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Sáncban a hóvíz 
könnyû hajót visz, 
füstöl a fényben a barna tetô. 
Messze határba 
indul az árva, 
lenge madárka: billegetô 

Titkon a Bükkben 
moccan a rügyben 
- mint csibe héjban - kandin a lomb. 
s mintha a róna 
kedve dalolna 
úgy muzsikál, muzsikál a kolomp. 

Indulok. Értem. 
Jól tudom: értem, 
értem üzen a zsenge határ: 
"Szíved a bomlott, 
ócska kolompot 
hozd ide, hozd ide már"!

Részletek a 4. oldalon

A Telki Óvoda és Általános Iskola
beiratkozásának tájékoztatója

Alkotók és sztereotípiák 
– Kodolányi János kapcsán

Bôvebben az 5. oldalon

Zöld rovat, 1.rész:
A komposztálás örömei

Bôvebben a 6. oldalon

8. oldal

Telki vendége: Csukás István
7. oldal

A hónap növénye: Nárcisz
Bôvebben a 6. oldalon
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Telki Község Önkormányzat Képviselô-testülete az alábbi ren-
deleteket hozta:
(A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra, a leg-
fontosabb közlendôket tartalmazzák. További információk meg-
találhatóak a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy ér-
deklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási
idôben.)

2007. március 6.2007. március 6.

Elsô napirendi pont a 2006. évi költségvetés technikai okból tör-
ténô módosítása volt. Ennek háttere, hogy az elôzô évben az is-
kolai és óvodai normatívát más létszámmal tervezték és igényel-
ték, mint ahogyan az a késôbbiekben alakult. 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiségek bérletérôl szóló rendelet módosításával
kapcsolatban az Oktatási, Kulturális és Sport, valamint a Szoci-
ális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (OKSB) elmúlt ülésén
javasolta, hogy azok a civil szervezetek, akik közösségi szerepet
töltenek be a településen, bérleti díj kedvezményben részesülje-
nek. A tervezet szerint önkormányzati programok teljesen men-
tesülnek majd a díj fizetése alól. Ilyen program lehet többek kö-
zött a polgárôrség, vagy településrészek által tartott gyûlés is.
Ezeket az eseményeket kérelembenyújtás esetén a polgármester
bírálja el és engedélyezi önkormányzati rendezvényként.

A képviselôk az OKSB véleményének figyelembe vételével a
civil szervezetek támogatását az alábbiak szerint határozták
meg:

Alapítvány elnevezése:        Tám. igény: Megítélt tám.:
Kokukk Egyesület 225000.- 100000.-
Néri Szent Fülöp
Cserkészcsapat Alapítvány 250000.- 100000.-
Óvoda-iskola Telkiben:
Út Európába Alapítvány 250000.- Nem tám.
Telki Nôi Kar
Közhasznú Egyesület 351000.- 100000.-
Telki
Sportegyesület 2250000.- (terembérlet) 3430000.- 750000.-

A 2007-es költségvetés rendezvénykeretének felosztását a kö-
vetkezôképpen állapították meg:
Rendezvény:      támogatás:
Faludisznaja 360000
Újszülöttek, beköltözôk köszöntése 50000
Március 15-i megemlékezés 30000
Augusztus 20-i megemlékezés 30000
Telki Fesztivál 950000
Október 23-i megemlékezés 30000
Falukáposztája 200000
Karácsonyi koncert 20000
Székely Betlehemes 30000
Szülôsuli Kapcsolatok rendezvény 30000
Szépmûvészeti Múzeum: 
Van Gogh kiállítás (buszköltség) 10000
Fiatalok farsangi rendezvénye 60000
Nyugdíjasok farsangi rendezvénye 5000
Nyugdíjas klub rendezvény támogatása 275000

Egészségnap 190000
Baba mama klub 30000
Gyógytorna 180000
Fiatalok rendezvény támogatása 60000
Szülôsuli Kapcsolatok elôadása 60000
Intézményi vacsora 100000
Összesen: 2 700 000

Egy ellenszavazattal szemben a jelenlévôk többsége úgy dön-
tött, hogy a Szent Péter és Pál Római Katolikus Plébánia (Buda-
jenô) egyházközösség, a Telki Római Katolikus templom felújí-
tására vonatkozó támogatási kérelmét a jelentôs mértékû költ-
ségvetési hiány miatt most nem támogatják, azonban a kérdést a
bevételek alakulásának ismeretében idén augusztusban újratár-
gyalják.
A büdzsé helyzete miatt a képviselôk a Gungl József Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 2007-es évre vonatkozó támogatá-
si igényét is elutasították.
A testület tagjai megállapodtak abban, hogy a Telki Waldorf
Óvoda môködéséhez - alapítványi intézményrôl lévén szó,
amely a Telki Óvoda alternatívájának is tekinthetô - 2006/2007.
nevelési év második félévére összesen 125 000 Ft-tal járulnak
hozzá.
Határoztak az ülésen arról is, hogy a 2007. évi költségvetésben
jelképes 1000.-Ft megnyitásával Környezetvédelmi Alapot hoz-
nak létre.
Felszólalásában az egyik képviselô kiemelte, hogy a szociális
juttatásokra tervezett kiadások harmadára csökkentek, ami a
késôbbiekben - fôleg eseti segélyezésnél - komoly problémát
okozhat. A Budajenôvel közösen megalakult Caritas segítségé-
vel talán kiegészíthetô lesz majd a problémás családok anyagi
támogatása. Amennyiben a benyújtott segélykérelmek és a meg-
állapított összegek túllépik a keretet, akkor a félévi költségveté-
si felülvizsgálatkor a szociális segélyalap pótlását is napirendre
tûzik.
A képviselôk szerint a jövôben érdemes elgondolkozni azon a
lakossági felvetésen, mely szerint a szennyvíztisztítóból a buda-
jenôi patakba kiengedett vízbôl létre lehetne hozni egy mester-
séges tavat, amit horgásztóként lehetne hasznosítani.
A polgármester egy, az iskolával, és annak szükségességével
kapcsolatos felvetésre reagálva elmondta, hogy a település spe-
ciális adottságokkal rendelkezik, mivel a gyerekszám átlagban
sokkal magasabb, mint az ország egyéb területein. Ezért az óvo-
da és iskola fenntartása a jövôre nézve – mivel önkormányzati,
kötelezô feladat – közös érdekünk, emellett a színvonalas okta-
tási intézmény népességmegtartó erôt is jelent. Az alpolgármes-
ter ehhez még hozzátette, hogy egy család- és szabadidôbarát te-
lepüléshez kapcsolódó szolgáltató-rendszerben lenne jó gondol-
kodni, ahol a családközpontúság, a szép lakókörnyezet, és a
színvonalas oktatás megteremtésével lehetne létrehozni a sport,
rekreációs, egészségügyi terület plusz szolgáltatásait, ami több
család letelepülését eredményezheti.
Ugyancsak egy érdeklôdô hozzászólására válaszolva esett szó
arról is, hogy az értékalapú adózásnál az övezetek kialakítására
nincs jogi lehetôség. Az ingatlanok értékének, vagy m2-ének ka-
tegorizálásával lehetne az adómértékeket meghatározni, de ez
kezelhetetlen lenne, és nagy felháborodást okozhat. Ezen kívül
a lakosság hátrányos szociális helyzetû szegény családjai fôleg
a Petôfi és Rákóczi utcában laknak, és az itt élôk nagy része
nem, vagy mérsékelt adót fizet. A jövôre vonatkozóan a testület-
nek át kell gondolni, hogyan tudja megteremteni a mûködéshez

