
Fehér föld, szürke ég, a láthatáron 

narancsszín fények égtek hűvösen. 

Pár varjú szállt fejem felett kerengve 

s el nem repültek volna űzve sem.

Csak álltam szürkén, szürke ég alatt.

- S egyszerre, mint gyors, villanó varázs 

egy kicsi szó hullott elém: karácsony, 

mint koldus kézbe illatos kalács.

Csodáltam. És a számon hála buggyant, 

nem láttam többet kósza varjakat:

olyan szelíd volt, mint a gyermek álma, 

s olyan meleg volt, mint a nyári nap.
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A kivárás költségvetése
A matematika – még nem ortodox megközelítésben is – kegyetlenül

őszinte: az alacsonyabb bevétel és a növekvő kiadások eredményeként
kevesebb forrásunk marad beruházásokra.

4. oldal

Együtt készülődtünk a Karácsonyra…

Ahogyan már megszokhattuk, idén is vásárral, programokkal várta
a telkieket a hagyományos adventi ünnepség Telkiben.

11. oldal

Nemes Nagy Ágnes: 

KARÁCSONY

Interjú a képviselő-testület
tagjaival

A már több mint egy éve felállt testület tagjait kérdeztük múltról,
jelenről, jövőről.

6-9. oldal

Interjú Szegedi Katalinnal
November 28-án Szegedi Katalin mesekönyv illusztrátor látogatott

el iskolánkba.

14. oldal

15. oldal

„Én vagyok” prózaíró pályázat
A KOKUKK Egyesület hosszú évek óta tervezi, hogy emlékszobát

hoz létre Telkiben, Kodolányi János író szülőfalujában.
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Karácsonyi be-
jegyzésként mi

mást is mondhatnék: Kívánok
mindenkinek Boldog Karácsonyt és
Sikeres Új Esztendőt! Kívánom,

hogy ki-ki találja meg jövőre azt, ami
maga és családja javára válik, és
kívánom, hogy mi mindannyian,
együtt a lehető legkevesebb bajjal,
gonddal, fájdalommal essünk túl a

következő időszak nehézségein. Hisz
nehézségek lesznek, a válság nem
múlt el, az átalakulások pedig még
csak most kezdődtek el. De min-
denekelőtt azt kívánom mindenkinek,
hogy Karácsony idején kinek-kinek
jusson némi őszinte szeretet és legyen
valaki, akit szerethetnek. Mert ez a
legfontosabb.

Deltai Károly 
polgármester

A polgármester naplója

Boldog Karácsonyt!

Sokan kérdezik tőlem, hogy hogyan tovább. A kérdés
nyilvánvalóan az állami átszervezésre vonatkozik, és
általában aggodalom cseng ki a kérdező szavaiból.

Hogyan tovább? Apránként és szívósan. A jövő évi
változások nem lesznek megrázóak, inkább 2013-tól lehet
számítani nagyobb fordulatokra. Addig bőven lesz időnk
alkalmazkodni. 

Ám én komolyan veszem ezt a kérdést, és megpróbálok
válaszolni.

Jövőre szeretném, ha megkezdenénk a Fő utca felújítását.
Szeretném, ha folytatnánk az útfelújításokat. Szeretném, ha
folytatnánk a csapadékvíz-rendezést. Sok feladat lesz az
iskolával, óvodával, remélem, az egyre nehezebb
körülmények dacára nem csak megőrizni sikerül a
színvonalat, de sikerül javítani is valamennyit. Remélem,
megkapjuk az engedélyeket a gyalogátkelőkhöz, talán
belevághatunk a hiányzó csatornázásba és a közvilágítás
felújításába is. Jövőre is fontos lesz a közösségi élet és szép
számmal lesznek rendezvényeink. Jövőre is működtetni
kell Telkit - ahogy idén is működtetve volt -, és ez a napi,
alig látható, soha véget nem érő aprómunka adja a holnapi
és holnaputáni feladatok zömét.

Eddig általában azon mérték le egy polgármester
sikerességét, hogy mit és mennyit épített. A világ változásai
azonban rádöbbentettek mindenkit, hogy az állandó
növekedési kényszer hova vezet. Hogy a növekedési
kényszer miatt növekvő hitelbuborékok egyszer csak
kipukkannak, és a túlvállalások maguk alá temetnek. Én
nem vagyok a megszállott építés, a folytonos, kényszeres
növekvés híve. Főleg nem annak árán, hogy erőn felüli
elkötelezettségeket tegyek, hiteleket vegyek fel. Szerintem
a konszolidált, erőinkkel arányos növekedés a helyes, és
még az sem baj, ha csak egyszerűen képesek vagyunk élni,
létezni, fenntartani magunkat egy összeomló világ
közepén. Nem ördögtől való az óvatosság és a türelem. 

Jövőre az ideinél is többször szeretnék találkozókat
szervezni, hogy minél jobban megismerjem polgártársaim
véleményét. Év elején szeretnék találkozni a
pedagógusokkal, majd az iskolában a szülőkkel, hogy
beszélgessünk az új, addigra már megszülető oktatási
törvényről. Szeretnék találkozni ismét az idősebbekkel és
talán sikerül majd összefutnunk az ifjakkal is. Érdekelne a
boszorkányvölgyiek véleménye a közvilágítás
megoldásának elképzeléséről. Szóval a jövő évben
szeretnék sokat, sokakkal találkozni, hisz változtak,
változnak a körülmények, és érdekel, hogy ki, hogyan látja
a jövőt, a célokat. Mert igaz ugyan, hogy egy választás
négy évre szól, de ha menet közben ekkora fordulatokat
vesz az élet, mint amekkorát idén vett, akkor érdemes
együtt újragondolni néhány közös ügyet.

Hogyan tovább? Csendesen, mint idén. Szerintem akkor
működik jól egy testület és egy polgármester, ha nem sokat
hallani rólunk, ha csak egyszerűen jó itt élni. Ez a lehető
legjobb, ami elérhető. Minden igyekezetemmel azon
vagyok, hogy ez így legyen. Szerintem Telki továbbra is az
egyik legélhetőbb település. Jó itt élni, és ezt most úgy
mondom, hogy közben tudom, hogy ami itt van, az
korántsem természetes, nem a mai magyar valóság
leképeződése. Éppen ellenkezőleg. A világ most csődbe
jutott önkormányzatokról, fűtetlen iskolákról, korrupt
politikusokról és szánalmas hatalmi harcokról szól. 

Telki ezzel szemben változatlanul olyan, mint egy sziget az
óceánban. Én legalábbis így gondolok rá. És az én dolgom,
hogy Önök a lehető legkevesebbet vegyenek észre a kinti
viharból, a válságból, a közigazgatás átalakulásából, és
lehetőleg ne az önkormányzatról szóljanak a hírek, hanem
az itt élőkről, a sikerekről, teljesítményekről, tervekről és
megvalósulásokról.

Deltai Károly
Polgármester

Hogyan tovább?
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É v é r t é k e l é s ,  k ö z m e g h a l l g a t á s
December elsején az MLSZ edzőközpont konferenciatermében
közmeghallgatást tartott Telki község képviselő-testülete, egyúttal
polgármesterként rövid évértékeléssel foglaltam össze az elmúlt
egy esztendő történéseit. Hasonló évértékeléssel minden év végén
jelentkezni fogok, hogy ismertessem Telki aktuális helyzetét és
tudassam, hol tartunk vállalásaink teljesítésében. Nem titkolt
célom, hogy ezzel hagyományt teremtsek a jövőben. 
A mostani évértékelés első pontjaként a választási kampány idején
megfogalmazott programomat vettem elő. Az akkor szétküldött
füzet tematikája szerint haladtam sorban, hogy lássuk, hol tartunk
vállalásaink teljesítésében, mi sikerült már és mi nem, ha pedig
valamit nem sikerült a négy évre vállalt programból az első évben
teljesíteni, akkor mikorra várható a teljesítés, vagy ha nem várható,
akkor mi ennek az oka. Fontosnak tartom, hogy kialakuljon az
ígéretek teljesítésének és a folyamatos tájékoztatásnak a kultúrája.
Én magam szeretném folyamatosan szembesíteni önmagamat a
vállalásokkal. Remélem, ezzel sikerül példát mutatnom és végképp
elfelejthetjük a felelőtlen ígérgetéseket és megalapozatlan
álmodozásokat.
Három nagy fejlesztést vállaltam a ciklusra. Az öreghegyi óvoda
megépítését, a Muskátli utcai komplex forgalmi csomópont
megépítését és a Fő utca felújítását. 
Ebből az első, az öreghegyi óvoda elkészült az első évben: az
óvoda megnyitotta kapuit és ezzel gyakorlatilag megszűnt az évek
óta problémát jelentő óvodai férőhely hiány. Az új óvoda rendkívül
jól felszerelt, korszerű épület, amire büszkék lehetünk. 
A második vállalás a Muskátli utcai komplex forgalmi csomópont,
a körforgalom megépítése volt. E csomópont több szempontból is
fontos számunkra. Elsősorban biztonságos átkelést biztosít a
főúton. Másodsorban feltárja a Völgyrétet és lehetőséget ad a
sokak által évek óta várt CBA beruházás megkezdésére. Az
útépítéssel és a rendkívül drága közműkiváltásokkal a környező
terület fejlődésnek indulna. Harmadsorban megépülnének azok a
csatolt elemek, amelyek a helyi közlekedést támogatnák: az
iskolához helyezendő buszmegálló és a kerékpárút csatlakozások. 
Egy évvel korábban a csomópontra már kiírt a testület egy
közbeszerzést, de a beérkező ajánlatok Telki költségvetéséhez
képest nagyon magasak voltak. Ráadásul a fejlesztés az állami
közúton valósul meg, tehát még csak nem is a saját vagyonunkat
gyarapítanánk. Világossá vált, hogy kizárólag önerőből ez a
beruházás nem valósítható meg. A válság miatt folyamatosan
csökkenő önkormányzati bevételek mellett a beruházás csak
pályázati források bevonásával képzelhető el. Óriási szerencsénk
volt: az év elején megjelent egy pályázat, amelyet balesetveszélyes
forgalmi csomópontok fejlesztésére írtak ki. Pályáztunk és nem
kevés munkával végig is vittük a pályázatot egészen addig, míg
megkaptuk a hivatalos értesítést, miszerint 80 millió forintot
nyertünk. A CBA támogatásával együtt ez százmillió forint körülre
csökkentette az Önkormányzat terheit az eredeti 200 millióról, így
már kezelhetővé vált a feladat. Sajnos azonban időközben a válság
az államot sem kímélte, és az útpénztár forrásait a kormány zárolta.
Amit csodával határos módon megnyertünk, kisvártatva
elveszítettük. A körforgalom beruházást bizonytalan ideig
felfüggesztettük. Bízunk benne, hogy előbb-utóbb az állam
folyósítja a megnyert pénzt, de - őszintén szólva - nagyobb
összegben nem fogadnék rá, hogy ez még ebben a ciklusban meg
fog történni. Más megoldást kell tehát találni. Újragondoljuk a
beruházást és „B”, valamint „C” tervet készítünk. 
Mivel azonban ez időbe telik, a sorrendben harmadiknak szánt

beruházás, a Fő utca felújítása előre került. Korábban Varga Béla
főépítésszel elkészítettük az Ófalu fejlesztési koncepcióját. E
koncepció része maga a Fő utca felújítása. Szándékaim szerint
amilyen hamar csak lehet, belevágunk ebbe a fejlesztésbe. Az
Ófalu-program egésze természetesen nem tud egy ütemben
elkészülni, mert ez az eredetileg vállalt felújításhoz képest
nagyobb szabású elképzelés, de törekszünk rá, hogy már most több
jöjjön létre, mint amit eredetileg vállaltunk, így az Ófalu és
környéke lassan visszanyerje eredeti rangját Telki egészén belül.
A teljes és részletes évértékelést hamarosan honlapunkon
olvashatják, mert terjedelme meghaladja e lap kereteit.

