az Útpénztár
projektlistájáról, mivel nem áll rendelkezésre megfelelő állami forrás. 
Ezzel a körforgalom beruházása ellehetetlenült. Az Önkormányzat
szakértők bevonásával vizsgálja a további lehetséges lépéseket, illetve
alternatív megoldásokat.
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Pillanatképek az
iskola életéből

Az elmúlt időszak számos eseményt
tartogatott a telki diákok számára.
A hagyományos iskolai menetrenden túl az
elmúlt három hétben ünnepeltük a
Népmese napját, megemlékeztünk az aradi
vértanúkról, elindultak az iskolai
szakkörök, kirándultunk az Őrségben,
versmondó versenyen voltak hatodikos
diákjaink, kosárlabda meccsen vettek részt
az ötödikes és hatodikos gyerekek.
Nyolcadikosaink idén először nem a tanév
végén, hanem az őszi időszakban mentek el
tanulmányi kirándulásra. Mozgással
köszöntöttük a Magyar Diáksport Napját.
Az iskola apraja-nagyja futott, labdázott,
ugrabugrált és kötelet húzott…

Befejeződött az iskolai internetes hálózat
kiépítése, így elérhetővé vált minden
osztályban a világháló. Ezzel pedagó-
gusaink új lehetőséget kaptak a tanórák
színesebbé, izgalmasabbá varázslásához.
Ezúton köszönjük az Óvoda Iskola
Telkiben: Út Európába Alapítvány támo-
gatását, melynek segítségével létrejöhetett
a beruházás.
Október 11-én az önkormányzat meghí-
vásának eleget téve Telkibe látogatott
Gulyás Dénes parlamenti képviselő, aki
válaszolt az előzetesen feltett 32 kérdésre a
köznevelési törvény koncepciójával kap-
csolatosan. A válaszok újabb kérdéseket
generáltak, melyeket a napokban továb-
bítunk a képviselő úrnak, aki ígérete szerint
átadja az illetékeseknek.
Néhány programot szeretnék megemlíteni
a közeljövőből. Október 28-án Halloween
keretei között „rémséges köntösbe”
bújtatjuk az angol témanapot, melyen az
iskola minden diákja részt vesz.

Igen rangos tanulmányi versenynek, a
Bolyai Matematika Csapatversenynek ad
helyszínt iskolánk október 14-én. A
rendezvényen közel 130 diák méri össze
tudását.
November 7-11-ig iskolai papír- és
kupakgyűjtés lesz. Kíváncsian várjuk, hogy
melyik osztály lesz a győztes?!
November 11-én délután immár sokéves
hagyományként „Márton napi ludasságok”
program lesz az iskolában: kézműves
foglalkozások, ügyességi játékok, dalta-
nulás, néphagyományok felidézése szere-
pel a választható lehetőségek között. A
napot lámpás felvonulással zárjuk.
Bár a január még távolinak tűnik, meg-
kezdtük a 2012-es sítábor szervezését.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
(Bővebb információ az iskolában kapható:
06-26/572 096)

Sarlós Erzsébet
igazgató

Nagy utazás - avagy erdei
iskola ősszel!

A tavalyi évből okulva az iskola úgy
döntött, hogy a nyolcadik osztályos
tanulókat még a felvételi előtt, ősszel viszi
erdei iskolába, hátha így jobb lesz a
helyzet, de úgy látszik, nyolcadik osztály
ide, felvételi oda, mi mindig tudunk
produkálni valamit.
Lássuk mi is történt ezen a két napon!
Szeptember 29-én 9 óra 45-kor indultunk a
Keleti-pályaudvarról. Mindenki várta az
indulást, izgatottan meséltük egymásnak,
ki kivel érkezett és mit hozott az útra.
Sikerült is időben felszállnunk a vonatra -
hát jó, ez azért túlzás, inkább rohantunk,
hogy elfoglaljuk a legjobb helyeket. Az út
hosszú volt és hangos, mindenki nevetett,
beszélgetett, zenét hallgatott, vagy csak a
másikat fényképezte. Valaki a vonaton
ellenállhatatlan aranyosságával vonzotta a
lányok nagy részét és Ádámot is. 
Ez a személy nem más volt, mint az egy hét
híján két éves kis Csilla, akiről számos fotó
készült az út során. Hamarosan megér-
keztünk az állomásra, ahol külön busz várt
ránk. Körülbelül 15 bucka, másfél óra
buszozás és rengeteg zacskó csipsz elfo-
gyasztása után megérkeztünk Hollókőre. 
Megebédeltünk, majd Anna néni ismertette
velünk a programot, ezután elindultunk a
hollókői vár felfedezésére. Miután Edit
néni megvette a jegyeket, megrohamoztuk

