


Az önkormányzatok életé-
ben olykor előfordulnak
feszült és nehezen meg-
oldható helyzetek, mi is túl
vagyunk már jónéhányon
és most is meg kell küz-
denünk eggyel. 

Telki gazdálkodása az
elmúlt három évben stabil
volt, a szinte lehetetlen
körülmények közepette is
szépen fejlesztettünk. Idén
is így volt ez, hisz isko-
lakezdésre elkészültek a
köz lekedésb iz tonság i
fejlesztéseink, utak, forgal-
mi csomópontok, gyalogát-
kelők, közvilágítás, busz-
megállók. Így a síkos út-

viszonyok, hosszabb esték mellett is biztonságosabb a
közlekedés Telkin belül. Az idei befejezett beruházások miatt
azonban jövő év elején átmeneti likvid nehézségeink
lesznek, és ezért fel kell vennünk egy áthidaló folyószám-
lakölcsönt. Egyszeri dologról van szó, a probléma kezelhető. 

A feladat annyi, hogy a képviselő-testület létrehozza és elfo-
gadja a jövő évi költségvetési koncepciót, a költségvetési
rendeletet, majd döntsön az átmeneti likvid kölcsönről. A
lakosság ebből normál körülmények között szinte semmit
nem érzékelne, csak használná és élvezné a beruházásokat. 

Ebben az egy esetben tehát elmentünk a falig, sőt, kicsit
tovább is, mert nagyon szerettük volna megvalósítani
beruházásainkat, és a radikálisan lecsökkent költségvetési
főösszeg mellett nem érzékeltük jól ennek átmeneti pénzügyi
kockázatát, nem éreztük, hogy hol is van ez a fal, és a vissza-

csatolás, a kontroll sem működött megfelelően. Ugyanakkor,
valószínűleg megfelelő visszacsatolás mellett sem döntött
volna senki máshogy, hisz a megvalósult beruházások vannak
annyira fontosak, hogy az átmeneti pénzügyi nehézségeket
mindenképpen vállaljuk.

Ahhoz, hogy a helyzetet jól kezeljük, kapkodás és érzelmi
reagálás helyett higgadt helyzetelemzésre van szükség, majd
jó döntésekre. A megfelelő döntésekhez egységes, együtt
dolgozni tudó és akaró döntéshozók kellenek és megfelelően
megalapozott információkra van szükség. A testület dön-
tésképes többsége a helyzet gyors kezelése érdekében már
összeállt, a szükséges lépések meg fognak történni, illetve
lapzártáig már meg is történtek. Újrarendeztük a sorokat és a
helyzethez igazítottuk működésünket. Az újratervezés hatásait
a hétköznapokban valószínűleg nem lehet majd észrevenni.

Mindenkit a jószándék vezérelt, a beruházások kiemelten
fontosak voltak, mindenki hasznára meg is valósultak, és még
a pénzügyi túlnyújtózkodás is néhány józan döntéssel kezel-
hető. A helyzet Telki közéletében mégis érezhető visszhang-
ot váltott ki. A felfokozott hangulat azonban úgy tűnik, elsősor-
ban nem a fejlesztések, vagy a folyószámlakölcsön, hanem
inkább a közelgő választások miatt alakult ki. Bármennyire is
igyekszünk megóvni Telkit a politikai megosztottságtól és
belviszálytól, úgy tűnik, az indulatok néha búvópatakként fel-
színre törnek, ha repedésre találnak az önkormányzat
működésében. Ezt igazolja Telki egyetlen óriásplakát táblája
körüli feszültség is. Ez ugyanis az egyetlen tábla jelenleg,
melyen olykor megjelenik politikai hirdetés. A táblával kapcso-
latban megtettük a lehetséges jogi lépéseket. A magam
részéről mindent elkövetek azért, hogy inkább azt keressük
egymásban, ami összeköt, mint azt, ami elválaszt. E gondolat
jegyében kívánok mindenkinek boldog, békés karácsonyt és
sikeres Új Esztendőt!

Deltai Károly
polgármester
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A képviselő-testület az október végi testületi ülésen a 2014-
es költségvetési koncepció tárgyalásakor szembesült azzal,
hogy a jövő év elején, a megvalósult beruházások terhei
miatt, várhatóan likviditási nehézségeket kell kezelnie. A prob-
léma átmeneti és megoldható.

A testület ezért újratervezi a jövő évi költségvetést. A mostani
helyzet kialakulása elsősorban annak következménye, hogy
a csomópontok, a buszmegállók, valamint a Zápor utca
kivitelezését ősszel valósította meg településünk, hogy
növelje a kiemelten kockázatos őszi-téli időszakban a
közlekedés biztonságát.

Bár a hír, hogy Telki a jövő év elején átmeneti likvid hitelt fog

felvenni, egyeseket erős reakciókra késztetett, kijelenthetjük,
hogy válságról messze nincs szó, csak megoldandó feladatok
vannak, és néhány elkészült beruházás, melyeket már idén
használhatunk mindannyian. A jövőben pedig fokozottan
takarékos gazdálkodásra lehet számítani Telki életében.

Lapzártánkkor érkezett:
A kialakult helyzet kapcsán lemondott Németh Kinga
képviselő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöki
tisztségéről, valamint Réthy Imre külsős bizottsági tag a
PTB-ben betöltött tagságáról.