Deltai Károly - polgármester
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Az önkormányzat életében minden évben egy meghatározó
pillanat a költségvetésről szóló szavazás. Amíg azonban
elérünk a költségvetésig, több dologról is döntenie kell a
képviselőknek. Talán nem meglepő, hogy az önkormányzat
sem tudja kivonni magát az általános gazdasági helyzet alól, a
tervezést idén nagyfokú bizonytalanság övezi. A matematika –
még nem ortodox megközelítésben is – kegyetlenül őszinte: az
alacsonyabb bevétel és a növekvő kiadások eredményeként
kevesebb forrásunk marad beruházásokra.

Menetrend
A költségvetés készítésének a kezdő időpontja mindig
november, amikor a képviselő-testület a költségvetési
koncepcióról dönt, és meghatározza azokat az irányelveket,
amelyeket a következő évben követni kíván. A hivatal ezek
alapján előterjesztést készít a helyi adók mértékéről, amelyről
legkésőbb december 15-ig kell határoznia a képviselőknek.
Ezt követően, általában december utolsó napjaiban fogadja el a
Parlament az ország jövő évi költségvetését, amely tartalmazza
az önkormányzatok számára az egyes feladatok ellátására
folyósított állami normatívákat, valamint az átengedett adók
mértékét. Ennek településenkénti lebontását követően, január
második felében kezdődik a falu költségvetésének részletes
tervezése, majd februárban ennek vitája és végül a képviselők
döntése.

2012-es koncepció
A fentiekből látható, hogy addig, amíg az önkormányzatok
finanszírozása döntő mértékben a központi költségvetéstől
függ, a koncepció nem lehet más, mint egy erősen általános
anyag, inkább tervek és elképzelések összessége. Irányelveket
meghatározhatunk, de mivel a finanszírozás és a részletek
nagyrészt az állami költségvetésen múlnak, ezért a tényleges
döntésekre februárban kerül sor. 
A 2012-es koncepció nagyon "egyszerű": addig nyújtóz-
kodunk, ameddig a takaró ér. Az önkormányzat nem támogatta
a helyi adók emelését, így azok továbbra is a 2006 végén
meghatározott szinten maradnak. A képviselők úgy látták, hogy
az előttünk álló év mindenki számára nehéz lesz; sem a
lakosság, sem a vállalkozások nem terhelhetők a jelenleginél
nagyobb mértékben. Az áfaemelés és a felpörgő infláció
ugyanakkor érzékenyen érinti az önkormányzatot és
intézményeit. Ezért a kiadásokat a bevételekhez kell
hozzászabni, ami több esetben természetesen visszalépést
jelenthet a jelenlegi szolgáltatási színvonalból. 

Mi lesz jövőre?
Igazából senki nem tudja, mi sem. A legnagyobb bizonyta-
lanságot két olyan törvényjavaslat okozza, amely alapjában
változtatja majd meg az önkormányzat működési környezetét:

az új önkormányzati törvény, és az új közoktatási törvény.
Ezzel szemben a kormány által benyújtott költségvetés a
feladatokat és a finanszírozást illetően eddig nem tartalmaz
drasztikus módosítást az előző évekhez képest. Ezért az érdemi
változásokra 2013-tól kell felkészülni. 
Nem szabad elfelejtenünk ugyanakkor az általános gazdasági
helyzetet, ezért nem lepődnénk meg azon, ha a központi
költségvetésben a jövő év során további zárolásokra kerülne
sor. Az önkormányzat erre egy módon tud készülni: általános
tartalékot képzünk, hogy az esetleges negatív hatásokat a jövő
évben átmenetileg kezelni tudjuk. Telki helyzete stabil, sok
önkormányzattal ellentétben nem bocsátottunk ki deviza
kötvényeket, így most ebben a viszontagságos környezetben
sem fenyegeti semmi veszély a normál működést. Az
önkormányzat által önként vállalt feladatait, azok indokoltságát
azonban kötelességünk lesz áttekinteni a jövő évi költségvetés
tervezése során.

Danóczy Balázs

A Telki Polgármesteri
Hivatal ünnepi ügyelete

Tájékoztatom településünk tisztelt lakóit, hogy a
Karácsony és Új Év közötti időszakban a Polgármesteri
Hivatal kizárólag ügyeletet tart, a következők szerint.

2011. december 27-én (kedden) 8-16 óráig
2011. december 28-án (szerdán) 8-16 óráig
2011. december 29-én (csütörtökön) 8-16 óráig
2011. december 30-án (pénteken) 8-12 óráig

Ebben az időszakban ügyintézés, ügyfélfogadás nem
történik. Kizárólag az iratanyagok benyújtására,
bejelentések megtételére van lehetőség.

Békés, Boldog Karácsonyt!

Eredményekben, Sikerekben Gazdag Boldog Új
Évet kívánunk magunk és munkatársaink nevében!

Deltai Károly
Polgármester

Makranczi László
Jegyző

A kivárás költségvetése
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A 2012-es belső ellenőrzési terv
A testület megtárgyalta és elfogadta a 2012-es belső ellenőrzési
tervet.

Telki község 2012-es költségvetésének koncepciója
A képviselők megtárgyalták és elfogadták Telki 2012. évi
költségvetésének koncepcióját.

Telki közigazgatási területén levő víziközművekkel
összefüggő kérdések
A testület a tulajdonában lévő Telki szennyvíz-tisztító telep és
vezetékes szennyvíz-csatorna hálózat üzemeltetésére,
működtetésére, a szolgáltatói tevékenység gyakorlására szerződést
köt a Telki-Víz Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal.

Az Óvoda - Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány 2010.
évi működése
A testület elfogadta az alapítvány 2010-es működéséről szóló
beszámolót. Erről további részletek olvashatók e havi
számunkban.

A Telki Óvoda és a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola alapító okiratának módosítása
A képviselők elfogadták az intézmények alapító okiratának
technikai módosításait.

A polgármester jutalma
Deltai Károly polgármester 3 havi illetményével megegyező
jutalomban részesült.

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.

Helyreigazítás
Előző számunkban tévesen jelent meg, hogy településünk a
Zsámbéki Mentőállomás fejlesztéséhez 95.212 forint
összegű támogatás nyújtott, mivel a testület úgy döntött, nem
szavazzák meg a támogatást.

Változtak a helyi adókra és a
gépjárműadóra vonatkozó szabályok

Tájékoztatjuk településünk lakóit, helyi adót (építményadó,
idegenforgalmi adó, iparűzési adó, telekadó) és gépjár-
műadót fizető polgárokat, gazdasági társaságokat, szer-
vezeteket, hogy az Országgyűlés módosította az adózás
rendjéről szóló (Art.) 2003. évi XCII. törvényt.
Ennek értelmében:
„55/B..§. Az Önkormányzati adóhatóság helyi adó és

gépjárműadó vonatkozásában a tízezer –  magánsze-
mélyek esetében az ezer –  forintot elérő adótartozással
rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét
az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben
szokásos módon közzéteheti. „
Kérem a helyi adó, valamint gépjárműadó hátralékkal ren-
delkező adózókat, hogy fizetési kötelezettségüknek
haladéktalanul tegyenek eleget.

Makranczi László
Jegyző

Bűncselekmények Telkiben
Több bűncselekmény is történt december elején Telkiben,
amelynek kapcsán ismét érdemes felhívni rá a figyelmet,
hogy az országos átlaghoz képest bármennyire is jó
településünkön a közbiztonság, mindig figyeljünk oda
vagyontárgyaink védelmére.
Érdekesség, hogy a 3 különböző bűncselekmény
mindegyike ugyanazon a napon történt. Egy autóról a
rendszámot lopták le, egy nyitott autóból szerszámokat
tulajdonítottak el, míg egy házba betörtek és értékes
vagyontárgyakat vittek el.
Teljes biztonsággal nem lehet elkerülni egy-egy ilyen
eseményt, azonban sokat számít, hogy autónk, házunk
ajtajait mindig zárjuk, ha lehetőségünk van rá, az autónkat a
kerten belül parkoljuk le.
A polgárőrség fokozott figyelemmel járőrözik éjszakánként,
hogy megelőzze a hasonló eseteket.

A Telki Polgárőrség elérhetőségei:
Telefon: (+36) 30-922-2251,
E-mail: polgarorseg@telki.hu

Új száma van a Perbálig közlekedő
busznak

2011. december 11-től a Budapest és Perbál között
közlekedő Volán autóbuszok 794-es jelzéssel közlekednek.
A Budapestről Perbálon át Zsámbékra közlekedő járatok
továbbra is 795-ös jelzéssel közlekednek.
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Deltai Károly – polgármester 
Polgármesterként milyennek látja az elmúlt egy évet?
Kifelé csendes, befelé munkás, nagyon tanulságos, fárasztó év
volt. A körülményekhez képest sikeresnek gondolom, különösen,
ha megértjük, hogy milyen gazdasági-társadalmi körülmények,
változások közepette telt el ez az esztendő.
Mi vár az önkormányzatra 2012-ben?
Nehéz év előtt állunk, de még nem a legnehezebb év előtt. A
következő esztendő a közigazgatás teljes átszervezésének és a
továbbgyűrűző gazdasági válságnak jegyében fog telni. Ennek
ellenére remélem, hogy a ciklusra vállalt fejlesztések és
változtatások terén töretlenül tudunk haladni, és a település
üzemeltetését is jó színvonalon tudjuk megoldani.
Nagy természetjáró hírében áll. Van ideje a falu vezetése mellett
eljárni kirándulni?
Sajnos mostanában ritkán engedhetem meg magamnak, de a
környékbeli erdőbe néha azért elkalandozok.
Mit üzen karácsonyra a telkieknek?
Nem üzenek, kívánok. Kívánom, hogy éljenek meg minden
pillanatot boldogan és meghitten, melyet családjuk körében
tölthetnek, és mindenkinek jusson egy-egy igazi pillanat, amikor
érzi, hogy milyen szeretni és szeretve lenni.

Danóczy Balázs – alpolgármester 
Alpolgármesterként hogyan értékeli az elmúlt egy évet?
Alapvetően jónak, időarányosan nem áll rosszul a testület:
sikeresen lezárult két, jelentős részben pályázati forrásból
finanszírozott nagyberuházás. Az új játszóterek még az előző
ciklus végén elkészültek, de a pályázat lezárására csak idén került
sor. A 4 új játszótér közösségi tér is egyben a különböző
korosztályok számára, s ha mellévesszük a Muskátli utcai
játszóteret, az iskola előtti parkot, valamint a Pajta és környékét,
akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy Telki ezen a területen már
európai színvonalon áll.
Az új óvodának köszönhetően minden telki gyerek számára
biztosított lett az óvodai férőhely. Tekintettel a falu lakosságának
összetételére és a gyerekek számára, hatalmas eredmény, hogy már
nem csak a törvényben előírt 5 éves kortól tudjuk biztosítani az
óvodai ellátást, hanem a kisebbek is automatikusan felvételt
nyernek.
Eleinte úgy éreztük, hogy nagyot sikerült előre lépnünk a
körforgalom megvalósítása érdekében is, amikor elnyertük az erre
kiírt 80 millió forintos pályázatot. Ha valaki végignézi a nyertes
települések listáját, akkor láthatja, kisebb csodát sikerült
véghezvinnünk. Ehhez képest a kormány zárolta a pályázat
forrását, és hiába állnak rendelkezésünkre a tervek, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) nem kötött senkivel szerződést
a megvalósításra. Így csak remélni tudjuk, hogy jövőre megvalósul
a projekt, ami kulcsfontosságú lenne a falu életében, mert ez
biztosítaná az összeköttetést a Fő út két oldalán lévő lakóterületek
között. Így összességében ezen a területen sajnos kisebb volt az
előre lépés, mint ahogy szerettük volna.

