


Vége az évnek, zajlik az ünnepi
készülődés, advent ideje van.
Az idei év Telki számára sike-
res és kiegyensúlyozott volt.
Épültünk, szépültünk, működ-
tünk és megtakarítottunk min-
den különösebb probléma
nélkül. Bízom benne, hogy a
jövőben hasonló időszak vár
ránk. Erre bízvást számítha-
tunk, hisz felkészülve, meg-
alapozva, tervekkel, felada-
tokkal és a megvalósításhoz
szükséges forrásokkal vágunk
neki a 2017-es évnek.

Telki képzeletbeli, nagy, közös karácsonyfája alá „ajándékok”
is kerültek. 
Aláírtam a csatornázással kapcsolatos módosított konzorciu-
mi megállapodást, amiben most először szerepel összegsze-
rűen, hogy Telki Község Önkormányzata, mint végső ked-
vezményezett, a beruházáshoz kapcsolódó önerőt, mintegy
nyolcvanmillió forintot forrás-kiegészítő támogatásból fedezi.
Ez azt is jelenti, hogy a teljes beruházás külső forrásokból
valósulhat meg.

Befejeződött az iskola belső világításának korszerűsítése. Az
utolsó pillanatban lettünk készen vele, mielőtt át kellett
adnunk üzemeltetésre az érdi tankerületnek. Az eredmény:
látványosan jobb belső megvilágítás a tantermekben.
Az útépítés is lezárult, már csak néhány apróság van hátra a
beruházásból. Hamarosan a buszmegállókat is újra lehet
használni.
Ráadásul itt van a páratlan Telki hun aranykincs, ami átírja a
régió és Telki korai történelmét.
Igazán nem lehet panaszra okunk, az év vége bővelkedett a
jó hírekben. 
Bízom benne, hogy 2017-ben is hasonló jó hírekről számol-
hatok majd be. Ám, ha nehézségeink lennének, azokkal is
szembenézünk és megoldjuk majd. Azzal a háttérrel, segít-
séggel és támogatással, amit a Telkiben élők nyújtanak, sike-
rülni fog.
Köszönöm egész éves figyelmüket, támogatásukat,
javaslataikat és felajánlásaikat! Kívánok mindenkinek
szeretettel teljes, boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt!

Deltai Károly
polgármester
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Kis karácsony, nagy karácsony
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Külső bizottsági tag megválasztása
Telki község önkormányzatának képviselő-testülete
lemondás okán a Szociális Bizottság tagjai közé új külső
bizottsági tagot választott.

Módosítási javaslat az étkeztetés kapcsán
A képviselő-testület a Sodexo Kft. intézményi étkezési díj
emelésére vonatkozó javaslatáról szóló döntést elnapolta, és
úgy foglalt állást, hogy a 2017. évi közétkeztetési feladatok
támogatására vonatkozó központi pályázati feltételek
ismeretében fogja a kérdést újra napirendjére tűzni.

Véleményezési eljárás lezárása
A képviselő-testület elfogadta a Telki község településren-
dezési eszközeinek véleményeztetése során beérkezett
észrevételeket, és az azokra adott válaszokat, egyben lezárta
a véleményezési szakaszt. Felhatalmazták továbbá a pol-
gármestert, hogy a teljes dokumentációt végső szakmai
véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatalnak küldje meg.

Tájékoztató a gazdálkodásról
A testület megismerte és tudomásul vette a Telki Önkor-
mányzat és intézményeinek 2016. I-III. negyedévi költ-
ségvetési gazdálkodása tárgyában készült tájékoztatóban
foglaltakat.

Ingatlanvásárlás kérdése

A képviselő-testület a Telki 1255., 1256/2., és 1257/1. hrsz-ú
ingatlanok megvásárlására vonatkozóan úgy foglalt állást,
hogy mivel az önkormányzatnak az érintett terület
hasznosítására vonatkozóan jelenleg nincs konkrét
elképzelése, a terület megvásárlását nem támogatja. A vízren-
dezési problémák kezelésének kérdését azonban jövőre
napirendre veszik, és a befogadó patak területétől indítva a
szükséges munkálatokat még a következő évben
megindítják.

Közbeszerzés elbírálása
A képviselő-testület elbírálta a Telki Óvoda fűtéskorsze-
rűsítésére, és a Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola világítás-korszerűsítésének ESCO konstruk-
cióban történő megvalósítására vonatkozó közbeszerzési
pályázatokat.
A testület döntése értelmében a Pipacsvirág Magyar - Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola világítás-korszerű-
sítésének ESCO konstrukcióban történő megvalósítását a
Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. végzi. A Telki Óvoda fűtés-
korszerűsítésére vonatkozó pályázati rész tekintetében a
beérkezett rendkívül magas összegű ajánlatok esetében a
testület a hiányzó többletforrás biztosítását nem támogatta,
így a fűtéskorszerűsítés jelen pályázat keretében történő meg-
valósítására nem tud sor kerülni.