Költségvetés: újratervezés 
folyamatban
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Tájékoztató a helyi adókról és a
gépjárműadóról

A testület elfogadta a helyi adókról és a gépjárműadóról szóló
tájékoztatót, amely az idei teljesülést és a következő évi
bevételi terveket tartalmazta.

A tanévkezdés tapasztalatai az iskolában

A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola intézményvezetője, Sarlós Erzsébet által készített
tájékoztatót elfogadta a testület.

A képviselők emellett felhívták a Tankerület figyelmét, hogy a
köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően az
általános iskola csak azt a tankötelest köteles felvenni, átven-
ni, akinek lakóhelye, vagy annak hiányában a tartózkodási
helye Telkiben található.

A testület felkérte az iskola épületének tervezőjét, hogy vizs-
gálja meg az épület bővítésének elvi lehetőségeit, a
meglévő iskola, valamint a Harangvirág utcai Óvoda
területén.

Telki község Önkormányzatának stratégiai
ellenőrzési terve (2013-2017)

A képviselők elfogadták az önkormányzat stratégiai
ellenőrzési tervét a 2013-tól 2017-ig tartó időszakra
vonatkozóan.

Az önkormányzat vagyon- és
felelősségbiztosításainak felülvizsgálata

A testület az Optimális Biztosítási Kft. bevonásával felülvizs-
gálja vagyon- és felelősségbiztosításait, és amennyiben
indokolt, 2014. január 1-jével új tendert ír ki a témában.

Az iskola takarítása

A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola épületének napi takarítási, valamint nagytakarítási
munkálatainak elvégzésére 2014. június 30-ig meghosszab-
bítják a jelenlegi konstrukciót, majd közbeszerzési eljárást
írnak ki a feladatok ellátására.

A belterületi úthálózat hóeltakarítási és
téli síkosság-mentesítési munkáinak
elvégzése

Az önkormányzati belterületi úthálózat hóeltakarítási és téli
síkosság-mentesítési munkáinak elvégzésére (a 2013. 12. 01.
- 2015. 03. 01. közötti időszakra) kiírt pályázatot a legked-
vezőbb ajánlattevő, Szűcs János vállalkozó nyerte meg.

Helyi Esélyegyenlőségi Program
előkészítése

A testület tudomásul vette a Helyi Esélyegyenlőségi Program
megalkotásának előkészítéséről, a Helyi Esélyegyenlőségi
Programért Felelős Fórum létrejöttéről szóló tájékoztatót. A
képviselők felkérték a Fórum (munkacsoport) tagjait, hogy
működésükkel segítsék elő Telki Esélyegyenlőségi Prog-
ramjának megalkotását.

A helyzetelemzésben meg kell vizsgálni Telki esélyegyen-
lőségi helyzetét és problémáit, valamint ez alapján 5 évre
szóló intézkedési tervet kell készíteni.

Az esélyegyenlőségnek meg kell valósulnia a településen, és
ahol szükséges, fejleszteni, illetve felzárkóztatni szükséges,
amelyhez az önkormányzat pályázati forrást kíván igénybe
venni.

A Környezetvédelmi Alap felhasználása

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben, a
Környezetvédelmi Alap terhére pályázati úton elnyerhető
125.000 Ft-ot, valamint pályázati forráson felül további
125.000 Ft-ot ítélt oda a BudaVidék Zöldút Szövetségnek.

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból
Bővebb tájékoztatás a www.telki.hu honlapon vagy a Polgármesteri Hivatalban kapható.

Településünk takarékossági okokból a következő
negyedévben a Telki Napló megjelenéseit ritkítja, amely így
összevont számokkal jelentkezik.

Ebben az átmeneti időszakban a jelenleginél is hangsúlyo-
sabb szerepet kap a Telki Portál, így aki teheti, látogassa
minél gyakrabban a telki.hu-t!

Emellett érdemes feliratkozni a honlapon a hírlevél szolgál-
tatásra, amellyel a rendkívüli eseményekről azonnali
értesítés, bizonyos időközönként pedig egy összefoglaló
hírcsokor is kapható.

Összevont szám következik
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A Zöldút Szövetség által megvalósítandó támogatandó cél a
Telki közigazgatási területén lévő egykori szekérutak
nyomvonalán a klasszikus zöldutakhoz hasonló, önálló
nyomvonalú és fenntartású zöldút szakaszok kialakítása, azaz
a 2012-ben megkezdett munkák folytatása.

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottság támogatása

Az előző számunkban már beszámoltunk arról, hogy a
Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága szeptemberben
jótékonysági bált rendezett. A szervezők által a bál
bevételéből egy Dacia Duster típusú, 4 kerék meghajtású
terepjárót vásárolnak. Az akkor összegyűlt összeg
kiegészítésére kérték az érintett településeket, amely arányos
hozzájárulást jelent a jármű megvételéhez. A kérelmet a
testület elfogadta, így településünk 222.028 Ft támogatást
nyújtott a cél megvalósításához.

Új Telenor adótorony létesítésének
lehetősége

A testület megtárgyalta a Telenor Magyarország Zrt.-nek a
Telki, Budajenő úti vízmű területén lévő, 10 méteres rácsos
torony helyére tervezett új, 30 méteres adótorony létesítésére
vonatkozó kérelmét, amelyet azonban nem támogatott.