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl
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és a hiány pótlásához szükséges költségeket. 
Az ülésen elhangzott, hogy a tanulók tankönyvtámogatását, és
az ingyenes tankönyvellátást az Általános Iskola költségvetése
tartalmazza, valamint megállapodás született a közalkalmazotti
pótlékok mértékérôl is.
Döntöttek azzal kapcsolatban, hogy az Óvoda pszichológusi ál-
láshelyet 2007. április 1-tôl félállásúvá módosítják.
A képviselô-testület úgy határozott, hogy a 2007/2008. tanévre
az általános iskolai beiratkozás idôpontja az alábbiak szerint ala-
kul:

2007. április 11. (szerda) 12-18 óráig

2007. április 12. (csütörtök) 8-18 óráig

2007. április 13. (péntek) 12-18 óráig

(További részletek a 4. oldalon.)

Egy tartózkodás mellett a jelenlevôk egyetértettek abban, hogy
az M&F Szervezési Kft.-vel fejlesztési tevékenységet támogató
pályázatok figyelésére és a kiválasztott pályázatok megírására
Telki Község Önkormányzata megbízási szerzôdést kössön.

szb

Április 6-án  /pénteken/ 16-18 óráig Telki Pajta
Április 10-én /kedden/ 10-12 óráig Újfalu (Gyöngy-
virág utca 2. elôtt )
Április 13-án /pénteken/ 16-18 óráig Pajta

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy minden 3 hónapos-
nál idôsebb ebet veszettség ellen kötelezôen be kell oltani.
Ennek költsége: 2400.- Ft/eb.
A veszettség elleni oltással egy idôben az ebek tablettás
féregtelenítését is el kell végezni.
Egy tabletta ára: 150.- Ft
Az adag testsúly kilogrammonként változó:
10 kg-ig 1 tabletta
20 kg-ig 2 tabletta
30 kg-ig 3 tabletta
Az oltás kérésre háznál is történhet ára: 2900.- Ft/eb.
Az oltás április-május hónapban a fentiekkel azonos tari-
fával elvégeztethetô a Telki, Harangvirág u. 26. sz. alatti
Állatorvosi rendelôben is, az alábbi rendelési idôben:
Kedd, csütörtök 17-19 óráig
Szombat: 9-12 óráig

Kérjük, hogy az eb oltási könyvét szíveskedjék magával
hozni.

Telki Fesztivál 2007
Május 11-én, pénteken, és 12-én, szombaton ismét meg-
rendezésre kerül a Telki Fesztivál, sok-sok színvonalas
programmal, gyermekeknek és felnôtteknek egyaránt. A
komoly- és könnyûzenei programok mellett kiállítások,
irodalmi és színházi mûsorok, fergeteges tánczenés utca-
bál és játszóházak várják az érdeklôdôket. A pontos
programot a Telki Napló április végén megjelenô számá-
ban olvashatják!

EBOLTÁS F E L H Í V Á S !
Telki községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Határozatlan idôre
Pénzügyi ügyintézôi munkakör betöltésére

Alkalmazási feltételek:
- Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség

- vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint pénzügyi-
számviteli szakképesítés

Elôny: 
- Mérlegképes könyvelôi képesítés (államháztartási szakon)
- Költségvetési szervnél töltött gyakorlat

A jelentkezéshez csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

Bérezés a Köztisztviselôk jogállásáról szóló törvény alapján.

További információ:
Lack Mónika aljegyzô
26-372-037, 26-372-081

Köszönet a Faludisznaja
szervezôinek

A falu lakóinak nevében ezúton is szeretnénk köszönetünket
kifejezni az önkéntes felajánlók és segítôk jóvoltából
februárban megrendezésre került Faludisznaja rendezvényért!

Tájékoztató
A Képviselôtestület 2007. január 26-án egy szabálytalannak és
indokolatlannak tûnô megrendelés miatt fegyelmi vizsgálatot
indított Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô ellen. A jegyzô asszony
2007. január 27. napja óta betegállományban van, ezért a fe-
gyelmi vizsgálatot a Képviselôtestület 2007. március 6-án fel-
függesztette. A jegyzôi feladatokat átmenetileg Lack Mónika
aljegyzô látja el.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját április 21-én, 19
órakor a Telki templom javára megrendezendô jótékonysági
koncertünkre, melynek helyszíne a Telki templom. Érdeklôdését
és segítô szándékát elôre is köszönjük!  

Pasztircsák Polina és Füzi Nóra
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Értesítjük a kedves szülôket, hogy a Telki Óvodában
(Harangvirág u. 3.)

a beiratkozás 2006. május 7–11-ig tart, 
minden nap 8–17 óráig

Az óvodai felvételt a Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény szabályozza:
„65. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alap-
ján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévé-
nek betöltése után vehetô fel. A szülô gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan je-
lentkezô gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben
folyamatosan történik.
(2) A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell fel-
venni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetôleg
ahol szülôje dolgozik. A felvételrôl, átvételrôl az óvoda
vezetôje dönt. Ha a jelentkezôk száma meghaladja a
felvehetô gyermekek számát, az óvodavezetô (…) bi-
zottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az
óvoda – beleértve a kijelölt óvodát is – köteles felven-
ni, átvenni azt a gyermeket, aki (…) köteles óvodába
járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
a körzetében található (kötelezô felvételt biztosító óvo-
da). (…) A kötelezô felvételt biztosító óvoda – ha a
gyermek betöltötte a harmadik életévét – nem tagadhat-
ja meg a halmozottan hátrányos helyzetû gyermek, to-
vábbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyerme-
kek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló tör-
vény 41. §-a alapján jogosult a gyermek napközbeni el-
látásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a
gyámhatóság kezdeményezte.
(3) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való be-
osztásáról az óvodavezetô dönt, a szülôk és az óvoda-
pedagógusok véleményének figyelembevételével.
(…)”
Óvodánkban idén is jelentôs túljelentkezés várható.
A felvételi bizottság javaslatát az alábbi szempontok

mérlegelésével fogja megtenni:
- a gyermek telki lakos
- 5. életévét betölti 2007-ben 
- a jelentkezett gyermek 2007. december 31-ig betöl-

ti-e a 3. évét
- a szülô a gyermek napközbeni felügyeletét meg tud-

ja-e oldani (dolgozik-e)
- a családlátogatás tapasztalatai (életvitelszerûen lak-

nak-e Telkiben)
- gyermek- és családvédelmi szempontok figyelembe

vétele

A beiratkozáshoz szükséges:

- Bejelentett telki lakcím (szülô és gyermek)
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata

Telki, 2007. március 
Danóczy Balázs

polgármester

FELHÍVÁS ÓVODAI
BEÍRATÁSRA

BEISKOLÁZÁS 2007
Tisztelt Telki Polgárok, Kedves Szülôk!