Hogy látja, mi vár az önkormányzatra 2012-ben?
Közvetlenül az önkormányzatot illetően nyugodt évet várok,
tekintettel arra, hogy a falu pénzügyi helyzete stabil (nincsenek
deviza kötvényeink), és a kormányzati reformok 2012-ben még
nem érnek el az önkormányzat szintjére. Sokkal érdekesebb a
helyzet az intézmények esetében (iskola, hivatal), mert a
bizonytalanság sokkal inkább a jövő miatt lesz benne a fejekben és
a gondolkodásban, mivel a tervezett törvénymódosítások 2013-tól
lépnek majd életbe. Még a mai napig nem tudjuk, hogy 2013-tól
megmarad-e az iskolánk, vagy államosítják. Mindenki tudja, hogy
utóbbira van a nagyobb esély, de hogy visszaszerződtethetjük-e, és
milyen finanszírozási feltételekkel, annak még a körvonalait sem
látni. Ehhez hasonló a helyzet az új önkormányzati törvénnyel, a
tervezetet ismerjük, de sok felmerülő kérdésre nem ad választ. Az
intézményvezetőknek ilyen körülmények között kell jövőre
helytállniuk, ami nem könnyű feladat.
Mennyire más alpolgármesterként részt venni a falu vezetésében,
mint polgármesterként?
Teljesen. Egyrészt sokkal könnyebb feladat az alpolgármesteri, az
ember többnyire azzal foglalkozik a település ügyeiből, ami
szakmailag közel áll hozzá. A polgármester ezzel szemben
kénytelen a leghálátlanabb és legkényelmetlenebb dolgokkal is
foglalkozni, és ha szeretné, ha nem, minden rajta csattan. Másik
oldalról viszont furcsa megélni alpolgármesteri szerepben azt,
hogy nincs közvetlen ráhatásom a költségek alakulására. Én
mindig egy nagyon erős pénzügyi kontrollt képviseltem, aminek
eredményeként a működési bevételeinkből tudunk beruházásokat
is finanszírozni. Alpolgármesterként erre már nincs ráhatásom.
Mit üzen Telki lakosainak karácsony alakalmából?
Én nem szoktam üzengetni. A karácsony ráadásul olyan
bensőséges, családi ünnep, amit nem közösségi vagy települési
vonatkozásban kell megélni, hanem az egyén és a család szintjén.
Ezért inkább csak remélni tudom, hogy mindenki félre tudja tenni
ilyenkor a hétköznapi problémákat, és boldogan éli majd meg az
ünnep napjait.

Móczár Gábor – alpolgármester 
Alpolgármesterként és a helyi kulturális élet szervezőjeként
hogyan látja az elmúlt egy évet?
Bár nem volt egyszerű a jelenlegi gazdasági helyzetben komoly,
nagy lépéseket tenni, mégis sikerült sok mindent megvalósítani.
Elkészült az új óvoda, amelyre égetően szükségünk volt, és bár
nem készülhetett el több olyan infrastrukturális fejlesztés, amelyet
állami támogatás birtokában, illetve reményében elterveztünk,
nem telt hiábavalóan ez az év sem. A település üzemeltetésével és
a fejlesztési kérdésekkel kapcsolatban minden bizonnyal több
képviselőtársam is nyilatkozik majd, így én első sorban azt
szeretném kiemelni, hogy a képviselő testület továbbra is nagy
egyetértésben, kiváló együttműködésben dolgozik. A közösségi
élet szervezése során örömmel tapasztaljuk, hogy idén is sikerült
sok új családot, itt lakót megszólítani, minden alkalommal lehet új
arcokat látni a helyi eseményeken, hiszen hosszú távon ez
kulcsfontosságú a helyi közösségépítésben. Az iskola az új
igazgató, Sarlós Erzsébet vezetésével sikerrel folytatta a korábban
megkezdett pedagógia fejlesztési munkát, amelynek pozitív
hatásait már most lehet érezni. Bízunk benne, hogy az új
köznevelési törvény lehetőséget teremt majd ezen eredmények

Interjú a képviselő-testület tagjaival
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megtartására. A telki fiatalok is sikerrel szervezték meg saját
életüket, a nyugdíjasok mellett ők is önálló klubszobára leltek a
volt orvosi rendelő épületében. Gyimesbükkel végre megszületett
a testvértelepülési megállapodásunk, és az első látogatások során
szerzett tapasztalatok, a létrejött barátságok sok közös terv gondo-
latát hozták. Ezek megvalósításában nagy örömünkre aktív sze-
repet játszanak az oktatási intézmények és civil szervezeteink is!
A rendezvények és a kulturális élet szempontjából mi várhat
Telkire 2012-ben?
Rengeteg program lesz, hiszen az eddig megszokott, hagyományos
programok folytatása mellett sok új kezdeményezés is születőben
van, elsősorban az itt lakó civil szervezőknek köszönhetően.
Állandósul a kéthetente megrendezett piac, folytatódik a filmklub
és az újrahasznosító foglalkozás, de rengeteg program vár a
nyugdíjasokra, a fiatalokra, az irodalmat, a tudományt és a
környezetvédelmet, a természetet szívükön viselőkre is. 2011-ben
létrehoztuk a Telki Kultúra Alapítványt, amelynek a közösségi
rendezvények lebonyolításán és a Pajta-Faluház üzemeltetésén túl
további források bevonása, valamint a gyimesbükki magyar
oktatás támogatását célzó gyűjtések megszervezése lesz a feladata.
Ismert, hogy nagy családja van. Hogyan ünneplik a karácsonyt?
A karácsony nálunk mindig a családokról, a Szent Családról és a
mi „kis” családunkról szól. Igyekszünk csak egymásra és a közénk
érkezett isteni ajándékra figyelve, időérzékünket elveszítve,
gondtalanul tölteni ezt a néhány napot. Bár 24-én délután a székely
betlehemes előadásában és este, az éjféli szentmisén is aktívan
részt veszünk, Szenteste mindig magunkban, csendesen, otthon
ünnepelünk. Karácsony első és második napján aztán a
nagyszülőknél gyűlik össze a két „nagyobb” család, az összes
unokatestvérrel 2 és 18 év között, énekkel, zenével, közösen
köszöntve a közénk született Megváltót.
Mit üzen a telkieknek karácsonyra?
Egy nagyon aktuális Ady Endre idézetet, amelyet ráadásul az egyik
gyermekem választott még egy adventi iskolai foglalkozásra:
„Mikor a világ lázban ég, nagy izgalmak és nagy szenzációk
korában, rávezetődik az emberlény az egyetlen igazságra:
az élet az, aminek tartod; célja önmagad, boldogsága az, hogy
önmagaddal megelégedve megbékülj mindennel.”
Kívánom mindenkinek, hogy lelje meg a körülöttünk forrongó,
kiszámíthatatlan és bizonytalan világban karácsony ünnepe
segítségével ezt a nyugalmat, és próbáljon meg világnézetétől
függően az isteni Gondviselésben vagy az eredendően jó
Emberben, a segítőkész emberi közösségekben bízva, remény-
kedve tekinteni az elkövetkező új esztendő felé!

Németh Kinga – a PTB elnöke
Hogyan értékeli a 2011-es évet?
A 2011-es év értékelésnél 3 szempontot vettem figyelembe:
Elsőként az adminisztratív munkák terén elmondható, hogy az idén
a hivatal, a bizottságok, a testület áttanulmányozta a település
működésével kapcsolatos meghatározó jogszabályokat és számos
rendelet módosításra illetve megalkotásra került.
Másodszorra a PTB a már korábban megfogalmazott irányelvek
szerint folytatta munkáját a 2011-es évben is, amelynek
eredményeként elmondható, hogy Telki község gazdálkodása
kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil.
Harmadszorra az évek óta hiányzó óvodai beruházás
megvalósulását tartom a legkiemelkedőbb eredménynek.
Különösen nagy esemény ez a romló gazdasági helyzetben, amikor
az önkormányzatok nagy része komoly pénzügyi gondokkal küzd.

Természetesen hozzá kell tennem, hogy az új óvoda létrehozásáért
folytatott küzdelem, sok előkészítő munka, a közbeszerzési
pályázat kiírása még az előző ciklusban történt, és az eredmény
nem az elmúlt egy év munkájának a gyümölcse. Az új Tengelice
utcai óvodának kimondhatatlanul örülünk mindannyian. Én abban
a szerencsés helyzetben vagyok, hogy édesanyaként naponta
láthatom, milyen örömmel használják a gyerekek, óvónénik,
dadusok az új létesítményt.
Mi vár ránk 2012-ben?
Az Önkormányzat elkészítette a 2012-es évi költségvetési
koncepciót, azaz meghatároztuk a jövő évben megvalósításra váró
feladatokat, és az azok elvégzéséhez szükséges források
megteremtését célzó intézkedéseket.
Alapvető szempontként szerepel benne, hogy az intézmények
működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása csak
takarékosan, hatékonyan történhet, a költségvetésben a működési
kiadásoknak és a működési bevételeknek egyensúlyban kell
lenniük. Ezt mindenképpen tartanunk kell, úgy, ahogy eddig is
történt.
A képviselő testület a 2012. kiemelt beruházásként a Fő utca teljes
körű rehabilitációjához szükséges forrásokat biztosítja, és célja,
hogy a Budajenői út - Fő utca- Muskátli utca – Napsugár út
komplex forgalmi csomópontjának átépítése megvalósuljon.
A legkedvezőbb megvalósításhoz még „egy jó adag szerencse” is
kellene, ami alatt a korábban már eredményesen lezárult
pályázatban elnyert 80 millió forintot értem, ez sajnos nem tűnik
valós esélynek, mert az állami kassza kiürült, a programot törölték.
Leghamarabb 2012 tavaszán döntenek a támogatás esetleges
újratárgyalásáról.
A fentiek miatt a testülettel úgy látjuk, hogy a körforgalmi
csomópont megvalósítására csak önkormányzati beruházásként a
fejlesztésben érintettek anyagi hozzájárulásával kerülhet sor.
Egy éve dolgozik képviselőként. Családja hogyan viszonyul a
képviselői munkájához?
A képviselővé választásomat követően férjem teljes támogatásáról
biztosított, sok segítséget kapok tőle. Sokszor átvállalja a gyerekek
körüli teendőket, ezenkívül a nagyszülőkre és az öreghegyi
szomszédaimra is számíthatok, ha sok bizottsági vagy képviselői
feladatom van.
Leggyakrabban azonban a késő esti órákban van lehetőségem
elmélyedni az előterjesztésekben, amikor a család apraja-nagyja
már alszik.
Két kislányom: 3 éves Szonja és 5 éves Noémi tudják, hogy
anyának néha este is el kell mennie dolgozni abba az épületbe,
közel a Pajtához, ahol óriási az asztal és néha kézműves
foglalkozás van.
Mit üzen a Telkieknek?
Örüljünk minden nap annak, hogy ilyen gyönyörű helyen
élhetünk!
Kívánok mindenkinek békés, meghitt ünnepeket! Jó egészséget,
sok erőt, hitet és megvalósuló álmokat a jövő évre!