Az Árnyas u. 14/b alatti bérlakás bérleti
joga

A testület támogatta a Telki, Árnyas u. 14/B. szám alatti ingat-
lan bérleti jogviszonyának további 5 évre történő meghosz-
szabbítását.

A 2013. évi költségvetés módosítása, tájé-
koztató az I-III. negyedévi végrehajtásról

A testület kiegészítette, majd elfogadta a 2013-as költ-
ségvetés módosítását és az első 3 negyedév végrehajtásáról
szóló tájékoztatót. Megállapítást nyert, hogy a jövő márciusi
adóbevételekig tartó időszak likviditási problémáira
megoldást kell találni.
A témával részletesen külön cikkünkben foglalkozunk.

A 2014. évi költségvetési koncepció

A testület 2 igen és 5 tartózkodás mellett nem támogatta a
jövő évi költségvetési koncepciót.

A Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás rendszer-
fejlesztési pályázata

A képviselők elfogadták a Duna-Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulás rendszerfejlesztésére irányuló
pályázatának aktuális állásáról szóló tájékoztatót, valamint
azt, hogy a Társulás egy saját tulajdonú gazdasági társaságot
hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú
pályázat eredményeként létrejövő vagyon üzemeltetésére,
hasznosítására. Emellett támogatták a Társulási Megál-
lapodás módosításáról szóló javaslatokat.

Szemétszállítás

Telki újabb közbeszerzést írt ki a települési szilárd kommunális
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására
vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására.

Zarándoknap támogatása

Telki csatlakozott a Mária Út Egyesület által szervezett „Együtt
az úton” rendezvényhez, és támogatja a minden évben
ismétlődő Zarándoknap megvalósítását, egyúttal a 2014.
augusztus 16-ra szervezett jövő évi rendezvényt az
eseménynaptárba is felveszi.

A víziközművekre történő rácsatlakozás
feltételrendszerének felülvizsgálata

A víziközművekre történő rácsatlakozás feltételrendszerére
vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát zárt ülés keretében
tárgyalta a testület. Az eredményről a hivatalos jegyzőkönyv
elkészültét követően, várhatóan a következő számban
tudunk beszámolni.

szb
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A körforgalomnál lévő hirdetőtábla kérdése időről-időre
felmerül a telki közéletben. Jogosan van ott? Ha nem, mit
lehet tenni, hogy eltávolítsák onnan? A helyzetről a hivatal
rendelkezésére álló információk alapján az alábbiakat tudta
meg lapunk.

Az óriáshirdető 1996-ban engedély nélkül került felállításra.
Az akkor hatályos jogszabályok szerint kizárólag jogerős
építési engedéllyel kerülhetett volna felállításra.

Az önkormányzat, Telki község jegyzője, mint első fokú
építéshatóság már a felállításkor, 1996-ban tudomással bírt az
engedély nélküli építési munkákról.

A bejelentést követően 1996-tól egészen 2012-ig senki nem
vizsgálta, hogy kinek a tulajdonában álló ingatlanon került
engedély nélkül felállításra az óriáshirdető.

Az akkori jegyző, mint első fokú építéshatóság érdemi dön-
tést nem hozott, nem rendelte el az engedély nélkül felépített
óriáshirdető elbontását, annak fennmaradását nem engedé-
lyezte.

Telkiben az építéshatósági feladatokat 2013. január 1-től
Budakeszi Város jegyzője látja el.

Minden dokumentumban minden érintett szereplő azt
vélelmezte, hogy az óriáshirdető a magántulajdonú Telki, Fő
utca 3. szám alatti ingatlanon került felállításra. Ezzel szem-
ben az óriáshirdető 1996-ban a Telki, Fő utca 3. szám alatti
(145/2 hrsz.) ingatlan előtt elhelyezkedő, Telki Önkor-
mányzatának tulajdonát képező 147/1 hrsz-ú közterületen
került felállításra. Tisztázatlan, hogy a Telki, Fő utca 3. szám
alatti ingatlan tulajdonosa mikor kerítette le az adott területet.

A képviselő-testület tájékoztatását követően az önkor-
mányzat jogi képviselője lépéseket tett birtokháborítási
eljárás megindítására, a létesítmény elbontására.

Mivel a birtoksértő magatartás több mint 1 éve áll fenn,
bírósági eljárás keretében lehet megindítani az eljárást.

Tábla-saga

Nagy érdeklődés mellett zajlott az októberben megtartott
lakossági fórum a Pipacsvirág Általános Iskolában, amely egy
sokszor vitatott és régóta várt beruházásról szólt.

Telki község képviselő-testülete 79/2013. (IX.10.) Öh. számú
határozatában úgy foglalt állást, hogy amennyiben a Bo-
szorkányvölgy lakóinak többsége is támogatja, a határozatban
szereplő feltételrendszer mellett kiépíti a közvilágítást a
lakóövezetben. A meghirdetett határidő meghosszabbítása
után, a megkérdezettek ötven százalékot kismértékben
meghaladó hányada válaszolt úgy, hogy szeretné a fejlesztést
a megadott feltételekkel. Kijelenthető tehát, hogy az ingat-
lantulajdonosok többsége és az önkormányzat is szeretné
megvalósítani a projektet. Ezzel a Boszorkányvölgyi
közvilágítás fejlesztése a megvalósítandó önkormányzati
fejlesztések közé került. A kérdés már csak, az, hogy mikor
válik reálissá a megvalósítás.