Az alábbiakban kivonatoljuk az érintett családokhoz eljuttatott szóróanya-
gunkról a 2007-08-as tanévben iskolaköteles korúvá váló gyermekek beíra-
tásáról a legfontosabb információkat.  

A beiratkozás menetérôl
Telki község körzeti iskolája a Telki Általános Iskola. Amennyiben a szülô
gyermekét másik iskolába kívánja vinni, azt a körzeti iskolában be kell je-
lenteni.
Telki Község Önkormányzat Képviselô-testületének határozata (45/2007.
III. 06) értelmében a beiratkozás az alábbi idôpontokban lesz, melyrôl fel-
hívásban tájékoztatjuk a szülôket, egy hónappal korábban az iskola honlap-
ján, a község hivatalos lapjában, hirdetményeken az iskolában, óvodában,
önkormányzatban és egyéb helyeken (posta, tenisz-csarnok, ABC, stb.).

A beiratkozás idôpontjai:
2007. április 11. (szerda) 12-18 óráig
2007. április 12. (csütörtök) 8-18 óráig
2007. április 13. (péntek) 12-18 óráig

A beiratkozás helye: Telki, Muskátli u. 2.,  földszint jobb oldal, 14. sz. te-
rem, könyvtárszoba

Az iskolavezetés kéri, hogy a szülôk a beíratásra hozzák magukkal a gyer-
mek anyakönyvi kivonatát és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség el-
érését tanúsító igazolást, valamint:
- a szülô (gondviselô) személyazonosságát és lakcímét igazoló okiratot
- a gyermek állandó lakcímét igazoló okiratot
- egy darab igazolványképet a gyermekrôl

Az iskola a felvételrôl 15 napon belül dönt, melyrôl a szülôket tájékoztatja.
Az értesítés 2007. május 2-tól egy hétig naponta 7.30-16.00-ig személyesen
átvehetô a titkárságon. Ezután az érintetteknek postázzuk.
A beíratás egyéb részleteirôl a felhívásban tájékoztatjuk Önöket.
A beiratkozáskor a gyerekeket is szívesen látjuk!
Az iskolába való felvételrôl, a tanuló osztályba, tanulócsoportba sorolásá-
ról az igazgató dönt. A döntés elôtt kikéri az óvónôk, a tanítók, a pszicho-
lógus és fejlesztô pedagógus véleményét, maximálisan figyelve arra, hogy
a döntés a gyermek legmegfelelôbb fejlôdését szolgálja. A határozat ellen a
kézhezvételtôl számított 8 napon belül a szülô eljárást megindító kérelmet
nyújthat be az igazgatónál, aki azt elbírálásra az önkormányzat jegyzôjéhez
küldi meg.

A beiskolázás folyamata
Az iskolavezetés februárban összevont szülôi értekezleten tájékoztatta a
nagycsoportosok szüleit az óvodában. 
A leendô tanítók februártól folyamatosan látogatják az óvodában a nagy-
csoportos gyerekeket és a nem telki óvodásokkal is találkoznak.
Idén a beiratkozás az elsô osztályokba április második hetében zajlik. Má-
jus végén az iskola szülôi értekezletet tart az elsôsök szüleinek a gyerekek-
kel együtt. A felvett tanulókkal a kapcsolatot a tanítók tartják levélben vagy
személyesen, a szülôk pedig a honlapon megadott fogadóóra idôpontjában.
Ôsszel az elsôsök a Telki Óvodába, volt csoportjukba, csoportszobájukba,
óvónôjükhöz, az óvónôk pedig nyílt órán látogatnak vissza az elsôsökhöz. 
Az óvoda pszichológusa és az iskola fejlesztôpedagógusa is folyamatosan
segítséget nyújt a zökkenômentes átmenethez.
A 2007/2008 tanévben induló 1. osztályok osztályfônökei lesznek:     
Prokopp Zsuzsanna, Putz Ildikó
A Telki Általános Iskola elérhetôségei:
Cím: 2089 Telki, Muskátli u. 2. Tel/fax: 06-26-572-096
E-mail: titkarsag@iskolatelki.tvnet.hu, titkarsag@iskola.telki.hu, 
igazgato@iskolatelki.tvnet.hu  Web: www.iskola.telki.hu
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Március 15-i megemlékezés Telkiben
Közel száz érdeklôdô részvételével zajlott idén az 1848-as forradalom és szabadságharc megemlékezése Telkiben.
A Pajtánál felsorakozó felnôttek és a nagyszámú gyereksereg fáklyákkal, énekelve vonult az általános iskoláig, ahol Csö-
mör Zsuzsa tanárnô összeállításában hallgathatta meg a nagyérdemû az ünnepi mûsort, melyen Lendvay Viktor, az isko-
la tanulója elszavalta a Nemzeti dalt, ifjabb Móczár Gábor trombitán játszott, Földváry Gábor pedig Juhász Ferenc pró-
zaversét adta elô.
Köszönet illeti a szervezésért Móczár Gábor alpolgármestert, valamint a fellépôket, akik segítettek abban, hogy méltó
módon emlékezhettünk meg a forradalomról és szabadságharcról!

Február folyamán a Telki Általános Iskola
életében is megkezdôdött a beiskolázási
idôszak, ami komoly elôkészületekkel jár
a tavaszi idôszak során. Színes, környezet-
barát papírra nyomtatott szórólapunk vala-
mennyi érintett családhoz eljutott. A sza-
bad iskolaválasztás elve alapján 60 iskola-
köteles korú gyermek szüleinek kell dön-
tést hozniuk a közeljövôben, ám mielôtt
ezt megtennék, mindenképpen ajánlott
megjelenniük a Muskátli utcában. Ezzel
kapcsolatban részletes információk a Beis-
kolázás 2007 címû írásunkban találhatóak.
A Farsangot követô hetek eseményei kö-
zül a február végi, „Nyelvünkben élünk”
jeligével megrendezett anyanyelvi csapat-
verseny érdemel elôször említést. A vetél-
kedôn a felsôs évfolyamokból összeállított
vegyes csapatok indultak. A gyerekek ér-
dekes, részben játékos, részben komoly
feladatokat oldottak meg: többek között
szókirakóst, nyelvi szituációs gyakorlato-
kat és volt „most mutasd meg” (activity)
is.
Februárban számtalan esemény zajlott a
„Másság Hónapjának” nevében. A témá-
ban számos remek képzômûvészeti alko-
tás született iskolánkban. Ezek egy része
egy olyan kiadványba is belekerült,
amelyben a gyerekek az öregedéssel járó
változásokról írtak és rajzoltak.
Márciusban újabb érdekes és fontos témá-
val foglalkozunk a „Tematikus Hónapok”
sorozatban: ez nem más, mint a szen-
vedélyek. A korosztályok ezúttal is külön-
bözô szinten és mélységben dolgozzák fel