szb

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Kivonat a képviselő-testület ülésének legfontosabb pontjaiból
Bővebb beszámoló a Telki Portálon lévő jegyzőkönyvben olvasható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kapható.
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Az elmúlt évek közös munkáinak eredményeként sikerült
elérni, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Telkin átvezető
1103-as közút Muskátli utcai körforgalom és pincesor közötti
szakaszát teljes körűen felújítsa.
Az út komplett burkolatcseréje mellett a Rákóczi utcai
buszmegállóöblök is kibővülnek és megújulnak (a munkála-
tok során elsőként ehhez fogtak hozzá). Ezzel az utolsó régi
buszmegálló is átépül a Volán használati szempontjainak
megfelelően. A felújítással érintett területen a környezetet, a
vízelvezetést is rendezik, és a gyalogos közlekedésen is javí-
tanak, illeszkedve a járdaprogramhoz.
Lapzártánkkor a buszmegállóöblök készültek, és már az út
felső burkolata is le volt marva, ám mire az újság megjelenik,
az aszfaltozás is megtörtént, és a végéhez közeledhet az
építkezés folyamata. A munkálatok miatt a Rákóczi utcai
megállók előre láthatólag január közepéig nem üzemelnek,
az utazók legközelebb a Muskátli utcánál szállhatnak le vagy
fel a Volánbusz járataira.

Ezzel lesz teljes a Fő út
megújulásának folyamata

Mint ismeretes, az 1103-as közút Telki teljes belterületén
keresztül vezet. Az út évtizedekig nem volt komolyabban
felújítva, csak kátyúzva. Az elmúlt években azonban lépésről
lépésre haladva megtörténtek a szükséges felújítások.
Megújult a Hóvirág utcai csomópont, gyalogos átkelő épült,
járda, LED-es közvilágítás. Megújult a régi körforgalom, itt is új
gyalogátkelők épültek, közvilágítás. Teljes körűen megújult és
átépült a Fő utca régi körforgalom és Pajta közötti szakasza.
Megépült a Muskátli utcai csomópont első üteme, itt új
buszmegállók, gyalogátkelők, közvilágítás, parkolók épültek,
és a parkosítás, vízelvezetés is megtörtént. Gyalogátkelő
létesült az Újfalunál is. Lecseréltük a forgalomtechnikai
eszközöket is, kiemelt táblák jelzik a gyalogátkelőket. Idén,
részben pályázati pénzek felhasználásával, részben jelentős

külső forrásbevonással megépült a Muskátli utcai csomópont
második üteme is, a körforgalommal és csatolt beruházá-
saival, közműkiváltásaival, minek következtében megkezdő-
dött a körforgalmat részfinanszírozó CBA építkezése is. Most
az utolsó szakasz is megújul, az új körforgalomtól a pincékig.
Ezzel egy nagy, a prioritási sor elején lévő programot zár le
Telki.

Telkinek ez most nem kerül
semmibe

A beruházás összértéke közel negyvenmillió forint. Míg a
korábbi felújításokhoz Telki jelentős forrásokkal járult hozzá,
az utolsó szakasz teljes egészében a Magyar Közút finan-
szírozásában valósul meg.
A beruházó és az önkormányzat is kéri az erre közlekedők,
autósok, gyalogosok türelmét!

A Fő út alsó szakasza is új köntösbe
öltözik
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Kitüntető díjak adományozásáról szóló
javaslatok benyújtása

Telki község képviselő-testülete 3/2015. (II.12.) számú Ö.
rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának
és adományozásának rendjét. Ennek értelmében a
képviselő-testület minden évben Telkiért Érdemérem kitün-
tetést, Telki Ifjúsági Díjat, míg kétévente Telki Díszpolgára
címet adományozhat az arra érdemes személyeknek.
A Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy
külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági
szervezeteknek adományozható, akik:
- Telki település fejlődésében gazdasági, politikai,

tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel
jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;

- Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően
eredményes tevékenységük során;

- Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben
hozzájárultak.

A Telki Díszpolgára cím annak a magyar vagy külföldi állam-
polgárságú, élő vagy elhunyt személynek adományozható,
aki:
- Telki lakosként a település fejlődésében gazdasági, poli-

tikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységével
kiemelkedő szerepet játszott, közmegbecsülést szerzett;

- Telkiről elszármazva, elköltözve ért el a saját működési
területén kiemelkedő eredményeket;

- Telki községgel tartós kapcsolatba került kiemelkedően
eredményes tevékenysége során;

- Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben
hozzájárult.

Telki Díszpolgára a képviselő-testület és a lakosság megbe-
csülését élvezi, ezért őt az alábbi kiváltságok illetik meg:
- a képviselő-testület által szervezett rendezvényekre és

hivatalos ünnepségekre meghívást kap,
- a képviselő-testületet képviselő delegáció résztve-

vőjének felkérhető,
- a képviselő-testület által kiadott kiadványokból tisztelet-

példányban részesül,
- térítésmentesen látogathatja a képviselő-testület által

fenntartott művészeti és közművelődési létesítményeket
és a képviselő-testület által szervezett programokat,

- elhalálozásakor - a család beleegyezésével - az önkor-
mányzat saját halottjának tekinti, a köztemető működési
rendjéről és a temetkezési tevékenységekről szóló helyi
rendeletben foglalt szabályok szerint és feltételekkel
díszsírhelybe temethető.

A Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött telki
illetőségű, vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki
kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sporttel-

jesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett,
példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.
A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhető:
- aktív polgármester és a képviselő-testület tagjai;
- Telki Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló

személyek.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a
település civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb
közösségei tehetnek javaslatot, kizárólag részletes indokolás-
sal ellátott, írásos formában.
A kitüntetendő személyekre a Polgármesteri Hivatalban a
Telki Díszpolgára cím, a Telkiért Érdemérem kitüntetés
esetében 2017. február 15-ig, míg a Telki Ifjúsági Díj esetében
március 15-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot
tenni. A képviselő-testület 2017. március 31-ig dönt a díjazot-
tak személyéről, majd azok átadására a májusban megren-
dezésre kerülő Telki Fesztiválon kerül sor.

Deltai Károly
polgármester

Eddigi díjazottak

Érdeméremmel 2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet,
Regős Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäffer
Lászlónét, Füzesi Attilát, Harkai Gábort, Vászolyi Tímeát, Bar-
tos Györgyöt, Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk
Egyesületet, Márton Ildikót, és Zimonyi Adrienne-t jutal-
mazták, míg a díszpolgári cím eddigi egyetlen tulajdonosa
Havas Ferenc.
Telki ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák Polina és Illéssy Lenke
kapott.

Ki legyen a díjazott?
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A világon egyedülálló módon, épen és érintetlenül fennmaradt,
125 darabból álló hun kori leletegyüttesre bukkant Ehmann
Gábor Telki határában, 2016 tavaszán.

Megtalálója igazán
büszke lehet nem
mindennapi felfe-
dezésére, amely tel-
jességét tekintve,
darabszámában és
régészeti szempont-
ból is különös jelen-
tőséggel bír. Mi,
telkiek is örülhetünk
mindennek, hiszen
falunk nevét öregbíti,
hogy itt találtak rá a
ritkaságszámba me-
nő hun leletekre.
„Öt-hat méterről vet-
tem észre az első
aranylemezt” – árulta
el lapunknak, hozzá-
téve, hogy messziről
kiszúrta a tárgyat,
ugyanis az tisztán, a
falevelek között áll-

dogált. Csak akkor tudatosult benne, valójában mire is lelt rá,
mikor az avarban újabb darabokra bukkant, egy méterre
onnan pedig egy nagy ezüstcsat, kicsivel távolabb pedig egy
arany „A” betű is előkerült piros drágakövekkel díszítve.
Ehmann Gábor elmondta, gondolkodás nélkül bejelentette az
illetékes hatóságnál, mire talált rá az erdőben. Ennek
köszönhetően, régészeti örökségünk védelme érdekében
tanúsított példaértékű, jogkövető magatartásáért miniszteri
elismerésben részesítették.

szb

Kivételes hun leletek Telki határában

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a képviselő-
testület 16/2006. (12.01.) számú önkormányzati rendelete
alapján 2017. évben ismételten pályázatot ír ki a helyi tár-
sadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi
támogatására vonatkozóan. 
A támogatás benyújtásának részletes feltételeit a társadalmi
és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi támo-
gatásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet tartal-
mazza, amely a www.telki.hu oldalról, a Rendeletek menüpont
alatt érhető el és tölthető le.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok az ön-
kormányzat honlapján érhetőek el 2016. december 20-tól.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 2017-re csak azon tár-
sadalmi szervezet nyújthat be pályázatot, aki az előző évi
támogatás összegével a tárgyév január 15-ig az önkor-
mányzat felé írásban elszámol.
A 2017. évi pályázatok benyújtásának határideje: 2017. január
31.

Deltai Károly
polgármester

Felhívás társadalmi szervezetek
részére
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Szelektív hulladék elszállítása

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoz-
tatása alapján a jövő évben is a
megszokott ütemben kerül sor a
szelektív hulladék elszállítására.
A műanyagot bármilyen áttetsző zsák-
ban, a papírt kötegelve tehetjük ki
kéthetente csütörtökönként az ingatla-
nunk elé.

A szelektíven gyűjtött zöldhulladékot legközelebb tavasztól
szállítják el településünkön. Ennek pontos időpontjáról kér-
jük, figyeljék a későbbi tájékoztatást!

Elkülönített fenyőfa gyűjtés
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint 2017. január
1-jétől a karácsonyfából fenyőfává visszaminősülő hul-
ladékot is elkülönítve gyűjtik.
Megvárják vízkereszt napját (január 6.), és 7-én, szombaton a
teljes közszolgáltatási területükön begyűjtik a házak elé reggel
6 óráig kirakott fákat. Két héttel később (21-én, szombaton)
elszállítják azokat a fenyőfákat is, amelyektől csak később
kívánnak megszabadulni a tulajdonosaik.