Szigeti Antal – képviselő 
Telkiben született képviselőként hogyan látja, milyen volt Telki
elmúlt éve?
Közeledvén az év végéhez számos értékelés megtörtént már az
önkormányzat részéről, amelyekkel egyetértek, illetve amiket
vállalok képviselőként. Így csak néhány fontosabb, amiről talán
mégis szót ejtenék. Az elmúlt évekhez hasonlóan felelős,
tisztességes, transzparens önkormányzati munka eredménye-
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képpen összességében úgy gondolom, elégedettek lehetünk Telki
2011-es esztendejével. Erről az érdeklődők folyamatosan
meggyőződhettek, és ami még fontosabb, remélhetően az itt lakók
is így éreznek. Mindennapjaink normális élete, településünk
működése biztosított, kellő tartalommal és programokkal sikerült
jó közérzetünkhöz is hozzátenni. Tervezett nagy beruházásunk, az
új óvoda átadásra került az Öreghegyen.
Mindemellett a Polgármesteri Hivatal hatalmas munkát végzett az
önkormányzati tevékenység minden területére kiterjedő
felülvizsgálatával, számos előterjesztéssel, módosítással, amelyek
településünk működésének maradéktalan törvényi megfelelését
szolgálják.
Természetesen számtalan megoldásra váró feladat van - ez mindig
is így volt, és lesz is - de különös tekintettel az utóbbi időben
kialakult helyzetre, más települések, önkormányzatok helyenként
nagyon súlyos gondjaira, talán nem illik panaszkodnunk.
Mint Telkiben született képviselő, a települési közterhek
arányosabb, igazságosabb viselését az adórendeleteink
finomításával továbbra is szükségesnek tartom, még akkor is, ha
minden adóforintra az eddigieknél is nagyobb szükségünk lesz.
Mi várhat az önkormányzatra 2012-ben?
Ha valaki azt mondaná, hogy az önkormányzatra szebb jövő vár
2012-ben mint eddig, kérem, fogadják gyanakvással! Már az idei
év második felében látszott, hogy minden erőfeszítés ellenére mi
sem kerülhetjük el 2012-ben a költségvetés fő számainak az
eddigiekhez viszonyított jelentős csökkentését. Ezt ugyanis csak a
helyi adók jelentős növelésével lehetett volna szinten tartani, ami
nyilvánvalóan nem vállalható. Kiemelt fejlesztéseinket illetően
egyelőre csak a megvalósítási sorrendtervet változtattuk meg,
remélve, hogy mégis csak megkapjuk az elnyert támogatást.
Működési költségeinket viszont jelentősen csökkenteni kell, ami
rendkívül szigorú takarékossági lépéseket tesz szükségessé. A
2012-es költségvetési tervünk az előbbieknek megfelelően került
elfogadásra. Hogy a most napvilágot látott állami költségvetés
kilátásba helyezett módosítása további lépéseket is szükségessé
tesz-e számunkra, egyelőre nem tudni. Kényszerűen, de tudomásul
kell vennünk tényeket, amelyekre érdemi ráhatásunk aligha lesz!
Bárhogyan is lesz, a törvényi kötelezettségeinknek eleget kell
tenni, azoknak meg kell felelni. Feladatunknak, sőt szükségesnek
tartom az ezeket meghaladó, ettől eltérő, támogatható igények
feltételeit is megteremteni, ilyeneket kielégíteni, de ezek költségei
közpénzből, vagyis mások adóforintjaiból nem finanszírozhatóak,
mert a jövőben ez végképp nem lesz lehetséges és nem is
tisztességes. Ilyen költségeket az igények támasztóinak, ezen
szolgáltatások használóinak kell vállalniuk, bármilyen hasznosak
és tetszetősek is legyenek. Mindez egyik morális alapfeltétele
annak is, hogy kényszerűen ugyan, de vállaljuk valamennyien a
várható többletterheket! 
Egész életében Telkiben élt?
Igen, Telkin születtem és élek azóta is, ahogy felmenőim is itt éltek
néhány száz év óta. Jóllehet ez önmagában nem érdem, mégis
büszke vagyok rá. Nagy örömömre szolgál, hogy egyre többen
vagyunk, akik így éreznek, és remélem a „Telki őskövületek”
száma tovább gyarapszik!
Mit üzen a telkieknek karácsony alkalmából?
Nem üzennék, inkább kérnék. Telki új közössége folyamatosan
formálódik, növekszik. Egyre több nagyszerű embert ismerhetek
meg, egyre többen vállalnak faladatokat önzetlenül a településért,
az itt lakókért, oldanak meg problémákat, töltik meg tartalommal,
rendezvényekkel mindennapjainkat, járulnak hozzá jelentős
mértékben, hogy erősödjék közösségünk és jó legyen itt élni. Saját
példájukon keresztül is el kellene érniük, hogy azokat, akik még
nem folytak aktívan közéletünkbe, magukkal hozzák! Telkinek
hatalmas szürkeállománya, szellemi potenciálja van. Ha ez közös
érdekeink mentén összefog, az nem csak mindennapjaink

közérzetén javít, hanem érdemben segít túljutni várható
gazdálkodási nehézségeinken is. Karácsony alkalmából pedig
Boldog Ünnepeket, reményeink szerinti 2012-es esztendőt
kívánok mindenkinek, mert most ennek van itt az ideje!

Halász Terézia – a SZEIB elnöke 
A SZEIB elnökeként hogyan értékeli az elmúlt egy évet?
Eredményes év volt ez a bizottság életében. A háziorvosi- és a
védőnői szolgálat új rendelőbe költözött, amivel javultak az
egészségügyi ellátás körülményei. Kialakítottunk és elfogadtunk
egy komplex egészségfejlesztésre és –ellátásra vonatkozó
Egészségtervet is, ami ugyancsak nagy eredmény. Örömteli, hogy
a bizottság munkájához kapcsolódó civil szervezetek
megerősödtek, és a Nyugdíjas-klub, a Baba-mama klub, valamint
a Telki Ifjak Közösségéért Egyesület (TIK) is új klubhelyiséget
kapott.
Vajon a szociális területen mi vár az önkormányzatra 2012-ben?
Egyelőre megjósolhatatlan, hogy pontosan mi vár ránk a
következő évben, azonban sajnos szociális területen komoly
problémák elé nézhetünk. A Karitasszal kialakított jó
kapcsolatunknak köszönhetően közösen igyekszünk majd a
rászoruló családok problémáit megoldani.
Ismert, hogy a lánya, Neszmélyi Réka a TIK vezetője. Anyaként és
képviselőként milyen érzés, hogy ezáltal ő is aktívan rész vesz a
helyi élet szervezésében?
A bizottságnak korábban sok problémát jelentett, hogy a helybéli
fiatalok megtalálják a helyüket a faluközösség életében. Ebben
nagyon pozitív változást hozott, hogy megalakult a Telki Ifjak
Közösségéért Egyesület, amely jó programokkal várja a fiatalokat.
Öröm számomra, hogy találtak egy olyan fiatalt, aki elvállalta a
TIK vezetését.
Mit üzen a telki lakosoknak karácsonyra?
Rászoruló, nehéz helyzetben lévő emberek- szegények, idősek,
betegek, fogyatékosak, hátrányos helyzetűek élnek közöttünk.
Karácsony után is segítsük őket! Nehéz év elé nézünk, nagy
szükségük lesz a közösség támogatására. Boldog Karácsonyt és
Áldott Ünnepeket Kívánok!

Földvári-Nagy László – képviselő 
Hogyan látja az elmúlt évet a közbiztonság és az oktatás területén?
A bűncselekmények száma alapján Telki évek óta a tágabb
környék legbiztonságosabb települései közé tartozik. A tavalyihoz
képest a bűncselekmények száma gyakorlatilag változatlan.
Nehezíti a helyzetünket az egyre romló gazdasági helyzet,
ugyanakkor örvendetes változás, hogy jelentősen bővült a
Budakeszi Rendőrőrs állománya. Az önkormányzat - a korábbi
évekhez hasonlóan - a kamerarendszerek üzemeltetésével,
valamint a rendőrség, a körzeti megbízott és a polgárőrség anyagi
és technikai támogatásával vette ki a részét a közbiztonság
javításából. Mindenképpen említést érdemel a Telki Polgárőrség
tagjainak önzetlen tevékenysége: éjszakai járőrözéseikkel
jelentősen hozzájárulnak a település biztonságához. Hadd
használjam ki az alkalmat, hogy - elsősorban - férfi társaimat arra
buzdítsam, csatlakozzanak a polgárőrséghez!
A közoktatás területén nagy fejlesztések történtek, amelyek
jelentősen emelték az oktatás-nevelés színvonalát. Régóta várt
fejlesztés volt az új óvoda megépítése, ami minimálisra
csökkentette az óvodai férőhelyhiány problémát. Az iskolai
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innovációk közül kiemelném az új alapokra helyezett két tanítási
nyelvű oktatást, valamint a párhuzamos osztályokban bevezetett
emelt színvonalú matematika és sakk oktatást.
Mi várhat Telkire ezeken a területeken 2012-ben?
A közbiztonság területén minimális elvárásom, hogy megtartsuk a
jelenlegi „jó” helyzetet, ami a tovább romló életszínvonal és a
rendőrség aligha javuló költségvetési támogatása fényében már
elfogadható eredmény lenne. Az önkormányzat mint a
közérzetünket alapvetően befolyásoló tényezőt, kiemelten kezeli a
közbiztonság kérdését. Mindenképpen folytatjuk a korábbi
tevékenységeket. Amennyiben a jogszabályok és a település
anyagi helyzete lehetővé teszi, további lépésekre is készek
vagyunk. Azonban mi magunk is sokat tehetünk a biztonságunk
érdekében: a környezetünkre való jobb odafigyeléssel, és ha van
havonta két szabad óránk, a polgárőrséghez való csatlakozással.
A közoktatás területén 2012 nehezen kiszámítható év lesz. Az
óvoda működésében jövőre nem számíthatunk számottevő
változásokra. Az iskola esetében azonban jelentős és egyelőre alig
felmérhető események várhatóak. Ma már bizonyosnak mondható,
hogy az iskolánkat államosítják, és az önkormányzat részére nem
is ad majd a törvény érdemi lehetőséget az iskola életébe való

beleszólásra. Az államosítás 2013-ban lesz, de az előkészítés
nagyja jövőre várható. Ez igen nagy csapás településünkre nézve.
Egyrészt a két tanítási nyelvű oktatás szinte biztosan, az emelt
színvonalú matematika és sakk oktatás pedig nagy valószínűséggel
megszűnik. Másrészt az iskola nemcsak településünk egyik
jelentős vagyoneleme, de a legfontosabb közösségformáló,
közösségteremtő helye is egyben. Amíg ténnyé nem válik az
iskolánk államosítása, addig mindent megteszünk, hogy Telki
számára kedvezőbb irányba fordítsuk a folyamatokat.
Aki ismeri, tudja, hogy két lány gyermeke van. Milyen érzés ennyi
hölgy között élni?
Igen, meglehetősen „hölgyes” családban élek, még a két kutyánk
is lány. Hogy milyen érzés?! Csodálatos. Persze, ha két fiam lenne,
akkor is ugyanezt gondolnám.
Mit üzen a telkieknek?
Azt üzenem a telkieknek, hogy szeressenek itt élni. Ne csak azt
vegyük észre, ami az adott pillanatban nem tetszik, hanem azt is,
hogy mindent összevetve Telki az egyik legkellemesebb,
legélhetőbb település  Magyarországon.