A beruházás forrásai a lakossági befizetések és önkor-
mányzati forrás lesz. A végleges ár közbeszerzés kiírása után
alakul ki. A beruházást csak akkor kezdheti meg az önkor-
mányzat, ha a teljes fedezet a rendelkezésére áll. Ez függ a
lakossági befizetések ütemétől, az adóbevételek reali-
zálódásától és a telekeladásoktól is. Mindenesetre a fejlesztés
kérdése kimozdult az évtizedes holtpontról és elvi kérdésből
egyszerű pénzügyi kérdéssé vált.

Boszorkányvölgyi közvilágítás: 
a lakosság is szeretné
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Nemrégiben ismeretlen, vélhetően környéken lakó szemé-
lyek rongáltak a Muskátli utcai buszmegállóknál. A Telki Ön-
kormányzat megtette a szükséges lépéseket, és értesítette a
helyben eljáró szerveket annak érdekében, hogy a bosszantó
és értelmetlen cselekedet elkövetőit megtalálják.

Néhány évvel ezelőtt még szinte ismeretlenek voltak Telkiben
az ilyen esetek, azonban a nagyvárosi élet sajnálatos vele-
járója egy ideje már településünket is elérte.

Akik ilyen, garázda jellegű cselekményt visznek véghez, joggal
számíthatnak cselekedetük miatt a társadalom megvetésére,
és amennyiben megtalálják őket, akár a büntetőjogi
felelősségre vonásra is.

Amennyiben a környéken hasonlót tapasztalnak, kérjük,
hívják Farkas Flórián körzeti megbízottat a 06-70-369-5910-
es vagy Szabó Sándor közterület-felügyelőt a 06-70-428-
1835-ös telefonszámon!

Bízzunk benne, hogy a jövőben ritkán, vagy egyáltalán nem
kell a mostanihoz hasonló eseteket regisztrálni településün-
kön!

Télen reggelente gyakran előfordulhat, hogy hólepel fedi be
a tájat. Ha ez egy hétvégi napon történik, valószínűleg örülünk
is neki, és vagy a meleg szobából nézzük a csodás látványt,
vagy éppen kiélvezzünk az ilyenkor adódó szabadidős
tevékenységeket.
Egy munkanap esetében már legtöbbünk esetében más a
helyzet. Ilyenkor érdemes korábban ébrednünk, és ellapátol-
nunk a havat az útból, ha pedig autóval indulunk útnak, az is
lényeges lehet számunkra, hogy mikorra tudják eltakarítani az
utakról a fehér színű csapadékot.
Akik olvasták már e témában írt korábbi cikkeinket, tudják,
hogy a hókotró meghatározott útvonalterv alapján végzi
munkáját településünkön, elsőként a gyűjtőutakat és az

intézményeket szabadítva ki a hó fogságából, utána pedig a
tervet követve haladva a kisebb utcák felé.
Nem biztos azonban, hogy mindenki tudja, de mi magunk is
tehetünk azért, hogy minél gyorsabban végezhesse munkáját!
Ha autónkkal az úttesten parkolva nem akadályozzuk abban,
hogy mindenhová könnyedén eljuthasson, hamarabb elér
mindenkihez, így segítve, hogy reggel mi is minél előbb
eljuthassunk munkahelyünkre vagy éppen az oktatási
intézményekbe!
Segítsük hát munkáját azzal, hogy lehetőség szerint úgy
parkolunk, hogy még kismértékben sem akadályozzunk a
hókotrót a munkavégzésben!

szb

Rongálások

Segítsük a hókotró munkáját!
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Nem éri meg kockáztatni!

Megyei útfelújítások: Budakeszi is
érintett

Lassan de biztosan nyakunkon
a tél, amely a gépjárművel
közlekedők számára egyet
jelent a közlekedésbiztonság
romlásával.

Az egyre hidegebb levegő, a
köd, az útra fagyó csapadék, az
ónos eső vagy éppen a
havazások gyakran nehezítik

meg az autósok dolgát. Ilyenkor a jármű vezetését tekintve is
változtatnunk kell, alkalmazkodva a téli körülményekhez.

Aki még nem tette meg, cserélje le nyári gumiját télire, hiszen
ezáltal csökkentheti annak kockázatát, hogy lecsúszik az
útról, vagy éppen fékezéskor nem tud időben megállni! Az is
fontos, hogy ebben az időszakban hosszabbra tervezzük a
munkába, iskolába tartó utunkat, hiszen így nem lesz okunk
az indokoltnál, azaz a körülményekhez igazodónál gyorsab-
ban hajtanunk, minimalizálva a sietséggel járó veszélyeket.
Felesleges előzésekbe ne bocsátkozzunk, és hagyjuk meg a

szükséges követési távolságot! Ezek ugyan nem csak ebben
az időszakban érvényes tanácsok, azonban ilyenkor
kiemelten fontosak!