Korszerűbb lett a világítás az
iskolában
A képviselő-testület november végi döntése értelmében a
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la világítás-korszerűsítésének ESCO konstrukcióban történő
megvalósításával, közbeszerzést követően a Nemzeti Ener-
giagazdálkodási Zrt.-t bízta meg.
A korszerűsítés során a meglévő lámpatesteket LED-es fény-
forrásokra cserélik. A kivitelezés várhatóan karácsony előtt
befejeződik.

Önzetlen felajánlás
Egy telki lakostársunk adományaként, helyi mesterember
kivitelezésében két pihenőpad került a Legelődomb tetejére.
A kedvelt séta célpont helyéről immár megpihenve,
kényelmesen, padon ülve is gyönyörködni lehet falunk
látványában.
Köszönet a településünket színesítő, a közt szolgáló
önzetlen adományért!
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A Mikulás érkezése és a falukarácsonyfa feldíszítése köré
idén is remek programok lettek felfűzve december 3-án, az
általános iskola épületében.

A gyermekek díszeket készíthettek az ünnepekre, majd egy
érdekes előadást is megtekinthettek, mielőtt a piros ruhás
megérkezett. A Mikulás idén is jó humorú programmal készült
az ajándékokon kívül, így az unalom ezen a napon ismeretlen
fogalom volt a jelenlévők számára.

Egészen más korosztálynak szólt Bánó Attila legújabb
könyvének bemutatója. A mű ismét történelmi érdekességeket,
egészen pontosan 44-et gyűjtött csokorba. A rendkívül olvas-
mányos stílusban rengeteg adatot közlő történetek témáinak
középpontjában a becsület áll. Ezekbe és több kulisszatitokba
is bepillanthatott a nagyérdemű, majd aki kedvet kapott, egy-
egy példányhoz is hozzájuthatott, mégpedig a helyszínen
dedikálva!

szb

Advent és Mikulásváró
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A tavalyi hagyományteremtő alkalmak után idén is közös
gyertyagyújtásra várták a telkieket advent vasárnapjain, a
Pajtában.
A fellépők között az előző évihez hasonlóan több korosz-
tályt is tisztelhettünk. Az első alkalommal az óvodások, majd
sorrendben az iskolások, cserkészek és a Telki Nőikar tagjai
kápráztatták el a közönséget. A kellemes, meghitt hangulatú 

eseményre sokan kíváncsiak voltak, így elmondható, újabb
remek közösségteremtő rendezvénnyel lett gazdagabb
falunk.
Ezüstvasárnapon ráadásul az esemény előtt adták át a
karácsonyi rajzpályázat győzteseinek díjait, és az indulókat
munkájuk elismeréseként - a gyertyagyújtás után - meg is
vendégelték.

szb

Közös gyertyagyújtás
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Antoine de Saint-Exupery: Fohász
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Telkit a 90-es évek közepe óta a leggazdagabb települések
között tartják számon, de a statisztika, ami az egy főre jutó
átlagjövedelmet mutatja, egy átlagszámítás eredménye.
Valójában különböző élethelyzetek rejlenek a tetszetős ada-
tok mögött: vannak nagyon gazdagok, jómódúak, de élnek
közöttünk szegények is, létminimum alatti jövedelemből. A
településen működő Karitász csoport  nekik szeretne segíteni.
Mindenki kerülhet olyan szituációba, munkahely elvesztése,
családi tragédia, súlyos betegség kapcsán, mikor szüksége
lehet a körülöttük élők támogatására. Itt nem csak anyagiakra
gondolok, hanem az egyedül élők és betegek felkeresésére,
családok életviteli gondjainak kezelésére, sok-sok figyelemre
a környezetünkben élő emberek problémája iránt, mert min-
den segítség számít! Az anyagi támogatáson túl fontos, hogy
a nehéz helyzetben lévők érezzék, nincsenek egyedül a
bajban, a közösség figyel rájuk. Az önkormányzat lehető-

ségeit a költségvetés, a rendeletek szabályozzák, ezért
fontos, hogy a Karitász gyorsan, és bürokrácia-mentesen tud
segíteni a bajba jutottaknak. Csoportunkban mindenki önkén-
tesként dolgozik, nincs adminisztrációs költség, így 100%-ban
jut el az adomány a támogatandókhoz. 
Az Erzsébet naphoz kapcsolódóan idén is megtartottuk a
Krumpliebédet. Ezen a jótékonysági rendezvényen a részt-
vevők vasárnapi ebédjük árát a hátrányos helyzetűek
megsegítésére ajánlhatták fel, ezért cserébe egy szerény, de
annál nagyobb szeretettel készült közös ebédet kaptak. Az
adományokat a hátrányos helyzetű családok karácsonyi
ajándékozására fordítjuk.
Köszönet támogatóinknak: Füredi Erikának és Laky József-
nek, valamint minden résztvevőnek, aki munkájával, felaján-
lásával segíti a rászorulókat. Köszönjük, hogy általuk a nehéz
helyzetben lévők közvetlenül is megtapasztalhatják az élet
apró csodáit.