a kérdéskört. A vizuális élményekre külön
hangsúlyt helyezünk. 
Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc
kezdetének évfordulója alkalmából isko-
lánk színvonalas emlékmûsort rendezett.
A koreográfus-rendezôk Csömör Lászlóné
és Vászolyi Tímea voltak. Az ünnepély
elôzményeként - Andó István, portásunk-
nak köszönhetôen - nemzeti színû koszo-
rút helyeztünk el az iskola bejáratánál ta-
lálható „emlékhelynél”, azaz a faragott
kopjafánál.
Iskolánk komoly erôfeszítéseket tesz az
idegen nyelvû képzés érdekében. Ennek
jegyében egyes szakórák is más nyelven
folynak, hogy az iskolát elhagyó korosztá-
lyoknak biztos alapokat nyújtson - Homo-
lya Vera tanárnô például közel egy hónap-
ja angolul tartja a biológiaórákat.    
Örömmel számolhatunk be a Telki Napló
olvasóinak arról is, hogy Fábián Benedek
6.a osztályos tanulónk I. helyezést ért el az

országos Zrínyi matematika versenyen.
Ezúton is gratulálunk a gyôztesnek és a
felkészítô Molnár Edit tanárnônek!

Igaz Levente 

ISKOLAI HÍREK
Tavaszkezdô  h í rössze fog la ló

Mire megöregszem 
Mi lesz, mire megöregszem? Magam sem
tudom. Csak a képzeletem játszik el az
öregkor gondolatával.
Szeretném, ha sok szép unokám lenne, ha
okosak lennének, és a szokásos, vasárnapi,
családi ebédnél azt mondanák: „Mama,
kaptam egy piros pontot olvasásból!”
Ha mindig játszhatnék velük, és meglep-
hetném ôket ajándékokkal. A szüleik he-
lyett kényeztethetném ôket, és a kedvenc
süteményüket süthetném.
Támogatnám ôket mindenben, és nem bán-
nám, ha az egyikük akár a békagyûjtemé-
nyébôl is hozna karácsonyra nekem egyet.

Kóródi Erzsébet ( 8.o )

Kedves Telkiek!
Az áprilisban és októberben meg-
rendezendô Kakaókoncertek pontos
adatai a korábban programajánlónk-
ban megjelentekkel ellentétben a kö-
vetkezôek:
Helyszín: Telki Általános Iskola
Felelôs: Maronicsné Dávid Anna
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KODOLÁNYI  JÁNOS
EMLÉKTÁBLÁJÁNAK
MEGKOSZORÚZÁSA

2007. március 13-án délután 6 órára hir-
dette meg egyesületünk a Kodolányi-ház
oldalán lévô emléktábla megkoszorúzá-
sát. 
Az eseményt megtisztelte jelenlétével a
Petôfi Irodalmi Múzeum képviselôje, Su-
lyok Bernadett, Móczár Gábor alpolgár-
mester, valamint a helyi cserkészcsapat
két képviselôje is.
Az alkalmon említésre került a két év
múlva esedékes 110. évforduló, melyet
nagyobb szabású rendezvénnyel készü-
lünk megünnepelni. 
Kodolányi János 108 éve született Telki-
ben. Egyesületünk alapításakor céljául
tûzte ki az író hagyományápolását,
hosszabb távon egy Kodolányi-emlék-
szoba létrehozását községünkben. (En-
nek elsô lépéseként 2005-ben Kodolányi
életmû-kiállítást rendeztünk, melyrôl az
országos sajtó is megemlékezett.)
Kodolányi János alakját sok félreértés
övezi, ezek eloszlatására mellékeljük Su-
lyok Bernadett doktoráns cikkét az íróról.
KOKUKK Egyesület - Molnár Krisztina Rita

Kodolányi a huszadik századi prózaírók-
nak ahhoz a vonulatához tartozik, akiket
mindeddig nem értékeltek méltó helyü-
kön. Utóélete szempontjából talán a leg-
problematikusabb világnézeti besorolha-
tatlansága, egymással ellentétes eszmék
egyes elemeinek kiválasztása és beol-
vasztása saját világképébe. Másfelôl ez
azt is bizonyíthatja, hogy volt bátorsága
az ideológiák mélyére nézni, s létrehozni
saját elméletét a környezô világról. A
rendszerváltoztatás elôtt ráadásul je-
lentôsen gátolta befogadását, hogy a szo-
cializmus uralkodó esztétikájával ellenté-
tes volt nemcsak mûvészetfelfogása, ha-
nem egész élet- és világszemlélete is.
Késôbb a posztmodern irodalmi irányza-
tokhoz képest elbeszélôi attitûdje elavult-
nak tûnt, így a kevésbé preferáltak közé
került. 
Kodolányi János Telkiben, nagypolgári
családban látta meg a napvilágot. Apja
uradalmi fôerdész volt, született még egy
lánytestvére, szülei korán elváltak. 1903-
tól a család Baranyában élt Pécsváradon
és Vajszlón, az író ezt a vidéket tekintette
szülôföldjének. Apja második házassága
is boldogtalanságba torkollt. Kodolányi
1921-ben nôsült meg, s apjával véglege-
sen szakított, jelképesen egy társadalmi
osztállyal és szülei generációjával. 
Az író szellemi-eszmei tájékozódásának
összetettsége az ôt ért hatások áttekinté-
sével értelmezhetô. Személyiségének
kardinális vonása, hogy sohasem tudott
egyetérteni semmiféle rendszerrel, nem
volt elôtte olyan tekintély, amit meg ne
fricskázott volna. Minden látóterébe érô
jelenséget aszerint ítélt meg, hogy az mi-
képpen viszonylik az általa isteni ere-
detûnek tartott abszolútumhoz.
Az 1920-as években Kodolányi különfé-
le baloldali útkeresô írói tömörülések
tagja, ez idô tájt szocialistának vallotta
magát, a dialektikus materializmus híve,
kapcsolatot tartott a munkásmozgalom-
mal. A harmincas évek elején azonban
József Attilával egy idôben szakított az
illegális kommunista párttal. József Atti-
lát a szocialista érában egyértelmûen
munkásmozgalmi költônek állították be,
nem hangoztatták bolsevizmust elítélô
véleményét, istenes verseit egyenesen el-
hallgatták. 1990 után sikerült újraértel-
mezni költészetét, mûveit új befogadási
szempontok szerint értékelni, ez a fordu-
lat az irodalomtanításban is érzékelhetô. 
Kodolányinak már diákkorában kezébe
került Freud egyik könyve, A mindenna-
pi élet pszichopatológiája. Egy idôben
pszichoanalitikushoz is járt. Pszichológi-
ai mûveltsége nagyban hozzájárult má-
sok behatóbb megismeréséhez, de önma-
ga jobb megfigyeléséhez is. Marxista