Azzal is számolnunk kell, hogy ebben az időszakban egy
extrém havazás vagy éppen baleset esetén előfordulhat,
hogy autónkkal egy időre az utakon ragadunk, így mindig
legyen nálunk takaró, lehetőleg meleg ital, valamint olyan
eszközökkel sem árt felszerelni járművünket (hólánc, hólapát,
homok), amellyel könnyebben vehetjük majd a csúszós utak
emelte akadályokat. Az üzemanyaggal is igyekezzünk úgy ter-
vezni, hogy egy esetleges elakadás esetén járatva a motort
fűteni tudjuk autónkat a segítség megérkeztéig, vagy a prob-
lémák elhárításáig.

Vigyázzunk egymásra és feleslegesen ne kockáztassuk
önmagunk és mások testi épségét az utakon! Közlekedjünk a
megváltozott útviszonyoknak megfelelően, jelentősen
csökkentve a balesetek kockázatát!

szb

Harminchárom milliárd forintos útfelújítás indul,
melynek keretében országszerte több mint 520 kilo-
méteren 287 kritikus állapotú szakaszon javítják majd
fő- és mellékutak hibáit - jelentette be Völner Pál
nemrégiben Leányfalun.

Az infrastruktúráért felelős államtitkár elmondta, a
munkák során a nyomvályúkat és a felületi
egyenetlenségeket szüntetik meg. Hozzátette, a teljes
körű felújításokat is beleértve - amelyek 89 milliárd
forintot tesznek ki - a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint
projektgazda mintegy 1200 kilométeren összesen 122
milliárd forintot fordíthat hazai és uniós forrásokból a
legrosszabb állapotú, legforgalmasabb szakaszok
rendbetételére 2013-2014-ben. 

Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott a
megyei projekteket bemutatva elmondta, a felújítá-
sokra 2,6 milliárd forint jut és közel 40 kilométer út újul
meg, egyebek mellett Nagykőrösön, Monoron, Zsám-
békon, Vácdukán és Budakeszin.

A felújítások során tehát a telkieket is érintő, minősé-
gi javulást eredményező útépítés várható Buda-
keszin, amely a munkálatok időtartama alatt gondokat
okozhat a Budapest felé irányuló közlekedésben -
ezért érdemes figyelemmel követni a konkrét időpon-
tot érintő majdani tájékoztatásokat.



Közérdekű 9

www.telki.hu

Ismét változik a menetrend!
A Volánbusz Zrt. 2013. december 15-től kisebb változásokat
tervez bevezetni a Telkit is érintő buszjáratok menetrend-
jében. A menetrend betarthatósága érdekében pár perces
módosításokat hajtanak végre a Budapest-Perbál-Zsámbék
vonalon, amely így azt eredményezi, hogy az egyes megál-
lóhelyekre a korábbitól eltérő időpontban érkezhetnek az

autóbuszok.
Ezen felül egy újabb, reggeli járat indítását is tervezi a
közlekedési társaság a hétköznap reggelente tapasztalható
zsúfoltság enyhítésére. Eszerint Zsámbékról tanszünetben,
munkanapokon 7:15-kor indulhat egy buszjárat Telkin is átha-
ladva Budapest felé (érk. 8:15, Bp., Széna tér).
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Elkészültek a buszvárók

Zápor utca: kész a felújítás

A 2013 nyarán kialakított, augusztus 1-je óta funkcionáló
Muskátli utcai buszmegállókban nemrégiben elkészültek az új
várók.

Ezentúl tehát van már védelme az időjárás viszontagságaival
szemben az itt felszálló utasoknak, a padon pedig megpihen-
hetnek a Volán járataira várók.

A tervek szerint, még a tél beállta előtt végéhez értek a Zápor
utca I. szakaszának felújítási munkálatai.

Ahogyan már korábban beszámoltunk róla, a kivitelező a
közbeszerzési eljárás során legelőnyösebb ajánlatot tevő
Hornyák Út és Mélyépítő Kft. volt, a költség pedig nettó 15
millió 522 ezer 764 Ft-ot tett ki, amelyet 65%-ban az érintett
lakók, 35%-ban pedig az önkormányzat finanszírozott.
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Harmonikus házasság – harmonikus
családi élet sorozatunk adventi
időszakra eső előadásán az
ünnepről beszélgetünk vendégünk-
kel, Harkai Gábor plébánossal, aki 5
település papi szolgálata mellett
családreferens, és mentálhigiénés
szakember is.

Az ünnep és a család

A hétköznapok pörgő rohanásából szükségünk van a kisza-
kadásra, közös készülődésre, közös élményekre, és az

ünnepek megtartó erejére. Erőt meríthetünk belőle minden-
napjaink folytatásához, egyben erősítjük kapcsolatainkat a
családban, közösségeinkben.

- Miért fontos az ünnep?
- Felkészülés az ünnepre
- Mit ünnepeljünk?
- Ünnepek fontossága a családok életében

Az előadás a telki Pipacsvirág Iskola éttermében, 2013.
december 12-én, csütörtökön este 20 órakor kezdődik.

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Kapcsolatok 

A Nyugdíjas klub hírei

Advent második szombatján, december 7-én, délután 16 órára
várjuk önöket közös gyertyagyújtásra, ünneplésre, beszél-
getésre a telki iskola éttermébe.

Mindenkit nagy szeretettel vár a Nyugdíjas klub, a Telki
Nőikar és a Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság!