és bevettük a várat. A király természetesen
Lali lett, aki bőkezűen osztogatta a
gumicukrot a torony tetejéről. A vár megte-
kintése után csapatokba szerveződtünk az
Anna néni által készített kvízjátékhoz. A
tanárok úgy döntöttek, hogy a szemünk
színe szerint osztanak minket csoportokra.
Miután kialakultak a csapatok, nekiálltunk
a falu felfedezésének. Megtudtuk, hogy
Hollókő „öreg” része 1987 óta az
UNESCO védelme alatt áll. A falu
gyönyörű volt. Két óra elteltével beadtuk a
lapokat, és a busznál gyülekeztünk. A busz
hamarosan indult, és egy óra elteltével
megérkeztünk Szandára. Sikeres beren-
dezkedésünk után éjszakai vadlesre
mentünk szarvasbőgést hallgatni. Egyesek
olyan szerencsések voltak, hogy hallhatták
őket, én sajnos nem hallottam, pedig szeret-
tem volna. Visszaérkezésünk után még
zajlott az élet, takarodóig mászkálhattunk,
beszélgethettünk, utána le kellett (volna)
feküdnünk. Ezt nem tudtuk teljes egészé-
ben teljesíteni. Hatalmas sikoltozás támadt,
ezért Edit néni még egyszer átjött a
szobánkba, és szembesült azzal amivel mi,
hogy két egér is tartózkodik rajtunk kívül a
helyiségben. Sajnos hamar elbújtak. Más-
nap reggel fáradtan indultunk el Szanda
várához. Barnabás vezetésével megtaláltuk
a várat. Fáradtságunk ellenére elszakadtunk
a csapattól, de a kilátásért megérte. Ez azért
is szép teljesítmény volt, mert éjjel nem
igazán tudtunk pihenni rajtunk kívül álló
okok (pl.: az egér) miatt. Miután vissza-
értünk, összepakoltunk és indultunk haza.
A vonaton mindenki nagyon jól szórako-
zott, és senki sem aludt (a tanárok nagy
bánatára). Az utazás alatt a kvíz eredmé-
nyeket is megtudtuk. Néhányan csalódottak
voltak, mások azt sem tudták, mi történik
körülöttük. Hamarosan megérkeztünk a
pályaudvarra. 
Felvételi ide vagy oda, mi mindig tudjuk
hozni a formánkat, remélem, ezt a
tanáraink elnézik nekünk, hisz ez a korral
jár. Ilyen remek kirándulásokat kívánok
mindenkinek!

Darab Szabina 8/b

Az iskola minden angolul tanuló diákja
nevében köszönetet mondunk Bálint Vi-
olettának, Lovasi Ritának és Kristóf Szil-
viának az angol könyvtár fejlesztésére
irányuló kiemelkedő erőfeszítésükért!
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Kéktúrás kalandozás az
Őrségben, „tökkelütötten”?!

Szerencsére nem lett ütés belőle, hanem –
divatos szóhasználattal élve – ütős iskolai
kirándulás. Pont megérkezett a hidegfront,
mi pedig pont elindultunk a busszal. Mire
az őrségi Szalafőre értünk, már csak kicsit
esett az eső, ám a kályhákban lobogó tűz és
a meleg vacsora nagyon jól esett.
Szombaton reggel 45-en vágtunk neki –
gyerekek, szülők, tanárok - a Szalafő-Ivánc
útvonalnak: gyönyörű napsütésben, he-
lyenként sártengerben az előző napi eső
után, de vidáman, és néha a vadakat el-
ijesztő hangorkánnal.
A gyalogtúra után, késő délután
átbuszoztunk Őriszentpéterre, a Tökfesz-
tiválra, ahol dödölle hegyeken, langalló
tornyokon, tökös-mákos rétes renge-
tegeken kellett átverekedni magunkat.
Élvezetes „harc” volt. Még néhány kifúrt,
díszített tökre is rátaláltunk, amelyekbe
mécsest kaptunk, így mi is részesei
lehettünk a hagyományos, helyi lámpás-
felvonulásnak.
Vasárnap reggel a visszaúton csak egy
kérdés merült fel: Hová kirándulunk
legközelebb? 