éveit követôen visszatért a kereszténység
eszmeköréhez, a reformációban látta,
fôként a magyar kálvinizmusban a kö-
zépkori szerzetesmozgalmak törekvései-
nek továbbvitelét. Tehát gondolatvilágá-
ban megfért a baloldaliság, az elnyomot-
tak iránti szolidaritás, a pszichoanalízis
iránti vonzalom, és a keresztény tanok
tisztelete.
Kodolányi könnyen kötött és bontott is-
meretségeket, az írók közül Szabó
Lôrinccel való barátsága a legmélyebb és
legtartósabb. Közös szerkesztôségben is
dolgoztak az 1930-as években a Magyar-
ország napilapnál, valamint az induló Vá-
lasz folyóiratnál. Barátságuk a harmincas
évek második felében vált konfliktusok-
kal terheltebbé, mivel másképpen véle-
kedtek a náci Németországról, és a ma-
gyarországi német kisebbség politikai
szerepérôl. Szabó Lôrinc nem ellenezte
oly határozottan a német terjeszkedést,
mint Kodolányi. 
Kodolányi a Zárt tárgyalás címû írását
1943. május 20-án fejezte be Balatonaka-
rattyán, amikor a tisztán látók elôtt nem
volt kétséges a második világháború ki-
menetele, a hitleri Harmadik Birodalom
összeomlása, hiszen a német hadsereg
Sztálingrádnál már letette a fegyvert. Egy
bírósági dráma adja a keretét eszmék és
ideológiák összecsapásának. 
A titkos per vádlottját kihallgatásra vi-
szik, ahol összes mûveinek halmával
szembesül. A bíróság három tagja egy-
egy XX. századi ideológiát testesít meg:
a náci, a bolsevik és a liberális, kapitalis-
ta nagypolgár más-más nézôpontból, de
mind elítélik az írót. A vádlott véleménye
a XX. század elsô felében született két
vezetô ideológiáról, a fasizmusról és a
kommunizmusról: megegyeznek abban,
hogy nem tartalmaznak transzcendens
elemeket, vagyis nélkülözik a kultúrát,
ami az ô véleménye szerint az ember
szimbólumteremtô képességének meg-
nyilvánulása. Mindkettô a technokrata ci-
vilizáció egy-egy típusa, akárcsak az an-
golszász liberalizmus, ahogy ô nevezi,
plutokrácia. A három bíró kénytelen
szembesülni azzal, hogy az író ideológiá-
jukat, világszemléletüket nemcsak meg-
kérdôjelezi, de érvényteleníti is. Vesze-
delmes nézetei miatt mindhárman halálra
ítélik. Ebben a mûvében Kodolányi
egyértelmûen elhatárolódott mindenféle
olyan ideológiától, ami az emberi életet
nem mint önértéket nézi, alárendeli a hu-
mánumtól idegen, kreált szabályoknak.
Jó lenne, ha Kodolányi kikerülne a népi
író, a jobboldali író, - az író mûveinek
nem ismeretén alapuló - skatulyából.

Sulyok Bernadett

Alkotók és sztereotípiák 
Kodolányi János kapcsán

TAVASZI 
FALUSZÉPÍTÉS

A Telki Napló elôzô számában még ápri-
lis 21-i dátummal jelent meg, de mivel az
a szombat munkanap lesz, ezért 

április 14-én, szombaton délelôtt

rendezzük a falu szokásos tavaszi takarí-
tását, csinosítását! A pontos programot és
a helyszíneket a falu forgalmas pontjain
elhelyezett plakátok és szórólapok, vala-
mint a Telki Fórum és a község honlapja
hirdetik majd. Mindenkit kérünk, hogy
lehetôségeihez mérten vegyen részt a kö-
zös munkában! Tegyen érte Ön is, hogy
lakóhelyünk rendezettebb, kellemesebb
legyen!

üdvözlettel: a KOKUKK Egyesület
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2007. március 23-án – több mint egy éves
idôpont-egyeztetés után(!) - eljött hozzánk
Csukás István, a József Attila-díjas, Kos-
suth-díjas, Andersen-díjas író, a Pom-Pom
meséi, a Nagy Ho-Ho-Ho horgász, A ke-
ménykalap és krumpliorr, A vakáció a ha-
lott utcában, a Mirr-Murr kalandjai, és a
Süsü, a sárkány szerzôje. A számtalan, min-
denki által jól ismert mesealak megidézése
derûssé tette az esôs, hûvös délutánt.
Az irodalmi eseménynek a Telki Általános
Iskola aulája nyújtott teret. Szükség is volt
rá, hiszen még a „karzaton is lógtak” a gye-
rekek, kezükben egy-egy dedikálásra szánt
kötettel. 

Az író-olvasó találkozó Pigi néni (Igazga-
tónô) és a negyedikes gyerekek Sün Balázs
elôadásával kezdôdött, melynek végén a
gyerekek megköszönték Csukás Istvánnak
a mesét, és átadták neki azt a kis könyvet,
amelyben az iskola tanulói által „Ha majd
megöregszem…” címmel írt fogalmazások
és az e témában készült rajzok lettek össze-
gyûjtve. 
Az író beszélt arról, hogy milyen fontos a
szavakkal való játék, a meseolvasás- és
hallgatás, elmesélte, hogy gyerekkorában
sokáig hegedült, míg véglegesen el nem
kötelezte magát az irodalom mellett. Miu-
tán elhangzott két szonettje, szólt verseirôl

is, aztán válaszolt a gyere-
kek által feltett számtalan
kérdésre. A beszélgetés után
a gyerekek végtelen sorok-
ban várták, hogy sorra ke-
rüljenek, hiszen a több mint
egy órán keresztül tartó de-
dikálás türelempróbáló volt.
Azonban megérte, hisz Csu-
kás István valóban szeretet-
tel ajánlotta meséit a gyere-
keknek, amire nem csupán
aláírása, hanem mosolygó
szeme is bizonyság lehetett
mindenkinek.
(Az eseményt a KOKUKK

Egyesület szervezte, támogatta a Telki Ön-
kormányzat, a KOKUKK és magánszemé-
lyek, munkájukkal hozzájárultak az alka-
lom sikeréhez a Telki Általános Iskola dol-
gozói és a Telki Cserkészcsapat Mazsolái. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget!)