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok!
Halász Terézia

A Karitász csoport vezetője

Segíts, hogy segíthessünk!
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Kicsik és szüleik egyaránt nagy számban képviseltették
magukat a karácsony előtti gyerekirodalmi délutánon,
december 2-án a Telki Hold Otthonban.
Tamás Zsuzsa, Kertész Edina és Mészöly Ágnes beszélgetett
egymással a nagyközönség előtt, a Telkiben élő Molnár
Krisztina Rita vezetésével. Mind a négy írónőnek nemrég
jelent meg különböző korosztályú gyerekeknek szóló könyve,
a Naphegy kiadó gondozásában.
A délután folyamán a kisebbek figyelme nem tartott ki végig. A
gyerekek az idő múlásával el-elkalandoztak, így végül a
beszélgetés mellett amolyan játszóházzá alakult a Hold
Otthon, a közönség soraiban pedig a végére már csupán a fel-
nőttek maradtak. Ők azonban olyan kulisszatitkokat is meg-
tudhattak, mint például, hogy a szerzők kivétel nélkül
rengeteget merítenek saját családi tapasztalataikból, mivel
sok-sok ihletet kapnak gyermekeiktől.
Az esemény hangulata hű volt egy családi rendezvényhez, a
gyerekek egy idő után főként a játékokkal, kézműveskedés-
sel voltak elfoglalva, míg a felnőttek az elismert szerzők
értékes gondolatait hallgathatták meg.

szb

Gyerekirodalmi délután, családiasan
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A Telkiben élő Molnár Krisztina Rita költő- és írónővel
ezüstvasárnap beszélgettünk az idén megszületett Kréta-
rajz és A víz ösvénye című műveiről.

Mindkét könyvet a szintén itt élő Simonyi Cecília illusztrációi
díszítik. Ez egy régebbi kapcsolat, ugye?
A 2008-as második verseskötetem előtt tíz évig nem jelent
meg könyvem, mivel három kicsi gyermeket neveltem. A
Különlét című verseskötet így nagyon hosszú idő válo-
gatásából állt össze, ezért szerettem volna, hogy szép legyen.

Mi már hat éve itt laktunk Telkiben, mikor Cili ide költözött, és
rögtön kapcsolódott a Kokukk Egyesülethez, amelynek én is
tagja voltam. A következő gyermekirodalmi délutánon három
Kodolányi-vershez készült illusztrációját is kiállítottuk. Egy
évre rá kezdett összeállni a könyvem, s bár még akkor is hoz-
tam-vittem gyermekeim az óvodába, iskolába, egyszer egy
különóráról hazafelé tartva megálltam az autóval Cili mellett,
aki éppen a babakocsiját tolta. Letekertem az ablakot, és
megkérdeztem, hogy „Cili, ha összerakok egy verseskötetet,
van kedved illusztrálni?”. Erre ő annyit válaszolt, hogy „Van!”,
mire abban maradtunk, hogy majd megbeszéljük. Így
kezdődött a mi közös munkánk.

Beszéljünk a Kréta-rajzról!
A Kréta-rajz a Maléna kertje betétregénye. A három fősze-
replő gyerek egy hetet egymástól távol tölt azon a nyáron, az
ekkor született élményeikről írt naplójuk olvasható a kötet-
ben.
Ön mennyire volt naplóíró típus?
Voltak gyermekkori naplóim, ám egyáltalán nem voltam kitartó
az írásukban. Ezek mindig inkább afféle hangulatok voltak
egy-egy nyári utazáshoz vagy periódushoz kapcsolódóan. Azt
hiszem, már fiatalként is verssé vagy más irodalmi szöveggé
transzformáltam azt, ami történt velem.
Honnan jött az ötlet, hogy három napló formájában írja meg
ezt a regényt?
Az eredeti regényből, a Maléna kertjéből nem derül ki, mi
történik azon az egy héten, amit a szereplők külön töltenek.
Már amikor a Malénát készítettem, tudtam, hogy ezt valamikor
meg fogom írni, és azt is, hogy ennek másféle narrációja lesz.
Mivel ez idő alatt külön vannak, őket kellett megszólaltat-
nom.
Három nagyon különböző személyiségű és szociokulturális
hátterű gyerekről van szó, akik az íráshoz is másképp viszo-
nyulnak. Még az utazásuk előtt döntik el, hogy mindannyian

„Olyan időket élünk, amikor
elvesztettük a gyökereinket” 
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naplót vezetnek, hogy „ne merüljön a feledés mélységes kútjá-
ba”, ami velük történik. Janó egyébként ezen fel is van
háborodva, hogy a nyári szünetben neki írnia kell. Ő teljesen
más stílusban és rövidebbeket is ír, mint a többiek.