szb

Karácsony éjszakáján az egész világon ünnepelnek. Sokfélék
vagyunk, sokféle valláshoz, felekezethez, nemzethez,
nemzetiséghez tartozunk, és ennek megfelelően az ünnepeink
és az ünneplés formája is különböző. De ezen a különleges,
csodás éjszakán mindenhol megjelenik a fény és a szeretet. Az
advent lehetőséget ad számunkra, hogy valami széppel,
kedvessel készüljünk az ünnepre, olyasmivel ami az egész
lelket eltölti, nem csak annak okoz örömet aki kapja, hanem
annak is, aki adja. 
„Bizony, mondom nektek: amikor megtettétek ezt egynek e
legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek.” (Mt.25.)
Sok olyan kistestvér él körülöttünk, akinek nehéz az élete, és
mi egy kis odafigyeléssel, szeretettel segítségükre lehetünk.
Itt nem csak a szegényekre gondolok, hanem azokra is, akik

valamilyen okból különböznek az átlagostól, a fogyatékkal
élőkre, betegekre, öregekre, különböző faji kisebbséghez
tartozókra. Ők ugyanúgy éreznek, ugyanúgy vágynak a
szeretetre, megértésre, befogadásra, mint mindenki más. Nem
sajnálkozásra, hanem elfogadásra van szükségük. Ne zárjuk
be előttük sem a házunk, sem az óvodánk, sem az iskolánk,
sem a szívünk ajtaját! Ne várjuk, hogy a hivatásos segítők
majd mindent megoldanak helyettünk, ne hallgattassuk el
lelkiismeretünket mindenféle kifogásokkal, hanem próbáljuk
elfogadni és szeretni őket. A szeretet ereje sok nehézségen
átsegítheti a családokat, a falut és az egész országot.
Szép Adventet, Áldott Ünnepeket kívánok!

Halász Terézia

Adventi gondolatok

Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány
Beszámoló az alapítvány 2010-es működéséről, az éves

beszámolóhoz kapcsolódóan
Az alapítvány 2010-es egyszerűsített beszámolója szerint
összes közhasznú tevékenységének árbevétele 3,940 millió
forint volt, amely tartalmazza az 1%-os befizetéseket (2,695
millió forint), és a jótékonysági bál nettó eredményét (1,041
millió forint).
Közhasznú tevékenységének ráfordítása 4,552 millió forint
volt. Ebből óvodai célokra 1,978 millió forint került kifizetésre,
ill. átutalásra, iskola célokra 2,574 millió forintot költöttek. 
Összességében a bevételek és a ráfordítások különbözeteként a
tárgyév pénzügyi eredménye - 612 ezer forint volt, azaz többet
költöttek, mint az adott évi bevételek. A mérlegben az eszközök
között az alapítvány pénzeszközei szerepelnek 6,293 millió

forint összegben - ez volt az év végi záró pénzeszköz. 
A kuratórium a források elosztásánál továbbra is azt a célt tartja
szem előtt, hogy a gyerekek minél szélesebb köre részesüljön a
támogatásból, olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, amelyek
tartósan és magas színvonalon szolgálják a nevelést, fejlesztést. 
Az erdei tanösvény létesítésének támogatására vállalt még
kötelezettséget a kuratórium 2010-ben, amelyet 2011
júniusában 300 ezer forint erejéig teljesített, de ez a 2011-es
beszámoló ráfordításai között lesz látható.

Kolláth Klára
Kuratóriumi elnök
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Decemberi egyház-
községi programok

Roráte misék:
Budajenő - szerda reggel fél 7-kor
Telki - csütörtök reggel 6 óra
Karácsonyi miserend
Budajenő
December 24. szombaton 24 órakor
szentmise, (18 órakor nem lesz) 
December 25. vasárnap fél 11-kor
December 26. hétfő fél 11-kor
Telki
December 24. szombat  22 órakor
December 25. vasárnap 9.15-kor
December 26. hétfő 9.15-kor
December 27. kedd
Telkiben  18 órakor szentmise
Szent János napi borszentelés Budajenőn
18.30 órai kezdettel a Lantai pincében
December 31. szombat
Budajenő 18 órakor hálaadás, éves
beszámolóval
Szent Mihály templom 23.30-kor óév
búcsúztató-újév köszöntő áhitat
2011. január 1.
Budajenő  fél 11-kor
Telki este  18.30-kor

Református istentisztelet
Karácsonykor

December 25-én délután 4 órakor
Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet lesz a
Pajtában.

Karácsonyi gondolatok – 
Harkai Gábor atyától

- Az elmúlt hetekben sokat hallott hír volt, hogy a földön már 7 milliárd ember él. A
hírt kommentálók között volt, aki arról szólt, hogy a föld lakosainak növekedése már
elviselhetetlen terhet ró a bolygónkra, és volt, aki azt fejtegette, hogy még sokkal több
embert is el tud tartani a föld. 
De nálunk Magyarországon mi a helyzet? Évente egy Esztergom nagyságú város
lakosságával vagyunk kevesebben. 

- Hallunk arról, hogy Afrika és Ázsia bizonyos országaiban milyen alacsony a
születéskor várható életkor. És nálunk Magyarországon? November első szombatján
két negyvenes éveiben járó édesanyát temettem. 

- Sokat foglalkoznak mostanában azzal, hogy Budapest egyes kerületeiben nagyon sok
szegény sorsú hajléktalan él az utcán. És az én településemen? 
Észre veszem-e a szűkebb környezetemben, talán az utcánkban a testi vagy lelki
szükségleteket szenvedő embertársaim? 

- Bécs belvárosa már az adventi vásárra érkező vendégektől népes, akik boldogan
sétálnak a gyönyörűen feldíszített környezetben.
És én? Feldíszítettem a szívem az ünnepvárás boldogságával, akkor is, ha talán
szűkebb az idén az anyagi keretem az ajándékok vásárlására?

- Betlehemben a Születés Bazilikában szigorú biztonsági intézkedések mellett rendezik
meg a karácsonyi ünnepi szentmisét.
Elmegyek majd az ünnepek alatt a saját felekezetem templomába, vagy legalább egy
kis időre keresem a szívem csendjében az értem emberré lett Jézus közelségét?

- December 25- 31. között a rászorulóknak  sok ezer adag meleg ételt osztanak ki.
Tudok majd a fáradtságom ellenére is bensőséges, meleg családi otthont teremteni?
Lesz-e mosoly az arcomon, hála a szívemben? Tudok-e majd tiszta szívvel adni és
örömmel elfogadni ajándékokat?
Látni fogom a kis Jézus biztató mosolyát, aki 2011 éve egy hideg, elutasító világba
jött a szegénységbe és a problémák között élő emberekhez, hogy örömet, szeretetet és
megváltást hozzon? 
Most is ezért jön közénk, személyesen hozzánk. Ide hozzánk, Magyarországra, a mi
utcánkba, az én otthonomba.

Boldog Karácsonyt és Istentől megáldott új esztendőt kívánok.
Gábor atya

KRUMPLIEBÉD
Advent első vasárnapján, délben kezdődött
az immár hagyományos „Krumpliebéd”, a
Pajtában. Az Erzsébet-naphoz kapcsolódó
jótékonysági rendezvényen a résztvevők
vasárnapi ebédjük árát a hátrányos
helyzetűek megsegítésére ajánlották fel. A
kezdeményezés mellé sok segítő csat-
lakozott. Külön köszönet a helyi zöldséges
üzlet vezetőjének, Füredi Erikának a
krumpli felajánlásért, Weiszgerber Magdi-
nak az esemény megszervezéséért, és
kedves nyugdíjas segítőinek a rendezvény
lebonyolításáért.
Kedves telkiek, köszönjük, hogy ilyen nagy
számban eljöttek erre az ebédre, és hogy
bőkezű adományaikkal a rászorulók anyagi
támogatását lehetővé tették.

Budajenő-Telki Karitász csoport
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Ahogyan már megszokhattunk, idén is vásárral, programokkal
várta a telkieket a hagyományos adventi ünnepség – ezúttal az
általános iskolában december 3-án szombaton.
A vásárban volt minden, ami szem-szájnak ingere: igazi vásár
hangulat, számtalan kisebb-nagyobb ajándéktárgy, ételek-italok és
helyi különlegességek várták az érdeklődőket. Ellátogatott
falunkba a Mikulás is, sok-sok ajándékkal meglepve a kicsiket,
akiket előtte a Batyu Színház szórakoztatott dalokkal, versekkel és
egy szép mesével.
Ezen a napon két könyvbemutatót is láthatott a nagyérdemű,
amelyeket követően maguk a szerzők dedikálták műveiket: Bánó
Attila izgalmas történelmi érdekességekről írt, és Zacher Gábor a
drogok veszélyeiről szóló könyvét ismerhette meg a közönség.
Előbbivel kapcsolatban érdekesség, hogy a megosztó
médiaszemélyiség, Havas Henrik kötelező olvasmánynak
javasolná a könyvet az iskolai történelemoktatásban. Az ismert
toxikológus előadásból pedig a legfontosabb, amit megtudhattunk,
hogy a drogok esetében is van ajánlott fogyasztási mennyiség: ez
pedig nem több, mint egészen pontosan 0 mg! Ennél több „szer”
használatának ugyanis igen komoly következményei lehetnek.
Érdekesség, hogy az iskola előtt idén először nem kivágott, hanem
élő fenyőfa lett a falu karácsonyfája, amelyet szokás szerint főként
a gyerekek díszítettek föl. A fa kb. 3 méter magas, földlabdás szerb
lucfenyő, ami várhatóan jól bírja majd Telki klímáját, így szépen
fog fejlődni. A fa az iskola előtt középen, a tudásfa környékén van
elültetve, kb. 3-4 méterre a burkolattól, mivel a fa 20-25 méteresre
megnő.

szb

Együtt készülődtünk a Karácsonyra…
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Advent második hetében Magyar-
ország legszegényebb településére,
Kiscsécsre utaztunk. A látogatás célja
az volt, hogy a Karitász és a Máltai
Szeretet Szolgálat által összegyűjtött
adomány játékokat és süteményt
elvigyük a falu gyermekeinek,
valamint, hogy közös játék és
kézműveskedés közben ismerkedjünk
egymással. Amikor megérkeztünk a
Borsod- Abaúj- Zemplén megyei
falucskába, már vártak ránk a gye-
rekek és a polgármester. Nagy öröm-
mel fogadtak bennünket és lelkese-
déssel kapcsolódtak a közös játékba.
Az ismerkedős és gátlásokat oldó
feladatok után kíváncsian vágtak bele
az előre kitalált foglalkozásokba,
aminek az volt a célja, hogy
megmutassuk: kreativitással minden-
ből, még hulladékból is lehet gyö-

nyörű karácsonyi díszeket, megle-
petéseket készíteni. A kézműves
foglalkozások során kizárólag olyan
anyagokat próbáltunk használni, amit
minden háztartásban megtalálhatunk
és így később is hasznosíthatják a
hétvégén tanultakat. Nagy meglepe-
tésükre élénk fantáziájuk és lelke-
sedésük segítségével gyönyörű kar-
kötők, nyakláncok, hópelyhek ké-
szültek. Kreativitásuk határtalan volt
és szinte mindenből tudtak valami
szépet alkotni. Nagyon jó érzés volt
velük közösen dolgozni, rengeteg
alázat és türelem volt az összes
gyerekben.
Remélem, hogy ez a beszámoló picit
segít majd abban, hogy mások is
kedvet kapjanak és szánjanak arra
időt, hogy ellátogassanak Kiscsécsre.