Falukarácsony

A Falukarácsony keretében a Székely betlehemes és Gábor
atya karácsonyi köszöntője Telkiben december 24-én,
délután 3 órakor, Budajenőn pedig 4 órakor lesz.

Roráték, hajnali misék az adventi időszakban:
Telkiben csütörtök reggel 6 órakor (az első december 5-én,
az utolsó december 19-én lesz).
Budajenőn szerda reggel fél 7-kor (az első december 4-
én, az utolsó december 18-án lesz).

Karácsony, szenteste december 24-én:
Telkiben 22 órakor
Budajenőn 24 órakor lesz „éjféli mise”

Karácsony ünnepe 25-én:
Telkiben 9:15-kor
Budajenőn 10:30-kor

Szent István vértanú ünnepe 26-án:
Budajenőn 10:30-kor

Szent János ünnepe 27-én:
Budajenőn 18 órakor mise a templomban, utána borszen-
telés a Lantai pincében, a pincesoron

Szent Család ünnepe 29-én, családok megáldása:
Telkiben 9:15-kor
Budajenőn 10:30-kor

Hálaadás 31-én:
Budajenőn 17 órakor

Újév 2014. január 1-jén:
Telkiben 18:30-kor
Budajenőn 10:30-kor

Decemberi egyházközségi programok
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Az ünnepek előtt, az adventi készülődés idején, a Pátyi
Könyvtár egyszerre két rendezvénnyel is kedveskedik az
érdeklődőknek – felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt:
2013. december 13-án, pénteken, délután 16 órakor a Talált
szív című Aranyvackor-díjas mesekönyv bemutatójára várjuk a
kisebbeket és szüleiket, este 19 órai kezdettel pedig Nyáry
Krisztián tart irodalmi előadást felnőttek számára.

Luca napján a néphagyomány szerint széket kezdtek el
készíteni az emberek, ami karácsonyra készült el. Rendhagyó
karácsonyi készülődésünk a gyerekekkel egy szívme-
lengető meséhez kapcsolódik.

Turbuly Lilla író és Horváth
Ildi grafikusművész nem-
régiben megjelent mese-
könyve a 2013-as Arany-
vackor pályázat díjnyertes
pályaműve, de emellett pátyi
vonatkozású kuriózummal is
bír. A könyv illusztrátora
ugyanis Pátyon él, a szer-
zővel való gyümölcsöző
munkakapcsolata ráadásul
a Pátyi Könyvtárnak is
köszönhető. Mesekönyvük
a nagycsoportos óvodás, és
az első-másodikos kisis-
kolás korosztálynak szól.

„Valaki elvesztette a szívét, és én megtaláltam. Most biztosan
azt gondoljátok, hogy Pepe már megint álmodott valamit,
mert ilyen nincs, a szívét senki sem tudja csak úgy elveszíteni,
mint a kesztyűjét vagy az uzsonnás táskáját. … Otthon
aztán alaposan megvizsgáltam a szívet, mert nagyon
szerettem volna tudni, hogy kié lehet, és vajon hogyan
veszhetett el. De nem leltem semmilyen nyomot. Annyi biz-
tos, hogy jólesett kézbe venni és megsimogatni, mert puha
volt és bársonyos. Az apró, fehér öltések szorosan összetar-
tották a két felét és a közéjük szorított valamit, amitől szép
domború lett, éppen belesimult a tenyerem hajlatába. …
Anya szerint egy varrónőé lehetett, aki tűpárnának használ-
ta. Talán éppen költözködött, és valahogy kiesett a varró-
dobozából.

Apa tanácstalanul vonogatta a vállát, hogy fogalma sincs,
esetleg karácsonyfadísznek szánhatták, hiszen közeledik a
december, és egy ilyen szép piros szív jól mutat a zöld ágak
között.

A nővérem viszont (akit Katának hívnak, és már nyolcéves is
elmúlt) egészen biztos volt benne, hogy egy kisgyereké
lehetett, aki a kórházba menet veszítette el. (Mert a szívet a
kórház közelében találtuk, ha még ezt sem mondtam volna.)
De az is lehet, hogy mindannyian tévednek – borongtam –,
és valaki másé. Hogy fogom én ezt kideríteni?”

Pepe a kalandos nyomozás közben sok új barátot szerez, és
karácsonyra végül minden szív a helyére kerül. A decemberi
délutánon együtt fogjuk a szeretetről, barátságról szóló rejté-
lyes történet keletkezését felderíteni a Könyvtárban. A könyv
alkotóival Molnár Krisztina Rita költő – a Maléna kertje című
meseregény szerzője – beszélget, Turbuly Lilla
felolvasásában részleteket hallhatunk majd a műből, Ildi pedig
a gyerekekkel kézműves foglalkozás keretében készít a
meséhez kapcsolódó emléket. A könyv a helyszínen
megvásárolható, amit a szerzők dedikálnak.