Csömör Zsuzsa & Sarlós Erzsébet

A Magyar Népmese Napja
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság
felhívással fordult mindazokhoz, akiknek
fontos a népmesék fennmaradása és a
mesékben élő bölcsesség továbbhagyo-
mányozása, hogy csatlakozzon ahhoz a
kezdeményezéshez, amely szerint szep-
tember 30-a – Benedek Elek születésnapja
– legyen a népmese napja. 
A népmese napját első ízben 2005. szep-
tember 30-án rendezték meg. A nap célja,
hogy a könyvtárosok, az óvónők, a
pedagógusok és a mesével foglalkozó
szakemberek, valamint a meseszerető
gyerekek és felnőttek ezen a napon meg-
különböztetett tisztelettel forduljanak mind
a magyar, mind más népek meséi felé. 
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk örökségbe, de mintha egyre
gyakrabban tétlenül néznénk ennek
háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük
birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és
adjuk tovább az eleinktől kapott,
élethosszig érvényes, értékes, unokáink
számára is feltétlenül megőrzendő,
mesebeli kincseket!” 

Idén már második alkalommal, hagyo-
mányteremtő szándékkal szerveztük meg a
programot, amelyre vártunk minden
mesélni szerető gyereket és felnőttet. Az
alsós és felsős évfolyamok külön-külön
hallgattak meg egy-egy vidám mesét.
Öröm volt látni a mosolygós arcokat, a
tágra nyílt szemeket, hallani a nevetést
amely felcsendült a sorok között! 
Reméljük, örömöt szereztünk számukra
erre a napra, és hogy minden évben tudunk
egy kis időt szakítani arra, hogy közösen,
lepihenve ringatózzunk a mesevilág
tengerének hullámain! 

Zámbó Miklós alias Mesenagyi 

Versmondó verseny
A VI. Budaörsi Kistérségi Fesztiválon idén
is volt Versmondó verseny az Andretti
Károly Általános és Művészeti Iskolában,
Sóskúton, 2011. október 1-jén, szombaton
délután. Iskolánkat két diák képviselte: Far-
kas Emma és Kovács Melinda 6.b osz-
tályos tanulók. Mindketten jól felkészültek,
szépen szerepeltek, de sajnos csak egy díjat
hoztunk haza: Emma aznap délután a 2.
helyezés boldog tulajdonosa lett. 
Büszkék vagyunk mindkettőjükre! 

I S K O L A I H Í R E K ,  H I R D E T É S E K

Urológiai magánrendelés 
Telki központjában a főút mellett.

Cím: Telki, Kórház fasor 24, első emelet  Szolgáltatóház
Rendelési idő:

Kedd és Csütörtök 16.00-tól 18.00 óráig

Bejelentkezés: 06-30-911-3550

urologia@urologiamindenkinek.hu
www.urologiamindenkinek.hu

A tevékenységünkkel kapcsolatos
részletes információt a honlapunkon

találják meg.
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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.

H I R D E T É S E K ,  G Ó L Y A H Í R

Lapzár tánk ig  szü le tet t :

Hidas Dávid és Hidas Bernadett
gyermeke Hidas Zétény

Walter Gyula és Walter Katalin
gyermeke: Walter Ádám Endre

Gratulálunk!

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

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

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

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

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

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

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

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

Következő lapzártánk
várható időpontja: 

november 14.
Elérhetőségeink
változatlanok: 

telkinaplo@telki.hu
telkinaplo@gmail.com 

(a nagy tárhelyet
igénylő fotók, fájlok

számára)

A GENERALI Biztosító Zrt. 2011. október 24-én
megnyitotta új képviseleti irodáját Telkiben, a

Muskátli utca 1/B szám alatti üzletházban.