Reményeim szerint ez nem egyszeri
látogatás volt, fontos lenne a kapcso-
latot fenntartani, hiszen nem csak ők
profitáltak a látogatásból, hanem mi is
sok élménnyel, tapasztalással lettünk
gazdagabbak. A gyerekek jó példával
álltak előttünk végtelen szerete-
tükkel, türelmükkel, szerénységükkel,
kedvességükkel. Mi, akik a jólétünk-
ben is panaszkodunk, sokat tanulha-
tunk Tőlük.
Aki kedvet érez a segítésre, akár úgy,
hogy adományaival támogatná a
kiscsécsi gyerekeket, akár azzal, hogy
részt venne az ő játékos foglalkoz-
tatásukban keresse a Budajenő-Telki
Karitász csoportot, vagy a TIK elnö-
két.

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!
Neszmélyi Réka

Advent Kiscsécsen

Sikerek a Birkózó
Versenyen

A Budajenő Birkózó Klub 2011. december 4-én
Nagysápon részt vett a Mikulás Kupa
elnevezésű birkózó versenyen.
Ez volt az első olyan verseny, ahol már a
csapattal mutatkoztunk be. A versenyzőket
Bárdosi Sándor olimpikon és Lacza Ádám Illés
irányította. A remek hangulatú versenyen közel
140-en neveztek, amely egybeesett a női
birkózó csapatbajnokság junior és serdülő
fordulójával.
A versenyzőink remekül teljesítettek. Rendkívül
izgalmas és látványos mérkőzéseket mutattak
be, ahol remek eredmények születtek!
A Budajenő Birkózó Klub tagjai közül a
felsoroltak tanulói a Pipacsvirág Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának:

Az eredmények - Mikulás Kupa,
Nagysáp

Kezdő kategória: 
Zentai Vajk 20 kg I. hely
Kiss Armand 40 kg III. hely

Haladó kategória:
Lacza Ábel 25 kg I. hely
Haynes Marcus 33 kg I. hely
Balogh András 35 kg I. hely
Illés Lajos 70 kg I. hely
Zentai Kán 33 kg II. hely
Dávid Adorján 58 kg II. hely
Rékasi Zsigmond 35 kg III. hely
Szilágyi Levente 70 kg III. hely
Képek és további infók a Facebook/Budajenő
Birkózó Klub, illetve a www.bardosisandor.hu
oldalon találhatóak.

Gratulálunk a sikerekhez! További eredményes
versenyzést!

            



Kodolányi Gyula páros szonettje

Kodolányi Gyula (József Attila-díjas író, költő, műfordító), Kodolányi János
unokaöccse a májusi Telki Fesztiválon Telkiben járt, és mesélt falunk híres
szülöttéről, nagybátyjáról.
Akkor helyhiány miatt nem tudtuk leközölni két különleges párversét az
Üzenetek William Shakespeare-től című szonettciklusából, amelyet ezúttal
pótolunk.
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A Nyugdíjas-klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Mikor ezt az újságot olvassátok, már lassan túl leszünk egy újabb
esztendőn. 2011-ben is voltak jól sikerült klubnapjaink és
kirándulásaink. Köszönet mindenkinek, akik segítenek, és akik
eljönnek, hogy jó hangulatot csináljanak.
Januárban nem tartunk majd klubnapot, de egy szép napsütéses
napon gyalogos kirándulást szervezhetünk. Februárban már lesz
klubnap az iskola ebédlőjében valamelyik szombati napon - erről a
következő számban olvashattok. Múzeumi látogatást is tervezek
majd. Kérek mindenkit, hogy segítsen a kirándulások tervezésében
hová, merre utazzunk. Várom ötleteiteket!
Decemberben meggyújtottuk Advent harmadik gyertyáját is a
Pátyi énekkar nagyon kedves és színvonalas műsora mellett.
Sajnálattal hallottam, hogy kevesen tudtak az összejövetelről.
Előző találkozásunkon Terike ismertette ezt a programot, így nem
telefonáltam külön. Az újságban azért nem volt benne, mert
megjelenésekor még nem tudtuk az időpontot.
Köszönet azoknak, akik eljöttek, és sajnálom azokat, akik nem
tudták és ezért nem jöttek el. A jövőben jobban odafigyelek majd,

hogy mindenki értesülhessen minden programról.

Mindenkinek nagyon boldog, békés ünnepeket és új esztendőt
kívánunk, jó egészségben!

Márta

71
No Longer Mourn for me 

When I am Dead

Ne gyászolj már

Ha olvasod e verset és örömed 
telik benne, üzeni neked azt is,
mit elfeledett társai mondanak.
Mert egésznek része minden töredék,
adj hálát az egésznek, s ne emlékezz
a kézre, mely írta. Remember not
the hand that writ it. Remember not, ne
emlékezz, remember not, ne emlékezz.
Mert bár testem agyaggal keveredik,
formáját magával viszi a lélek,
míg imbolygó fénnyé nem lesz egészen.
No longer mourn for me when I am
dead.
Ne gyászolj már, ha szólt értem a baljós,
tompa harang. Örvendj, s olvasd e
verset.

71/B

Remember

Emlékezz

Ha olvasod e verset és örömed
telik benne, üzeni neked azt is, 
mit elfeledett társai mondanak.
Mert egésznek része minden részlet,
adj hálát az egésznek, s ne emlékezz
a kézre, mely írta. Remember not
the hand that writ it. Remember!
Emlékezz!
Emlékezz az ujj ívére, a finom
pórusokra, a szépségre, amely
egészt idéz. Mert bár testünk agyagból
lett,
formáját megőrzi gazdája, a lélek, 
míg imbolygó fénnyé nem lesz egészen.
Remember. Emlékezz e kézre, halld
hangomat, míg olvasod e verset.

(Mákszín) kiadatlan

Januárban újra
madárgyűrűzés!

2012. január 21-én, szombaton 10
órától a KoKuKK Egyesület és a Telki
Óvoda szervezésében madárgyűrűzési
bemutatót tart Kocsis Zsuzsa, a
Magyar Madártani Egyesület munka-
társa. A helyszín az erdő Budajenő és
Telki határán lévő bejárata, ahol a tan-
ösvény nyitótáblája és a pihenőpadok
állnak. (Az oda vezető földút a Roz-
maring utcáról nyílik, és zöld négyzet
ill. zöld makk turistajelzés is jelöli.)
Addig is érdekes részletek olvashatók a
madárgyűrűzés értelméről és techni-
káiról, a hazai madárgyűrűzés zivataros
történetéről az MME honlapján:
www.mme.hu, a Természetvédelem
menüpont Madárgyűrűzési Központ
alpontjában. Ugyanitt nagyon jó video-
felvételek is találhatóak egzotikus
fajok egzotikus helyszíneken történő
gyűrűzéséről.
A madárgyűrűzés komolyabb eső,
havazás vagy viharos szél esetén
elmarad. (Kétség esetén érdeklődni
aznap reggel a 372-114-es telefon-
számon lehet.) A program ingyenes.

KoKuKK Egyesület
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P Á L Y Á Z A T ,  P R O G R A M O K

A KOKUKK Egyesület hosszú évek óta tervezi, hogy emlékszobát
hoz létre Telkiben, Kodolányi János író szülőfalujában.
Az emlékszoba megvalósulása, annak ellenére, hogy a célkitűzést a
Petőfi Irodalmi Múzeum, a Kodolányi család és a Kodolányi-
kutatást végző irodalomtörténészek szakmai szempontból
messzemenően támogatják, úgy tűnik, még várat magára. Ennek
alapvető oka a forráshiány.
Egyesületünk úgy véli, az állandó kiállítás létrejöttéig – melyre a
gazdasági helyzet kedvezőbb alakulásáig bizonnyal várni kell – egy
képgalériát hoz létre a Pipacsvirág Általános Iskolában.
Alakulásunk óta fontosnak tartjuk ugyanis, hogy az itt felnövő
diákok tudjanak róla, ki volt falunk híres szülötte.
A 2012. március 9-én, az író születésnapján már hagyományossá
vált emléktábla-koszorúzás előtt átadásra kerülő Kodolányi János
Fal(u)múzeum avatásán egy újabb hagyományt szeretnénk útjára
indítani.
Ebben az évben először kerül meghirdetésre az „ÉN VAGYOK”
prózaíró pályázat, melynek eredményhirdetésére minden évben a
Kodolányi-koszorúzás előtt, az iskolában kerülne sor. A pályázatot
Kodolányi János egyik legfontosabb regényének címével neveztük
el. A cím azonban nem csupán az író munkásságára utal, a
pályázaton induló alkotások szerzőinek írásművükben megjelenő
egyénisége, tehetsége is kifejeződik benne.
A pályázat meghirdetésekor évről évre egy rövid részletet
választunk Kodolányi János valamelyik regényéből vagy
novellájából. A pályázóknak a választott szövegrész köré kell új

történetet szőni. Az, hogy az eredeti részlet az író melyik mővéből
való, az eredményhirdetéskor derül ki.
A nyertes pályaműveket értékes könyvjutalommal díjazzuk, és
lehetőség szerint egy majdani antológiában is megjelentetjük.
A pályázat jeligés.
A pályázókat kérjük, hogy pályamőveiket maximum 3 oldal
terjedelemben (A4-es papíron, Times New Roman 12-es
betűmérettel, 2-es sorközzel) 2012. február 15-ig 5 példányban
juttassák el a Pipacsvirág Általános Iskola titkárságára. A pályamű
mellé külön borítékban kérjük a jelige feloldását, a pályázó nevét, e-
mail-címét, lakáscímét és telefonszámát. Gyerekek esetében jó, ha
egyben a szülők elérhetőségét is közlik.)

Kategóriák:
Gyerek: 14 éves korig
Fiatal: 14-25 éves korig
Felnőtt: 25 éves kor felett

A részlet, ami köré a mesét, elbeszélést vagy novellát szőni kell:
„Lassan valamennyien elszomorodtak, maguk sem tudták, miért.
Csend volt, elnémult a város, csak a kutyák ugattak itt-ott. A Hold
vizet loccsantott az udvar köveire s a szomszédos házfalakra, a
nyitott ajtón át a padlókövekre. Az asztalon aranyosan csillogott a
finom cseréplámpa fénye.”
Kíváncsian várjuk a pályaműveket! KOKUKK Egyesület, Keserűné

Molnár Krisztina Rita

Mindennapi tudomány 

Kapcsolatok
Sorozatunk következő vendége a Telkiben élő neves pszichiáter-
pszichoterapeuta:  Dr. DANICS ZOLTÁN
Dr. Danics Zoltán az orvosegyetem elvégzése után kutató-oktató
orvosként kezdett dolgozni a SOTE Anatómiai Intézetében, ahol
központi idegrendszeri kutatással foglalkozott. 5 év után a
klinikumban helyezkedett el és azóta gyakorló pszichiáter. 20 évig
egyetemi kutató-oktatóként tevékenykedett a lipótmezei OPNI-
ban működő OTE, majd HIETE tanszékén. 3 éve csak magán-
praktizáló pszichiáter-pszichoterapeuta, főként pszichoanaliti-
kusan orientált egyéni és családterápiákban dolgozik. Emellett
egyetemi és postgraduális oktatói tevékenységet is folytat, főként a
pszichológus, illetve a pszichoterapeuta képzésben.