Vannak aktualitások is a műben?
Nagyon sok olyan kortárs probléma merül fel benne, amiről
azt gondolom, hogy muszáj beszélnünk. Például ilyen Janó
élethelyzete, hogy ő egy szegény gyermek, aki nem kerek
családban él. Luca pedig vidéken nyaral, Nógrád megyében,
ahol az unokatestvére családja próbál életben maradni, egy
olyan helyen, ahol bezárták a bányákat, a gyárakat, a
kórházak egy részét, és mindent, ami munkát ad az
embereknek. A kislány persze mindezt nem tragédiaként,
hanem játékként, kalandként éli meg. Maléna, aki a legma-
gasabb társadalmi rétegből származik hármuk közül, anyuká-
ja kutatómunkája révén kerül Krétára, és miközben egy 4000
éves kultúra nyomába erednek, találkoznak a menekültekkel
is. A gyerekeket ugyanúgy körülveszik ezek a dolgok, mint
bennünket, azonban ők nem tudják értelmezni mindezt, csak
átérzik a felnőttek ijedtségét, vagy azt, ahogyan reagálnak.
Milyen mélyebb mondandója van a regénynek?
Goethe szerint a gyerekeknek két dolgot kell adni, gyökereket
és szárnyakat. Olyan időket élünk, amikor elvesztettük a
gyökereinket, ezért nagyon fontos, hogy a gyerekek megis-
merjék ezeket. Janó a kis-, Luca a nagycsaládban talál
kapaszkodóra, Maléna például Krétán kerül közelebb az euró-
pai kultúra bölcsőjéhez, és a török elnyomás miatti görög-
magyar párhuzam kapcsán hazájához is. Azonban el is tudnak
mindannyian rugaszkodni, Janó például kiszabadul egy
félelméből, Luca megtapasztalja az első szerelmet.
A víz ösvényéről is ejtsünk pár szót, amely Lillafüreden és
környékén játszódik. Miért pont ott?

Sokszor voltam már ott, és Lillafüred egy olyan tája az ország-
nak, ami szerintem egészen hihetetlen módon összetett. Bár
messze van tűlünk, úgy érzem, hogy nélküle lehet élni, de nem
érdemes.
A könyv a négy elemhez kötődő, négy kisregényt magába
foglaló Térforgó első része, amelyben azt próbálom körbe-
járni, hogy a víz, tűz, föld, levegő hogyan jelenik meg a kap-
csolatainkban és az emberi érzésekben. Ebből a szempont-
ból Lillafüred tökéletes helyszín elsőre, hiszen ott egyszerre
jelenik meg mind a négy alapelem. Érdekesség még, hogy a
sorozat könyvei elbeszélő nélkül íródnak, mindig egy szerep-
lő monológja, vagy két személy közötti párbeszéd az, amit
olvasunk.
Pontosan miről szól ez a könyv?
A víz ösvénye a legtisztább típusú szeretetről szól, mint ami-
lyen az anya-gyermek viszonyban vagy a barátságban jelenik
meg. Nem a szenvedélyesről, hanem a csobogóról és életet
adóról. Mivel egy családról, több szempontból patchwork
családról íródik mind a négy könyv, azt gondoltam, mindig
más szereplők fognak előtérbe kerülni. Ebben az elsőben
egy anyának és örökbefogadott kisfiának a története jelenik
meg. A fiú asztmás, ezért gyógyulni mennek Lillafüredre.

Egy ilyen nagycsaládban ritka, hogy anya és gyermeke egy
hetet kettesben együtt töltsön. Ez idő alatt azonban valami
történik közöttük, ami korábban nem tudott megtörténni: „való-
di” anyává és fiává válnak.

Bár már nagyobbak a fiai, hogyan tud egy háromgyerekes
családanya időt szánni az írásra?

Már a második évem kezdem szabadúszóként, ahogyan ma
életben maradni nem is olyan könnyű. Ám végre életemben
először azt csinálom, amiért vagyok! Hála Istennek kapok
munkákat, felkéréseket, nem csak szépprózát írok, hanem
recenziót is, nagyon sok író-olvasó találkozókra hívnak, rend-
szeresen tartok Szószövő foglalkozást Biatorbágyon, a Kis-
gombos könyvesboltban. Nehéz megteremtenem azt az időt,
amikor rá tudok teljesen hangolódni a prózaírásra és átlépni
abba a bizonyos „másik térbe”. Főleg éjszaka vannak meg
ehhez a megfelelő körülmények, a teljes csönd.

Az Ön által szervezett telki irodalmi estek esetében továbbra
is számíthatunk a lelkesedésére?