Nyáry Krisztiánt nem igazán
kell bemutatnunk. A számos
irodalom- és kultúrtörténeti
bejegyzés szerzőjének
jelenleg 31 000 követője
van a Facebook közösségi
portálon. A 2012 óta ott pub-
likált esszék nyomán már két
kötet is megjelent: az Így
szerettek ők című könyv
első és második része. Mert
ugyan a pécsi egyetem
egykori tanára a kilencvenes
évek óta már más területen
dolgozik, az irodalomtörténet
a hobbija maradt. A Pátyi
Könyvtár Irodalmi Klubjának
három részesre tervezett

sorozatában ezúttal egy dramatizált előadást hallhatunk
tőle, Szalontay Tünde és Simon Attila színművészek
közreműködésével. A 19 órakor kezdődő tematizált est az
1920-as év köré rendeződik: olyan történeteket hallhatunk a
magyar irodalomból, amelyeknek kiinduló vagy végpontja az
említett dátum. Benedek Elek, Krúdy, Babits, Molnár Ferenc,
Karinthy Frigyes és Szabó Lőrinc alakja elevenedik meg, és
kerül hús-vér közelségbe, életük egy-egy kevésbé ismert
történetének bemutatásán keresztül. A részletek kapcsán az is
kiderül, hogy a halhatatlan szerzők éppoly esendő
halandók, mint mindenki más, és hogy műveik hátterében sok-
szor nagyon is viharos, fájdalmakkal teli sorsuk áll.

A belépés ingyenes, a szerző az előadás után dedikálja a
helyszínen is megvásárolható könyveit.

Az előadások helye: Páty, Rákóczi utca 37. „Várady-kastély”
A rendezvénysorozat programjairól annak holnapján, a
www.irodalmiklub.hu cím alatt tájékozódhatnak.

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre!

Kollár Péter
könyvtáros

Turbuly Lilla és Nyáry Krisztián a
Pátyi Könyvtárban!
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Délszláv táncház
Ismét nagyon jó hangulatú volt a pécsi Vizin zenekar és Végh
Andor táncoktató délszláv táncháza a Pajtában, a Faluká-
posztája estéjén.
Köszönjük a szervezést és a támogatást a Kokukk Egyesület-
nek és a Telki Önkormányzatnak. Üzenjük a lelkes táncos

lábúaknak, hogy az eseményt jövőre is megrendezzük, és a
zenészek szívesen vállalják 2014-ben is a fellépést.

Maronicsné Dávid Anna
Fotók: Olasz Krisztina
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Megemlékezés '56-ról
Idén is méltó módon állítottak emléket az 1956-os forradalom
és szabadságharc hőseinek Telkiben.
A hagyományos fáklyás megemlékezésen Móczár Gábor
alpolgármester mondott beszédet, Callmeyer Ferenc, volt
önkormányzati képviselő – akinek személyes tapasztalatai is
vannak az 56-os eseményekről – verselt, majd a Pajtában az
érdeklődők megtekinthették Deltai Károly polgármester
képösszeállítását. Utóbbi azt a kontrasztot kívánta bemutatni,
hogy miközben hazánk a szovjet túlerővel küzdött, a Nyugat,
akitől segítséget vártunk, mennyire eltérő módon érzékelte a
valóságot és mennyire irreális is volt a beavatkozás
lehetősége.

Az eseményen megemlékeztünk
a nemrégiben elhunyt '56-os
hős, telki lakos, Sántha László
nyugállományú ezredesről, a
Történelmi Igazságtételi Bizott-
ság Országos Elnöksége tag-
járól, a Katonai Szervezet alel-
nökéről, aki 2006. október 23-
án a Magyar Köztársasági
Érdemrend (Katonai Tagozata)
Tisztikeresztje kitüntetést kapta,
az 1956-os forradalom- és
szabadságharcban tanúsított
kiemelkedő magatartásáért,
1956 eszméinek ápolása ér-
dekében végzett tevékenysége
elismeréseként.

A Budajenő-Telki Székely Társulat
sikere Csanádpalotán
Társulatunk meghívást kapott Csanádpalotára a 2013.
október 19-20-a között tartott IV. Amatőr Színjátszó
Találkozóra, melyet Kelemen László, a magyar nyelvű színját-
szás alapító igazgatójának emlékére rendeztek meg.
A találkozó mindkét napján négy-négy darab került bemu-
tatásra, melyet zsűri véleményezett.
A zsűri tagjai: Ablonczy László, a Nemzeti Színház volt igaz-
gatója, A. Szabó Magda, a Nemzeti Színház stratégiai igaz-
gatója, Rubold Ödön Jászai Mari díjas színművész, valamint

Márkus Ervin erdélyi evangélikus lelkész és rendező.
A Budajenő-Telki Székely Társulat a Törökbúzabontás című
darabbal lépett fel, és szerénytelenség nélkül mondhatom,
hogy elsöprő sikerrel. Fellépésünk után megkerestek ben-
nünket a zsűri tagjai és külön gratuláltak az előadásunkhoz. A
sok dicséret és bíztatás mellett külön kiemelték, hogy a darab-
ban több generáció is képviseltette magát az 5 évestől a 80
évesig.
Bemutatkozásunkkor említést tettem a székely Betlehemes-
ről is, ezért felkérést kaptunk ennek előadására 2013.
december 22-én a Nemzeti Színházban.
Délután megkoszorúztuk Kelemen László síremlékét, majd
késő délután táncházra került sor.
Este indultunk haza. Sok elismeréssel a tarsolyunkban, igen jó
hangulatban telt a hazavezető út. Úgy éreztük, beérett a sok
munka és fáradság gyümölcse. Olyan emberek méltatták elis-
merően eddigi tevékenységünket, akik eddig is sokat áldoz-
tak Thalia oltárán.