2012. január 12-én csütörtökön 20 órakor kezdődő előadásának
témája:
CSALÁDI KAPCSOLATOK ÉS LELKI ZAVAROK 
A kapcsolatok szerepe alapvetően meghatározó az emberi psziché
fejlődésében és annak zavaraiban is. A mentális betegségek
kialakulása, lefolyása és kimenetele is erős kapcsolati befolyás
alatt áll. Ebből következik, hogy a közeli kapcsolatok, a családi
viszonyok képesek a pszichiátriai kórképek lefolyását javítani és
rontani egyaránt. Mi történik a családi kapcsolatok rendszerében,
amikor valaki megbetegszik a családban és miként befo-
lyásolhatók e viszonyok a terápiákban? És egyáltalán, mik azok a
pszichiátriai zavarok?  Ezeket próbáljuk körüljárni, az általánosan
gyakori és az előadás közben felvetődő kérdéseket megválaszolni. 
Mindenkit szeretettel várunk a telki Pipacsvirág Iskola éttermébe
(Telki, Muskátli u.1.), 2012. január 12-én.

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

„Én vagyok” prózaíró pályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

JANUÁRI PROGRAMOK
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Csatorday Dóra
kiállítása

Csatorday Dóra
kiállítása a Báder-
Magyar házban
Lassan már-már
hagyománnyá válik,
hogy a Telkiben élő
festő, Csatorday
Dóra időről-időre
kiállítja képeit a Báder-Magyar házban.
Így volt ez most is, hiszen december
elején csodálhatta meg alkotásait a
közönség. Az érdeklődésre nem is
panaszkodhatott a művész, hiszen de-
cember 2-án este alig fért el a nagyszámú
közönség a XVIII. századi épületben. A
hangulat is igen jó volt, zene, némi bor és
kellemes társaság fogadta, aki a meg-
nyitón kívánta megtekinteni a műveket.
A kiállításra az egész hétvége során
özönlöttek a látogatók, így jól látható,
hogy a fiatal művész képei igencsak
megfogják Telki művészetbarát
közönségét.

(bánó)

November 28-án Szegedi Katalin mesekönyv
illusztrátor látogatott el iskolánkba. A
negyedikesek, hatodikosok, és nyolcadikosok
már nagyon készültek erre a délutánra.
Az írásban jeleskedni vágyóknak a tanárok
egy-egy, Szegedi Katalin által készített
illusztrációt mutattak meg, amikhez a gyerekek
találtak ki és írtak történetet. Akik pedig azt
mondták, hogy inkább rajzolni szeretnének,
egy szövegrészletet kaptak és ahhoz
készíthettek illusztrációt. A kész művekkel a
tanárok feldíszítettek egy paravánt. Ezen kívül
volt egy asztal is, ahol az embereknek
lehetőségük volt könyveket vásárolni és
dedikáltatni.
Köszönjük a segítő szülőknek a büfét, amit
mellesleg már az első percekben kifosztottak
az éhes diákok.
Amikor mindenki megérkezett és kiharcolt
magának egy ülőhelyet, elkezdődött a műsor.
A riporter – Molnár Krisztina Rita - igen
bőbeszédű volt, ellentétben Szegedi Kata-
linnal, aki még a beszélgetés végére se lett az,
de hát ő rajzoló, nem pedig beszélő.
Ezután következett a kézműves foglalkozás,
percek alatt tempera és ecsetek kerültek elő,
elkezdődött a „Lenka baba” készítés. Az
illusztrátor nagyon elfoglalt volt. Egyik
kezével Lenka babát festett, de közben ott
nyüzsgött körülötte az összes dedikáltatni
vágyó is. Végül mégis alkalmunk nyílt
beszélgetni vele, utóbbit alább olvashatjátok:

Padfirka riporterek: Először is, mindig
illusztrátor akartál lenni?
Szegedi Katalin: Jó kérdés… mindig is
szerettem rajzolni, és öt évesen találtam ki,
hogy én rajzoló szeretnék lenni.
p.r.: A gyerekeid is rajzolnak?
Sz.K.: Nem, sajnos. A fiamnak viszont
elképesztő fantáziája van. Nagyon jó
történeteket talál ki.
p.r.: Szerinted mi az illusztráció szerepe egy
könyvben ?
Sz.K.: Úgy gondolom, hogy akkor igazán jó
egy mesekönyv, ha mese és az illusztráció
egyaránt jó.
p.r.: Amikor meg kell rajzolnod valamit, azt
egyből papírra veted, vagy gondolkodsz, és
csak utána látsz neki?
Sz.K.: Rögtön nekilátok.
p.r.: Megálmodod néha a rajzaidat?
Sz.K.: Egyszer, amikor a boszorkányos
mesékhez kellett rajzolnom, megálmodtam,

hogy néz ki Amália.
p.r.:: Mennyi idő alatt készülsz el általában
egy rajzzal?
Sz.K.: Akár két hétig is dolgozom egy
illusztráción, egy képen.
p.r.:: Melyik saját rajzod a kedvenced?
Sz.K.: Talán a Lenka..
p.r.:: Ki a kedvenc festőd?
Sz.K.: Botticelli
p.r.: És a kedvenc íród?
Sz.K.: Boldizsár Ildikó, akivel nagyon sokat
dolgoztunk már együtt, és igazán egymásra
tudunk hangolódni.
p.r.: Mennyi idő alatt készül el egy könyv?
Sz.K.:: Fél – egy év alatt
p.r.: Melyik a kedvenc saját könyved, és
melyik a kedvenc könyved, amit illusztráltál?
Sz.K.: Talán a Királylány születik, azt nagyon
szerettem rajzolni.
p.r.: Volt már, hogy nem tetszett a kiadónak
egy rajzod?
Sz.K.: Szerencsére nem.
p.r.:: Egyedül szeretsz alkotni vagy esetleg
alkotóklubban, másokkal együtt?
Sz.K.: Egyedül szeretek dolgozni,
nyugalomban.
p.r.: Mit szeretsz a munkádban?
Sz.K.: Rengeteg meséhez rajzolok, és ettől az
egész munka mesés.
p.r.: Milyen egy illusztrátor élete?
Sz.K.: Sok szempontból jó, otthon tudok
dolgozni, és a gyerekeimmel lenni, megfőzni
a bablevest. 
p.r.:: Szóval szereted a munkádat.
Sz.K.: Igen, nem is igazán tekintem a
munkámnak, ez inkább hobbi.
p.r.: Ajánlod a gyerekeknek, hogy
illusztrátorok legyenek ?
Sz.K.: Igen, ez tényleg egy fantasztikus
munka, és szerintem mindenki szeret rajzolni.
p.r.:: Ezt mindjárt megkérdezheted tőlük. Én
minden esetre elköszönök, és főképp
köszönöm Neked az interjút.
Természetesen a többiek is kérdezősködtek
Szegedi Katalintól, mert persze egy
illusztrátort kifaggatni a munkájáról, életéről
nem mindennapi.
A délután, este további része is roppant
hangulatos volt. A beszélgetés és közös festés
után az illusztrátor megcsodálta a gyerekek
műveit, majd a végén közösen elpakoltunk.
Remélem mindenki jól érezte magát!

Farkas Emma  6.b

Interjú Szegedi Katalinnal
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Az iskola annak érdekében, hogy a két
tanítási nyelvű oktatás a lehető
legmagasabb színvonalon valósuljon meg,
felkérte Faragó Líviát, aki amellett, hogy
közoktatási szakértő, az Angoltanárok
Nemzetközi Egyesületének elnöke is volt,
látogasson el az intézménybe, és minősítse
a nálunk folyó két tanítási nyelvű munkát.
Milyen is nálunk az oktatás?  Nos, néhány
mondat a szakértői véleményből:
„ Az iskoláról, és a megismert tanárok két
tanítási nyelvű programmal kapcsolatos
hozzáállásáról igen pozitív kép alakult ki
bennem a látogatás során. 
Látható volt, hogy mind a magyar anya-
nyelvű, mind pedig az angol anyanyelvi
tanárok komolyan veszik a munkájukat, e
speciális feladatot, és igyekeznek mindent
megtenni azért, hogy ez az oktatási forma
színvonalasan működjön az intézményben.
A látogatás alapján elmondható, hogy –
úgy tűnik – olyan anyanyelvi tanárokat
sikerült találni, akik alkalmasak és képesek
a korosztály életkori sajátosságait figye-
lembe véve tanítani, valamint nyitottak a
szakmai együttműködésre és fejlődésre.
A tanárok alig 3 hónapos közös munka után
megfelelően működnek együtt, egyes
esetekben máris magas szintű együtt-
működés alakult ki a párban dolgozók
között. Közösen készülnek fel az órákra, s
a tanórák alatt is természetes módon
osztják fel, végzik a feladatukat. A
megtartott órákról képesek reflektív
szellemben megnyilvánulni, és értékelni a
folyamatot az eltervezett célokhoz képest. 
Az alsó tagozat minden évfolyamában
módomban állt óralátogatást tenni a nap
során. Minden osztályban – már az első
évfolyamon is látható volt –, hogy a
tanulók az angol nyelvet a kommunikáció
természetes eszközének tekintik, feszte-
lenül vesznek részt az idegen nyelven zajló
tevékenységekben.  Az idegen nyelv így
számukra nem célként, hanem eszközként
jelenik meg természetes kommunikációs
helyzetben, értelmezhető szituációban. A
matematika tantárgy tanulása során, sajátos
kognitív folyamatok zajlanak, s ezen
gondolkodási folyamatok idegen nyelven
történő működtetése komoly fejlesztő
hatással bír. 
A tanulók minden évfolyamon értik az
anyanyelvi tanár közléseit, kérdéseit, és
képesek reagálni rá verbális, illetve non-
verbális módon. Negyedik osztályban
többen egész mondatokban, összetett
tartalmakat képesek kifejezni angolul. 
A program áttételes módon kihat az egész
iskola működésére, a nem két tanítású
rendszerben tanulók is profitálhatnak
belőle. Témanapok szervezésével (a

közelmúltban pl. a Halloween nap), az
anyanyelvi tanár által tartott délutáni
szakkörök biztosításával sikerül jól
kihasználni az anyanyelvi tanárok jelenlétét
az intézményben. 
A tanárok – e rendszerben elengedhetetlen
– együttműködése az egész szervezet
működésére pozitívan hathat, hasonló
kooperációra buzdíthatja a többi kollegát
is.”
Az iskola igazgatójaként nagyra értékelem
mind a magyar, mind az angol anyanyelvű
tanárok munkáját. Természetesen még
mindig van „csiszolnivaló”, de ez így van
rendjén…
A nyelvtanítás csak egy az iskola számos
feladatai közül. A Pipacsvirág Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola pedagógusai nap mint nap
helytállnak az oktató-nevelő munka
minden területén. Nemcsak a tanítási
órákra készülnek becsülettel, de
versenyeket szerveznek, versenyekre,
felvételi vizsgákra készítik a tanulókat.
Számos szabadidős programmal teszik
színessé, változatossá a kicsi és nagy
diákok iskolás éveit.