Sokszor felmerül bennem is ez a kérdés. Egyrészt azért, mert
nagyon kevés visszajelzésem van arról, hogy mekkora erre az
igény, másrészt a rákészülés is sok időt vesz igénybe. Eddig
azonban mindig túllendültem ezen. A kortárs költészet bemu-
tatását egyfajta missziónak is tekintem, a költészet ugyanis
olyan esszenciális táplálék, ami bár fontos, az emberek sajnos
nem nagyon jutnak hozzá.
A közeljövő milyen alkotásokat tartogat Öntől?
Úgy néz ki, kiadójára talált a Tökön élő Bangó Aliz kályha-
csempéihez írt, hucul kultúrához köthető Kályhakép-regény,
amely jövőre, talán épp karácsony előtt jelenhet meg.
Készen van egy verseskötetem, és egy novelláskötetem,
amelyek kiadásra várnak és szeretném megírni a Térforgó
sorozat további részeit. A jó hír, hogy ha minden igaz, van egy
olyan szándék, hogy a Maléna kertjéből hangoskönyvet
készítsenek.
Köszönjük az interjút!

Szilágyi Balázs
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Lapunk korábban sorozatot indított, amellyel a
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában dolgozó tanárokat szeretnénk megszólítani, és
közelebb hozni őket, valamint az intézményt
olvasóinkhoz. A sorozat hetedik részében a 39 éve a
pályán lévő Maronicsné Dávid Anna földrajz-rajz szakos
tanárral és tehetségfejlesztő szakemberrel beszélget-
tünk.
Mióta dolgozik a Pipacsvirág iskolában?
Már 13 éve. Korábban Budajenőn tanítottam, aztán 2003-
ban, amikor Telkiben lett felső tagozat, hívtak és örömmel jöt-
tem. Helyi lakosként amúgy is minden nap láttam épülni az
iskolát, és én sem akartam kimaradni az itteni munkából.
Milyen érzés volt akkoriban az intézményben tanítani és
itt élni?
Huszonöt éve lakunk a családommal a faluban és még
régebben kötődünk a településhez. Amíg még csak a tervek
voltak meg az iskoláról, és azután, amikor már elindult az
építkezés, minden mozzanatát figyelemmel kísértem.
Később pedig - amikor már élettel teli volt új intézményünk -
szerettem volna falunk iskolájának munkájában tevékenyen
részt vállalni.
Először alsóban indult el a tanítás, két év múlva már az
ötödik és a hatodik évfolyamon működött a felső tagozat, kis
létszámmal. Ekkor kerültem ide kilenc új pedagógus kollégám-
mal együtt, azonban még így is családias intézmény marad-
tunk. Régebben több kisiskolában is tanítottam, és nagyon
szerettem ezt, mert jobban ismertük, segítettük egymást,
összetartóbbak voltunk.
A kicsike kis alvó falu pedig időközben nagyobb település lett,
pezsgő élettel és az intézmény is nagyot növekedett.
Pedagógiai munkája mellett több helyi kulturális ren-
dezvény létrehozója. Beszélne ezekről?
Az iskolai mellett a helyi közösségi életet, közművelődést is

fontos összetartó erőnek véltem már akkor is – ez a „falusi
tanítói” attitűdből következik. Először Budajenőn, majd Tel-
kiben szerveztem a „Komolyzene játékosan” című magyarázó
kamarazenei koncert sorozatot gyerekeknek és felnőtteknek.
Ezeken felléptek például fafúvós, rézfúvós hangszereken ját-
szó profi zenészek a Fesztivál Zenekarból, és az akkor még
pályája elején járó Pasztircsák Polina is. Először a kiseb-
bekkel kezdtük, majd 2002-ben a felnőttekkel újjáélesztettük
a Székely Betlehemes hagyományát - idén már 15. alkalom-
mal adjuk elő Telkiben és Budajenőn, Szenteste napján.
Pedagógusi munkám első állomásán, egy Dráva-menti kis
horvát faluban megismertem a délszláv népzenét. Ennek is
köszönhető, hogy 2010 óta minden októberben itt a Pajtában,
a Falukáposztája rendezvény estéjén, a Kokukk és az önkor-
mányzat támogatásával megrendezzük a fergeteges hangu-
latú délszláv táncházunkat.
Visszatérve az iskolára: általában milyenek a telki
gyerekek?
Nagyon érdeklődőek, igyekvőek és tehetségesek. Néha
azt érzem, hogy nagyon leterheltek, délelőtt és délután is.
Főleg hetedikben és nyolcadikban, amikor a ter-
mészetismeret tantárgy négy részre válik szét (kémia, fizika,
biológia, földrajz). A délutáni különórákat ezért is érdemes ala-
posan szűrni.
Miért érdemes ide járniuk a gyerekeknek akár egészen a
nyolcadik osztályig?
Az alsó tagozatban megkapják a szükséges alapokat, és
ennél még többet is, gondolok itt az angolra, a sakkra és
megannyi sikeres szakkörre. Jó a felső tagozat, biztos tudást
kapnak a gyerekek, lelkes, szaktárgyukat jól oktató
tanároknak köszönhetően.
Szerintem jó, ha ameddig lehet, a szülők helyben tartják
gyerekeiket, a sok utazás például nem feltétlenül előnyös. Itt
maradva több a szabadidejük, nyugodtabbak mindennapjaik.
Ön szerint mit lenne érdemes fejleszteni az intézmény-
ben?
A tehetséges gyerekekre még több időt kellene fordítani. Az
eszközöket mindenképpen fejleszteni érdemes, jó volna több
projektor és laptop is. Az intézményi növekedésnek viszont
szerintem valahol határt kellene szabni.
Milyen szakmai előnye van a nagy tantestületnek?
Mivel több ugyanolyan szakos kolléga van, hasznos szakmai
megbeszélésekre van lehetőség. A tantestületen belül sok-
félék vagyunk, egymás munkájának megismerése során is
kölcsönösen sokat tanulunk.
Mi a legnagyobb pozitívuma az iskolának?
A kollégáim korábban már elmondták a legfontosabbakat.
Ezeken kívül (pl. sakk, két tanítási nyelv) a sokrétű és sokfajta
délutáni iskolai elfoglaltság lehetőségét említeném.
Köszönjük az interjút!