Az iroda a biztosítási szolgáltatás minden területére
vonatkozó kínálatával várja meglévő, és leendő

ügyfeleit.
N y i t v a t a r t á s :  

H é t k ö z n a p  1 0 - 1 7 ,  
S z o m b a t o n  1 0 - 1 4

T e l e f o n :  0 6 ( 2 6 )  9 5 0 - 3 7 7 ,  
T e l / F a x :  0 6 ( 2 6 )  9 5 0 - 3 8 1

E m a i l  c í m :  m i k o r b t @ t - e m a i l . h u

MEGNYÍLT DR. BÁNFI MARIANNA
FOGSZAKORVOS MAGÁNRENDELŐJE!

T e l j e s k ö r ű  f o g á s z a t i  e l l á t á s
F o g k ő e l t á v o l í t á s

E s z t é t i k u s  t ö m é s e k
F o g é k s z e r ,  F o g p ó t l á s o k

R ö n t g e n
„Korrekt ellátás, mérsékelt árakon”

Előzetes bejelentkezés (rugalmas időpontválasztással):
+ 3 6 - 7 0 /  5 1 7 - 1 8 2 3

Cím: Telki, Kórház fasor 24., Szolgáltató ház I. emelet
Minden hónap első szombatján ingyenes állapotfelmérés!
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Öreg Tölgy Erdei Tanösvény Telkiben!
A Budai hegyek délnyugati lábánál, és a Zsámbéki-medence keleti szélén található tanösvény 2011-ben
létesült. A kiinduló ponttól északi és keleti irányban a Budai-hegység erdős tömbje terül el, déli és nyugati
irányban pedig a Zsámbéki-medencére nyílik kilátás.
Az útvonal kb. 2,9 km hosszú, a szintkülönbség: 150 m, bejárása kb. 1,5 órát vesz igénybe. Budajenő valamint
Telki környékének természeti értékeit mutatja be. A hely bővelkedik természeti látnivalókban, felfedezése,
megismerése igazi élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ehhez a megismeréshez nyújt segítséget a
tanösvény.
A tájékozódást útirányjelző oszlopok, és felfestett jelek segítik, a Telki honlapról letölthető térkép és a
tanösvény-vezető füzet, pedig bővebb ismeretekhez juttat bennünket.
A tanösvény állomásait tájékoztató táblák és jelzőoszlopok jelölik.

Állomáshelyek:
Indító állomás (Rozmaring utca vége)
1. Az erdő madarai- Odútelep
2. Tölgyeseink növényvilága
3. Félszáraz kaszálórét - Ízeltlábúak
4. Nagyvadak, vadgazdálkodás
5. Erdőgazdálkodás
6. Lejtősztyepprét – Hüllők, kétéltűek
7. Mész-, és melegkedvelő molyhos tölgyes erdő
8. Öreg tölgy
9. Gombák

Fontos tudnivalók:
A túlnyomóan erdő borította terület országos természetvédelmi oltalomban részesül, része az 1978-ban alakult Budai
Tájvédelmi Körzetnek, valamint az EU közösségi jelentőségű ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak. 
Az erdő-, és a vadállomány vagyonkezelője a Pilisi Parkerdő Zrt., természetvédelmi kezelője Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság.
Fel kell készülni arra, hogy az erdőben nincs kijelölt szemétgyűjtő, ezért kérjük, vigye haza a szemetét, és dobja az
otthoni szelektív gyűjtőbe!
Ne feledje! Természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű helyen jár, ezért fokozottan kell vigyázni a természet
épségére, nyugalmára. Ezért kérjük, ne hagyja el a kitaposott ösvényt, és hangos kiabálással ne zavarja az erdő
csendjét, élővilágának nyugalmát! Ezzel hozzájárul ahhoz, hogy unokáink is természeti értékekben gazdag,
madárdalos erdőben túrázzanak.

A tanösvény tulajdonosa és fenntartója: Telki Önkormányzata 2089. Telki, Petőfi S u 1.
www.telki.hu Tel: 06-26-372-031

A tanösvény létrehozásában közreműködött: Telki Önkormányzat, Óvoda-Iskola Telkiben, Út Európába Alapítvány,
KOKUKK Egyesület, Pilisi Parkerdő Zrt., Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Magyar Madártani és Természetvédelmi

Egyesület, Budavidék Zöldút Szövetség

         