KOKUKK Egyesület

Figyelem!
AZ IRODALMI PÁLYÁZAT BEADÁSÁ-
NAK HATÁRIDEJÉT ÁPRILIS 30-IG
MEGHOSSZABÍTOTTUK!   
(Eredményhirdetés a Telki Fesztiválon

várható.)

Fotópályázat

Idén elsô alkalommal szeretnénk meghir-
detni a TELKI ABLAK-KIÁLLÍTÁS fotó-
pályázatot!
Aki a pályázatban szeretne részt venni,
kérjük, egyénisége és ízlése szerint díszítse
fel saját otthonának egy ablakát! Néhány
ötletet ill. mintát az ablakok díszítésére és a
fényképek elkészítésére a www.telkifo-
rum.hu helyi közösségi portál fotogalériá-
jában lehet megtekinteni.
Az ablakot ábrázoló, saját készítésû, legfel-
jebb 1MB méretô digitális fényképet név-
vel és címmel ellátva kérjük beküldeni leg-
késôbb 2007. május 1. éjfélig az abla-
kok@telki.hu e-mail címre.
A képekrôl készített kiállítás megnyitójára
és a pályázat eredményhirdetésére a Telki
Fesztivál nyitónapján a Telki Mûvészek
Házában kerül majd sor. 

TELKI VENDÉGE: CSUKÁS ISTVÁN

LOMTLOMTALANÍTÁS ALANÍTÁS TELKIBENTELKIBEN

Értesítjük Telki Tisztelt Lakosságát, hogy az AWE Umwelt
Tatabánya Rt. 

2007. május 14-én, 15-én és 16-án 
lomtalanítást végez Telki község egész területén. 

Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkezô hulladék,
lom, (nagyobb berendezési tárgy) 
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési tör-
melék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya, valamint az olyan mé-
retû, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl.
gépkocsi karosszéria, kazán, stb.) 

A LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE

TÉRÍTÉSMENTES.

Színházlátogatás
A telki Nyugdíjas klub szervezésében színházlátogatást tervezünk a Magyar
Színház „MY FAIR LADY” elôadására, melynek tervezett idôpontja: 2007.
április 29. vasárnap, délután 3 óra. 

Jelentkezni Csopaki Istvánnénál, a 372-279-es telefonszámon lehet.
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Örömmel tudatjuk, hogy a Telki Napló legki-
sebb gyermeke, a Zöld Rovat, megszületett.
Nem feledkezve meg arról, hogy korábban is
jelentek már meg „zöld” cikkek a lapban, ez-
zel a márciusi elhatározással szeretnénk e té-
mának nagyobb hangsúlyt adni, és ezentúl
minden lapszámban foglalkozni úgynevezett
ZÖLD témákkal.
Az ötletgazda és alapító a már sokak által jól
ismert Kokukk Egyesület, és a falu leg-
hosszabb nevû, ún. „TTKK” (Településfej-
lesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsá-
gi és Környezetvédelmi) Bizottsága, amibôl
most az utolsó K – „környezetvédelmi” – fon-
tos számunkra. A közös szándék: legyen Telki
egy zöldebb falu, tegyünk többet környeze-
tünkért és a lehetô legkevésbé károsítsuk. Hi-
szen miért költöztünk ide, ha nem azért, mert
kertet mûvelhetünk, körülvesz az erdô, a gye-
rekeink jó levegôt szívhatnak, és nagyobb
csend vesz körül, mint a nagyvárosban?
Mint maga a lap, e rovat is a lakossághoz
szól. Olyan témákat szeretnénk sorra venni,
amelyek a vállalkozó kedvû lakosokat inspi-

rálják és segítik abban, hogy környezet-tuda-
tosabban éljenek. A környezet-tudatosság,
amilyen hosszú szó, olyan apró, mindennapi
lépésekbôl születik meg. És rovatunk - bár
éppen csak megszületett - máris megteszi el-
sô kis lépését: márciusi témánk a házi kom-
posztálás.
A Bizottság környezetvédelmért felelôs „civil
tagjaként” e beköszöntôben ragadnám meg
az alkalmat arra is, hogy minden érdeklôdô
telki lakos közremûködését kérjem a bizott-
ság ezirányú munkájában.
ATTKKB minden hó második hétfôjén talál-
kozik az iskolában, és ülései (alkalmi kivétel-
lel) minden lakos számára nyitottak.
Mint civil tagnak, a feladatom többek között
a lakosság „zöld” kéréseit, javaslatait képvi-
selni a Bizottság felé. Az elmúlt három hó-
napban igyekeztem megkeresni az e téren
aktív egyéneket és szervezeteket, de nem két-
lem, hogy sokkal többen vannak Telkiben,
akik tesznek vagy tennének a környezetükért.
Örömmel veszem, ha javaslatokkal, prog-
ram-ötlettel, kezdeményezésekkel megkeres-

nek; ha segíteni tudnak/szeretnének környe-
zetvédelmi programok megvalósításában, va-
lamilyen szakértelemmel bírnak e téren stb.
Aki szeretné, email-en szívesen értesítem a
Bizottságban tárgyalt környezetvédelmi té-
mákról, bár itt a rovatban is rendszeresen lesz
szó az aktuális ügyekrôl.
Januári ülésén a TTKKB megszavazta a Tel-
ki Környezetvédelmi Alap létrehozását, ami-
nek egyik szerepe, hogy minden évben meg-
határozott forrást különítsen el a költségve-
tésbôl, ami csak környezetvédelmi célokra
fordítható. (Reméljük, ez évrôl-évre nô
majd…). Tervben van a szelektív hulladék-
gyûjtô szigetek bôvítése: szárazelem, fémdo-
boz, használt ruha, használt sütôzsiradék, és
az ún. Tetrapak dobozok gyûjtését szeretnénk
egy helyen lehetôvé tenni. A sok kertben lét-
rejövô „zöldhulladék” hasznosításán is törjük
a fejünket. És még sok-sok ötlet, kicsit keve-
sebb forrás, és maroknyi, ám annál lelkesebb
önkéntes zöld-munkás van a feladatra.
A Zöld Rovat szülei és rokonsága nevében
szeretettel:

Simonyi Cecilia
(simonyi.cecilia@gmail.com, 26/372-138,

30/418-5446)