szb

A sokoldalú tanár - interjú
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Településünk egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező rendezvényére, a

Faludisznajára 
2017. február 4-én, szombaton 

kerül sor. A szokásoknak megfelelően ezúttal is kora reggeltől várják
az érdeklődőket a Pajta-Faluházba és környékére.

Ezen a napon a toros finomságok mellett tea, 
forralt bor és jó hangulat egyaránt várható.

A részletes programleírással kapcsolatban figyelje a plakátokat és a Telki Portált
(www.telki.hu)!

Hirdessen nálunk!
A Telki Napló és Portál (telki.hu) a Telki Önkormányzat hivatalos havilapja, illetve weboldala. Együtt a helyi kommunikáció fő
csatornáit jelentik. Olvasóik jellemzően a közel 5000 fős település, és a több tízezres lélekszámú környező régió lakosai,
valamint a községre költözni szándékozók, a Telki iránt érdeklődők.
A Napló az egész településen, minden háztartásba ingyenesen eljut, míg a Portált rendszeresen figyelik az itt élők a friss
információk elérése érdekében.

Érdeklődjön a hirdetési lehetőségekről!
A hirdetések árairól, és a jelentkezés további feltételeiről mindkét orgánum esetében érdeklődni hétköznaponként,
munkaidőben a munkaugy@telki.hu email címen, a 06-26-920-806-os telefonszámon, vagy személyesen, a Telki Polgármes-
teri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.) Pénzügyén lehet.

Faludisznaja 2017
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Ehavi nevezetességünk igencsak rendhagyó. Az egykori
bencés monostor és apátság első oklevélanyaga 1198-ból
származik, és bár ma már sajnos nem lehet ékessége
Telkinek, egykor itt állt temploma. Sőt, volt időszak, amikor
tervek voltak bővítésére is, így jelentősége mind a mai napig
rendkívül fontos – egykori – helyi értékké teszi.

A rendelkezésre álló információk szerint a mai Pajta-Faluház
helyén álló templomot a török uralom idején, 1543-ban rom-
bolták le. A levéltári források szerint 1801-ben a régi apátság
falmaradványait elbontották, köveit az új templom építésekor
felhasználták.

Képek: Callmeyer Ferenc, Wilcsek Tamás

Nevezetességeink: Telki Apátság
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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.

GÓLYAHÍR

Ebben a hónapban 
elkerülte falunkat a

gólya.
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Idén - rendhagyó módon – rajzpályázatot hirdetett gyer-
mekeknek az önkormányzat. Az abszolút győztes alkotása
díszíti a község karácsonyi képeslapját.

A zsűritagoknak, Maronicsné Dávid Annának, Márton Ildikónak
és Igaz Imrének nagyon nehéz dolga volt pályázat
elbírálásánál. Rendkívül sok, egészen pontosan 172
érvényes, szép és színvonalas rajz érkezett, amelyek közül az
alábbiak lettek a győztesek.

Abszolút győztes: Szücsik Bence 8.c osztályos tanuló
2. helyezett: Szilágyi Réka 8.c. osztályos tanuló
3. helyezett: Nagy Katinka 5.b osztályos tanuló

A nyugdíjasok képeslapjának győztese: Vincze Virág 5.a
osztályos tanuló

A polgármesteri különdíj alsósoknak nyertese: Rácz Nóri 1.b.
osztályos tanuló

A szervezők különdíja: Dura Boglárka 3.b osztályos tanuló
Közönségdíj: Karácsony Emma 5.a osztályos tanuló

A szervezők köszönik az elkészített műveket és boldog
karácsonyt kívánnak mindenkinek!

Karácsonyi
rajzpályázat

Nyugdíjasok képeslapja - Vincze Virág 5.a

Pályázat 3. helyezettje - Nagy Katinka 5.b

Szervezők különdíja - Dura Boglárka 3.b Alsó tagozatos polgármesteri különdíj - Rácz Nóri 1.b
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Közönségdíj - Karácsony Emma 5.a

Pályázat 2. helyezettje - Szilágyi Réka 8.c
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A győztes rajz - Szücsik Bence 8.c

 