A 2011-es év a vége felé közeledik.
Ilyenkor az ember mérlegre teszi az elmúlt
tizenkét hónap eseményeit. Mondhatom, a
mérleg serpenyőjét igen nagyra kellett
méretezni, hogy beleférjen minden!
Köszönöm kollégáimnak, beleértve a
technikai dolgozókat is, mindazt, amit bele
tettek. Ki-ki tudásához, tehetségéhez,
munkabírásához mérten…
Az iskola nevében köszönöm a Szülők
bizalmát, segítségét, köszönöm az
Önkormányzat és az Óvoda Iskola
Telkiben: „Út Európába Alapítvány”
támogatását. A jövőre nézve azt kívánom,
hogy a 2012-es év serpenyőjébe legalább
ennyi minden kerüljön, mint az ideibe!
Az elmúlt három hét során az alábbi szülők
óriási segítséget nyújtottak az iskolának,
amiért nekik külön köszönetet szeretnék
mondani: 
Drahos Ferenc, Dr. Sütő Adrienne, Szujó
Zoltán, Dr. Molnár György, Katona Gábor,
Tóth Eszter, Erőss Adrienne, Szombati
András, Köllő Zita, Dr. Babinyecz Árpád,
Oprics Judit, Dr. Szilvássy Erika.
Köszönjük azt a sok pár cipőt is, amit
elküldünk az Ózd környéki, mélyszegény-
ségben élő gyerekeknek és szüleiknek,
valamint köszönjük a gyimesbükki
iskolának szánt adományokat.

Sarlós Erzsébet
Igazgató

Szépíró verseny

Haasné Varga Erzsébet és Csörgőné
Szőnyegi Viktória szervezték. Az alábbi
eredmények születtek:

2. évfolyam: 
I. helyezett: Horváth Anna 2.b
II. helyezett: Szombati Berta 2.b

Halász Csenge 2.a
III. helyezett: Molnár Ingrid 2.b

Benkő Dorina 2.a
3. évfolyam: 
I. helyezett: Konrádi Kíra Kinga 3.b
II. helyezett: Persányi Nóra 3.a

Czellér Dorottya 3.b
III. helyezett: Majtényi Laura 3.c

Telihay Ádám 3.a
4. évfolyam: 
I. helyezett: Illés Lili 4.a
II. helyezett: Benkő Sára Zsuzsanna 4.a

Balog Sára 4.b
III. helyezett: Hajdu Nelli 4.a

Kun Klaudia 4.b
Gratulálunk a győzteseknek és a
helyezetteknek!

Bolyai verseny
Iskolánk idén is benevezett a minden év
őszén meghirdetett Bolyai Anyanyelvi
Csapatversenyre, amely a gyerekek
körében az egyik legnépszerűbb verseny.
Minden korábbinál több, 16 csapat (59
tanuló) jelentkezett a megmérettetésre. A
feladatlapokat 2011. nov. 11-én a Baár-
Madas Református Gimnáziumban
töltötték ki a 4 fős csapatok.

Iskolánk 8. évfolyamos tanulói kitűnően
szerepeltek:

III. hely Bűvös igék (Barsi Laura, Bartha
Boglárka, Kertész Júlia, Táncsics Jázmin)

V. hely Nevetlenek (Koltai Beatrix,
Kubinyi Anna, Kubinyi Zita, Rémai Lili)
Felkészítő pedagógus: Csáforda Rita
tanárnő

Gratulálunk a szép eredményhez!
Reméljük, a felvételi hasonlóan sikeres
lesz…

H Í R E K  A Z  I S K O L Á B Ó L
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Fogyás és fokozott
hajhullás is jelezhet

pajzsmirigy betegséget
A pajzsmirigy a nyak elülső részén, az ádámcsutka alatt
helyezkedik el. A mirigy által termelt jódtartalmú hormonok
– a tiroxin (T4) és a trijód-tironin (T3) - a szervezet
anyagcsere-működésének, energiaforgalmának szabályo-
zásában vesznek részt. A mirigy működését az agyalapi
mirigy szabályozza, a pajzsmirigy stimuláló hormon révén
(TSH = thyroidea stimuláló hormon), ami a T3 és T4
termelését serkenti.
A pajzsmirigy betegségei döntően három tünetcsoportba
sorolhatók: morfológiai eltérések, a túlműködés
(hipertireózis) és az alulműködés (hipotireózis).
Kóros körülmények között a pajzsmirigy egyenletesen
(diffúzan) vagy göbös formában megnagyobbodhat, amit
strúmának vagy golyvának nevezünk. A strúma társulhat túl-
vagy alulműködéssel, de normális hormontermeléssel is
járhat. A megnagyobbodást a betegvizsgálat során
tapinthatjuk. A nagy strúma - a mirigy elhelyezkedése folytán
– nyomhatja, esetleg szűkítheti a légcsövet, okozhat nyelési
nehezítettséget is. A morfológiai elváltozások másik formája
a pajzsmirigy göbös betegsége. Az életkorral nő a göbök
előfordulása. Nőknél ötször gyakoribb, mint férfiaknál. A
pajzsmirigy nagyságának, szerkezeti elváltozásainak
megítélésére az ultrahangvizsgálat ad lehetőséget.
A pajzsmirigy túlműködésekor túlzott mennyiségben választ
el pajzsmirigyhormont. Ez legtöbbször a mirigy változó
mértékű megnagyobbodásával jár. A
túlműködést olyan általános tünetek
jelezhetik, amelyek gyakran - különösen
az enyhébb esetekben - nem igazán
jellegzetesek, külön-külön nem utalnak
egyértelműen a betegségre: szapora
szívdobogás, jó étvágy melletti fogyás,
izzadékonyság, ingerlékenység, remegés,
hasmenésre való hajlam, fokozott
hajhullás, szabálytalan menstruáció.
Fiatalkorban a túlműködés hátterében
leggyakrabban egy autoimmun betegség, a
Basedow-kór áll. Az immunrendszer
tévesen a saját pajzsmirigy ellen indít
támadást, gyulladást idéz elő, de közben
túlműködést okoz. Idősebb korban gyakoribb a hormontermelő pajzsmirigy göbök okozta túlműködés, ami többnyire lassan
alakul ki, kevés tünettel (fogyás, szívritmuszavar) jár, ezért sokáig nem kerül felismerésre.
Alulműködésben a szervezet működései lelassulnak, fáradékonyság, aluszékonyság, feledékenység lehet jellemző. A betegek
fázékonyak, hízásra, székrekedésre hajlamosak, a bőr szárazzá, a körmök töredezettekké válnak. Ez az állapot is járhat
szabálytalan menstruációval, a teherbeesés nehezítettségével. Az alulműködés hátterében állhat pajzsmirigygyulladás (többnyire
autoimmun eredetű), jódhiány, de kialakulhat pajzsmirigyműtétet, radiojód kezelést követően is.
Magyarország területének 80%-a enyhén-közepesen jódhiányos, ami fokozza a pajzsmirigy betegségek kialakulásának
kockázatát, ezért fontos a megfelelő jódfogyasztás. A már kialakult pajzsmirigy betegségek egy részében azonban a fokozott
jódbevitel veszélyes is lehet, ezért ilyenkor ajánlatos szakember véleményét kérni.

Varga Emma

Pajzsmirigy vizsgálatok a Telki Kórházban

Pajzsmirigy első vizsgálat (endokrin vizsgálat +
pajzsmirigy ultrahang + TSH, anti TPO) 25.000,- Ft

Hipertireózis (pajzsmirigy túlműködés) / hipotireózis
(pajzsmirigy alulműködés) kontroll vizsgálata 17.000,- Ft

Pajzsmirigy göb miatti ellenőrzés (endokrin kontroll +
pajzsmirigy UH) 17.000,- Ft
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Urológiai magánrendelés 
Telki központjában a főút mellett.

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

Kedd és Csütörtök 16.00-tól 18.00 óráig

Bejelentkezés: 06-30-911-3550

urologia@urologiamindenkinek.hu
www.urologiamindenkinek.hu

A tevékenységünkkel kapcsolatos
részletes információt a honlapunkon

találják meg.

Megszólalni idegen nyelven… valóban olyan nehéz ez? Évekig tanulunk egy nyelvet, mégis ha olyan
helyzetbe kerülünk, ahol el kell mondjuk gondolatainkat, kényelmetlenül érezzük magunkat.
A II. Kerületi Alfapont nyelvstúdió ügyvezetőjével, Bálintfy Eszterrel beszélgettünk.

– Önöknél a nyelvtanulás új dimenzióba kerül – elengedhetjük a
feszültséget, és mélyen ellazult állapotban fogadhatjuk be a
tananyagot. Hogyan lehet egyszerre pihenni és tanulni?

– Pont ezért különleges a módszer. Az elalvás előtti fázis, az ún.
,,alfa állapot” többszörösére növeli memóriakapacitásunkat, így
az ilyenkor rögzített információk a hosszútávú memóriába
kerülnek, ahonnan bármikor előhívhatóak. Hogyan tanultunk
eddig? A sok ismételgetés, magolás során az információ a
rövidtávú memóriába került, és a vizsga után nem sokkal alig
emlékeztünk a megtanultakra.

– Ez azt jelenti, hogy az Alfapont Nyelvstúdió tanulói gyorsabban
és hatékonyabban tanulnak?

– Igen, így van. Hallgatóink 40 óra alatt 1000 szavas szókincset
sajátíthatnak el, ez 200 hagyományos órának felel meg.

– Mi a tanulás menete?
– A laborórát minimum egy éjszaka elteltével egy tanári óra

követi, ahol a tananyag beszédcentrikus feldolgozása történik. A
két óra között hallgatóink többször végighallgatják a laboróráról
már ismert hanganyagot, akár csak a háttérben is, és mire a
tanári órán kézbe kapják a szöveget, az írott forma felolvasása
sem okoz gondot.

– Mit jelent a laboróra kifejezés?
– A hallgatók videószemüveg, fülhallgató, és egy, a Brainturbo

által speciálisan erre kifejlesztett EEG berendezés segítségével
ismerik meg a tananyagot. Egy magyar találmányról van szó, amelyre joggal lehetünk büszkék.

– Mit kell még tudni erről a módszerről?
– Az oktatásunk személyre szabott. Ez saját szintet, önálló tempót, rugalmas időbeosztást és mindenekelőtt egyéni

oktatást jelent. Mindenben alkalmazkodunk a hallgatóinkhoz.
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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.
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Lapzár tánk ig  szü le tet t :

Balog János és Tóth Krisztina Tünde gyermeke
Balog Boldizsár
Nyeste Péter és Nyeste Hajnalka gyermeke Nyeste
Sára Csillag
Czöndör Attila és Czöndör Molnár Ildikó
gyermeke Czöndör Liza Emília
Vörös Gábor és Vörösné Orosz Éva gyermeke
Vörös Eszter

Gratulálunk!

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
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Minden kedves vásárlónkat várjuk sok szeretetettel újonnan
nyílt pékségünkben az orvosi rendelő mellett.

Termékeink helyben készülnek:
- magvas, 
- teljeskiörlésű, 
- sajtos, 
- hagymás, 
- burgonyás, 
- rozs,
- fehér kenyér, 
- kifli, 
- zsemle, 
- leveles sütemények, pogácsa, kalácskészítmények, 
Cserpes tejtermékek, 
Segafredo kávé, cappuccino, forrócsokoládé
Karácsonyra beigli és sütemény rendelést felveszünk.

Kellemes és boldog karácsonyt kívánunk minden
kedves vásárlónknak!
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