A Földre az utóbbi idôben rájár a rúd: a sze-
métlerakók zsúfolásig megteltek, a levegô
szennyezett, a környezetet vegyszerek mér-
gezik, az ózonréteg pedig kezd eltûnni. A
felsorolt problémák nagy része a modern
ember életvitelébôl fakad. Az átfogó megol-
dás globális fellépést igényel, de a közvéle-
kedéssel ellentétben nekünk is számos le-
hetôségünk van rá, hogy hozzájáruljunk. Az
egyik igen hathatós eszköz a kezünkben a
HÁZIKERTI KOMPOSZTÁLÁS!
A komposztálás a szerves anyagok termé-
szetes lebomlási folyamatának és ezen anya-
gok újrahasznosításának ötvözete. A kom-
posztálás eredményeként humuszban gaz-
dag, feldúsított földet, azaz komposztot ka-
punk, amely talajjavításra használatos. Fel-
mérések szerint a háztartási hulladékból át-
lagosan kb. 20-30%-ot tesz ki az ún. zöld-
hulladék. Ez Magyarországon ma nagyrészt
a hulladéklerakókban végzi, holott kis ráfor-
dítással újrahasznosítható volna. Más meg-
közelítések szerint egyenesen félrevezetô
hulladéknak tekinteni ezeket az anyagokat.
Nyugat-Európában ma már bevett a „zöldja-
vak” kifejezés használata, és ezzel összefüg-
gésben a kom-posztálásra sem hulladék-
hasznosításként, hanem a hulladékká válás
megelôzéseként tekintenek. De hagyjuk az
ideológiát, és összpontosítsunk a „KUPAC-
RA”! A kom-posztálás fontossága mellett
két irányból is felsorakoztathatunk érveket.
Miért kellene megakadályozni, hogy a szer-
ves anyagok a szeméttelepekre kerüljenek?
Természetes körülmények között a szerves
anyagoknak létezik egy mindenki által jól is-
mert, egészséges körforgása. Ahhoz, hogy

ezt megfigyeljük, elég csak elsétálni egy
zöld erdôbe. Ha bekukucskálunk az avar
felsô rétege alá, rögtön szemünk elé tárul a
folyamat. A felsô réteg leveleit, gallyait még
felismerhetjük, beljebb azonban az elôzô
ôsszel lehullott levelekbôl keletkezett gaz-
dag, omlós földet találjuk. Ebbôl táplálkozik
– szemlátomást bôségesen – az eleven nö-
vényzet. A szemétlerakókba kerülô szerves
anyagok azonban kikerülnek ebbôl az év-
milliók óta mûködô folyamatból, és nem-
csak fölöslegesen foglalják ott a helyet, de
számos galibát is okoznak. 
A szeméttelepre kerülô szerves anyagok re-
akcióba léphetnek más anyagokkal. Ennek
eredményeként olyan toxikus lúgok szület-
nek, amelyek beszennyezhetik a talajvizet és
természetes vizeinket. Igen gyakran le-
vegôtôl elzárt (anaerob) körülmények közt
megy végbe a lebomlás, ilyenkor viszont az
anyagok komposztálódás helyett megrohad-
nak, amit metángázok felszabadulása kísér.
A metán egy robbanékony, az üvegházhatást
különösen növelô gáz. A fenti folyamatok
további következményeként a szemétlerakó
területe instabillá válhat, és könnyen meg-
süllyedhet.
Milyen elônyeink származnak ezzel szem-
ben a komposztálásból?
Az erkölcsi elégtétel mellett a komposztálás
kézzel fogható elônyökkel is bír. A mûtrá-
gyák hirtelen adagokban biztosítják a táplá-
lékot a növény gyökereinek, és megakaszt-
ják a gyökérfejlôdést. Elôállításuk során
veszélyes szennyezôdések kerülnek a lég-
körbe, felhasználásukkor pedig mérgezô nit-
rátok a talajvízbe. Ezzel szemben az ártal-

matlan komposzt kis adagokban, fokozato-
san és hosszú idôn keresztül nyújt tápanya-
got, és erôteljesebb gyökérfejlôdést eredmé-
nyez. A komposzt kedvez a talaj szerkezeté-
nek is, javítja a szellôzését, növeli víz-
megôrzô képességét. Ha komposzttal javít-
juk, az agyagos talaj fellazul, a homokos ta-
laj pedig tovább ôrzi meg a vizet. A
komposztban gazdag talajban nevelkedett
növények erôsebbek, és ellenállóbbak a be-
tegségekkel és kártevôkkel szemben. 
Vajon lehet-e biológus diploma nélkül is
komposztálni?
Több kiváló újságcikk és könyv jelent meg a
modern komposztálás tudományáról, és az
ember akár élete végéig tanulmányozhatja a
baktériumok, pszikrofíliák és actinomycete-
sek rejtélyeit. Nekünk azonban elég annyit
tudnunk, hogy egyes derék makro- és mikro-
organizmusok általában szeretik megenni a
leveleket, füvet, trágyát, ételmaradékokat,
papírzsebkendôt és más szerves anyagokat.
Kerti komposztálónk üzemeltetésében felbe-
csülhetetlen önkéntes munkát fognak teljesí-
teni. A segítôket nem is kell “importálnunk”,
hiszen természetüknél fogva helyben megta-
lálhatóak. A mi feladatunk csupán annyi,
hogy egy “öko-otthont” hozzunk létre szá-
mukra komposzthalom formájában, a többit
már nyugodtan rábízhatjuk a természetre. 
Folytatás következik! Az írás következô ré-
szében a kerti komposztáláshoz nyújtunk
majd praktikus tanácsokat.
Forrás: Roulac, John: Backyard Composting
Totens, Devon : Green Earth Books, 1996
Fordította: Darvas Katalin

Az összeállítást szerkesztette: Bellon Erika

BEVEZETÔ A ZÖLD ROVATHOZ
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A kisgyermek alapvetô igénye, szükséglete a fizi-
kai és érzelmi biztonság megélése. Életének elsô
éveiben a lelki fejlôdésében meghatározó szerepe
van a családnak. Sok család dönt úgy, hogy az
édesanya a szülés után mihamarabb visszatér dol-
gozni. Mivel az elsô 5-6 évben az alapvetô sze-
mélyiségjegyek alapozódnak meg, nagyon fon-
tos, hogy a szülô olyan óvodát, vagy napközit ta-
láljon gyermeke részére, ahol biztonságban, sze-
retetben nevelik.
A családi napközi a településen élô gyermekek
napközbeni ellátásának EU-normákon alapuló új,
és egyre népszerûbb formája. A szolgáltatás nagy
elônye, hogy a gyermekeknek családias környe-
zetet biztosít, ezzel segítve, hogy személyiség-
fejlôdésük az édesanya munkavállalása esetén is
optimális környezetben legyen biztosított. A
minôségi ellátás érdekében maximálisan 5-7
gyermeket fogadnak egyszerre, a bölcsôde, óvo-
da illetve az iskolai tanulószoba helyett a hozzá-
juk járó gyermekeknek foglalkozásokat, felügye-
letet és ellátást biztosítanak.
A Boldog Gyermekkor Közhasznú Alapítvány
létrehozói a családi napközi létrehozásának, üze-
meltetésének koordinátorai, valamint a bölcsôdés
és óvodás korosztály több évtizedes tapasztalattal
rendelkezô szakavatott pedagógusai. Az alapít-
vány fenntartásában mûködô családi napközik
minôségi munkáját a különbözô pályázatokon
való sikeres részvétel is dicséri. Célja, hogy segít-
séget nyújtson mindazok számára, akik vállalko-
zásuk jövôjét a családi napközi elindításában lát-
ják, és hogy ehhez minden olyan szakértôi olyan
útmutatást, segítséget megadjon, amely alapot
képez a vállalkozás sikeres beindításához és
mûködéséhez. 
Az alapítvány arra törekszik, hogy az általa
mûködtetett napközikben a gyerekek harmoni-