Szabó Attila
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A hónap alkotója: Barna György

Barna György szabadúszó fotográfus 1964. augusztus 5-én
látta meg a napvilágot Budapesten.

Már gimnáziumi évei során nyaranta szakmai gyakorlatot
végzett az MTI-nél, majd a 20-as éveinek elején világosítóként
került a hírügynökséghez.

Fő profilja a reklámfotó, de időnként divatfotózást is vállal.
Az elmúlt bő húsz évben számtalan nagy multicég kam-
pányán dolgozott, fotózott többek között nagy hazai bankok-
nak, népszerű gyorsétteremnek, telefonos cégnek és áram-
szolgáltatónak is. A legbüszkébb az egyik vezető nemzetközi
szépségipari cég megbízásából végzett munkájára, amelyet
szerte a világban felhasználtak. „Szeretem, amit csinálok”-
vallja őszintén.

Feleségével, lányával és fiával 17 éve élnek Telkiben, egy

ikerházban szüleivel. Annak idején Budakesziről költöztek
ide, mivel nagyon megtetszett nekik a hely és a miliő. Na-
gyon szeret itt élni, számtalan barátság köti ide, és nem
költözne el semmi pénzért. Műterme is Budakeszin található,
így ha teheti, Budapestre sem jár be túl gyakran.

szb
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Járásunk lakosai a legmódosabbak

Új sportpálya Telkiben

Közösségi összefogással, 14 telki magánszemély
adakozásából és egy helyi kertépítő vállalkozó munkájának
felajánlásával elkészült a műfüves focipálya mellett egy
pétanque pálya, amelyet bárki használhat, akinek kedve
támad ehhez a remek közösségteremtő játékhoz!

Vigyázzunk a rókákkal!

A közelmúltban több elhullott rókát találtak Telki belterületén.
A bevizsgáltatott tetemekről kiderült, az állatok nem voltak
veszettek. A legfrissebb értesülések szerint azonban
hazánkban három év óta először ismét felütötte fejét a
veszettség.

Mivel az egyre hűvösebb idő hatására a rókák előszeretettel
húzódnak be a települések belterületeire, így falunkba is, fel-
hívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy legyen körültekintő, ha
furcsán viselkedő rókát lát, és azonnal értesítse a közterület
felügyelőt, ha rókatetemet talál!

A hivatalos tájékoztatás szerint ugyan a rókák immunizálása
megkezdődött, a veszettség terjedése különösen az állat-
tartók számára ad figyelemre okot. Mindenki ügyeljen kutyái-
ra, macskáira!

Az idén első alkalommal vizsgált járási adatok szerint a
legtöbb jövedelemből a Budakeszi járás, míg a legkeveseb-
ből az ország északkeleti határvidékén élő járások lakosai
gazdálkodhatnak.

Európa tíz legmódosabb országa a teljes európai vásárlóerő
mintegy fele fölött rendelkezik, míg a legszegényebb
Moldovában az egy főre jutó átlagosan elkölthető jövedelem
az európai átlag egytizedét sem éri el. Magyarország továbbra
is a 31. helyen áll, megelőzve - többek között - Montenegrót
és Romániát – derül ki a GfK Vásárlóerő tanulmányának
2013. évi adataiból.

A 2013-as európai rangsor
1. Liechtenstein, 58.844 euró/fő, 456,5 (az átlag = 100)
2. Svájc, 36.351, 282,0
3. Norvégia, 31.707, 246,0
...
31. Magyarország, 5.009, 38,9
...
42. Moldova, 1.284, 10,0

A 2013. január 1-jével kialakított járási rendszert vizsgálva azt
állapítja meg a piackutató intézet, hogy országosan a
Budakeszi járásban élnek a legnagyobb vásárlóerővel (az

országos átlag 127,6%-ával) rendelkezők. Amennyiben
azonban a budapesti kerületeket is ide soroljuk, 12-en is
megelőzik járásunkat. A listán az utolsó helyezett a Bak-
talórántháza járás, az országos átlag 62,2%-ával - tudható
meg a GfK adataiból.

A 2013-as országos járási rangsor (a budapesti kerületeket
kivéve)
1. Budakeszi járás, 127,6 (országos átlag=100)
2. Dunakeszi járás, 119,0
3. Székesfehérvári járás, 118,5
4. Szentendrei járás, 116,9
5. Dunaújvárosi járás, 116,5
...
171. Kemecsei járás, 65,9
172. Csengeri járás, 64,9
173. Fehérgyarmati járás, 64,8
174. Cigándi járás, 63,8
175. Baktalórántháza járás, 62,2

A budapesti kerületek rangsorának első 3 helyezettje
1. Budapest XII. kerület, 166,5
2. Budapest I. kerület, 162,9
3. Budapest II. kerület, 162,3
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Egyéni és csoportos ANGOL
oktatás Budajenőn,

képzett anyanyelvi tanárnál és
Angliában diplomázott
tanárnál. Nyelvvizsgára

felkészítés, társalgási és üzleti
angol. A hét minden napján
kora reggeltől késő estig. 
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Sok boldogságot 
kívánunk!

LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐ-
GYÓGYÁSZAT MAGÁNREN-

DELÉS BUDAJENŐN

Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és ke-

zelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.

Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés: 
06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov. f ő o .
2093 Budajenő, Szőlőhegy út  1.
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