kus, eredményes és kiegyensúlyozott fejlôdését,
nagyobb közösségbe való késôbbi beilleszkedé-
sét, valamint a hátrányos helyzetû gyerekek ne-
velését elôsegítse.
Az alapítvány fenntartásában mûködô családi
napközik a nevelést, gondozást színvonalas tár-
gyi feltételek mellett, esztétikus, ingergazdag
környezetben valósítják meg.
A családi napközikben történô nevelés a család-
dal együtt szolgálja a gyermekek fejlôdését, ezért
nagyon fontos a szülôkkel való együttmûködés,
ami a napi személyes találkozások, közös progra-
mok, ünnepek, nyílt napok, továbbá szülôi érte-

kezletek segítségével valósul meg. A Boldog
Gyermekkor Közhasznú Alapítvány fenntartás-
ban mûködik többek között a Katica családi nap-
közi Budakeszin és a Kismackó gyermekfelügye-
let Telkiben. Az itt dolgozók segítôkész, empati-
kus magatartása érzelmi biztonságot nyújt a gye-
rekeknek.

Boldog Gyermekkor Közhasznú Alapítvány
Székhely: 2767 Tápiógyörgye, Bem u. 14.

E-mail:boldoggyermekkor@vipmail.hu

Számlaszám: 10700622-44365202-51100005
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A hónap növénye – 
a nárcisz

Illatélményeink különleges emlékmegôrzô
képességgel kísérnek bennünket egész éle-
tünkön át. Ahogy a szegfûszeges-fahéjas
sütik és a fenyô illata mindig karácsonyi
képeket villantanak fel bennünk, úgy tarto-
zik össze sokunk emlékezetében a meleg
tavaszi szél, a húsvéti sonka és a nárcisz
(Narcissus) illata.
Még emlékszem nagyapám nárcisz és já-
cint ültetvényére az alföldi kert teljes
hosszában, ami gyerekszemmel végtelen
méretûnek tûnt – még a nyuszi is minden
évben más helyre tudta rejteni benne a
húsvéti kosarakat. Ne hagyjuk nárcisz nél-
kül tavaszi kertünket…
Tenyészhely: napos, félárnyékos fekvés-
be, lombhullató fák, cserjék tövébe, vagy
évelô ágyásba telepítsük. Szegélyágyás-
ban a törpe nárciszok (N. „Jetfire”)
szônyege praktikusabb: a levelek elszára-
dáskor nem hagynak maguk után rendetlen
képet. A nagyvirágú, hosszú szárú (pl.

trombita-) nárciszok könnyen letörhetnek
a szélben, ezért védett helyre kerüljenek.
Cserépben, balkonládában a „Tête-à-Tête”
vagy a „Minnow” fajtákat használjuk –
utóbbi nem nô magasabbra a mellé ültetett
gyöngyikénél sem.
Talajigény: tápdús, jó vízáteresztô, nem
túl nedves talaj.
Ültetés: szeptemberben ültessük a hagy-
mákat saját magasságuknál háromszor mé-
lyebbre, így a mûvelési mélység alá kerül-
nek, és késôbb nem kapáljuk vagy fordít-
juk ki ôket a gyomlálásnál. Tömör talaj
esetén durva szemcsés anyag (kavics) ke-
rüljön az ültetô lyuk aljára, hogy a hagy-
mák ne rothadjanak el.
Szaporítás: fiókhagymákról könnyen sza-
porítható. Visszahúzódás után válasszuk le
ezeket, ültetésig tároljuk hûvös, száraz he-
lyen.
Gondozás: 3-4 évente érdemes átültetni.
Ha ültetô kosárban telepítettük, ez a mûve-
let leegyszerûsödik. Virágzás után ne vág-
juk vissza, amíg teljesen vissza nem hú-
zódnak a levelek. A hagyma így gyûjt erôt
a következô évre. Az elhaló virágszárban

lévô tápanyagot is magába szívja, ezért el-
nyílt virágait úgy szakítsuk le, hogy a nyél
megmaradjon.
Virágzás: márciustól májusig. A nárcisz
virágaiból lehetôleg még kinyílás elôtt a
reggeli órákban vágjunk, így tovább tart a
vázában.
Kísérô növényei: kék (krókusz) és piros
(tulipán) színek emelik ki igazán a nárcisz
szépségét, de más, korán nyíló virágokkal
is jól mutat: jácint, primula, szarvacskás
ibolya.
Örömteli kertészkedést kíván:
G. Kovács Modeszta – KOKUKK Egyesület

BOLDOG GYERMEKKOR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY FENNTARTÁSÁBAN MÛKÖDIK

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociáis és Esélyegyenlôségi Minisztérium egyebek között
pályázatot írt ki új családi napközik kialakítására. A Kismackó gyermekfelügyelet a

Telki Önkormányzat támogatásával 
elnyerte a legmagasabb összeget. 

Kis létszámú csoportokban 2 felnôtt 
felügyeletével látjuk el a kicsiket.

HÉTFÔ: játékos gyerektorna
KEDD-CSÜTÖRTÖK: angol foglalkozás

NYITVA TARTÁS: 6.30 - 17.00
ÜGYELET: 18.00 óráig

KISMACKÓKISMACKÓ
GYERMEKFELÜGYELETGYERMEKFELÜGYELET

Boldog Gyermekkor Alapítvány

KAKATICATICA
CSALÁDI NAPKÖZICSALÁDI NAPKÖZI

KATICA

CSALÁDI NAPKÖZI

Budakeszi, Fô u. 219.
Tel.: 06 23/453-771

KISMACKÓ

GYERMEKFELÜGYELET

Telki, Zúzmara u. 21.
Tel.: 06-20/4393187
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K Ö Z É L E T  -  H I R D E T É S

Két éves angliai kint tartózkodásunk után
(„a keep smiling” országában éltünk!), már
a határt átlépve hideg zuhanyként ért, ho-
gyan kommunikál nemzetünk. A kellemet-
len élmény folytatódott üzletben, hivatal-
ban, iskolában. És nem csak a szavakról
volt szó. Angliában természetes volt, hogy
a másikban megbízom, a jót tételezem fel
róla, míg másra nem ad okot, és azt nézem,
hogyan segíthetek, ha hozzám fordul. Ezt a
viszonyulási módot már az óvodában tanít-
ják. Ha otthonról nem hozná magával a
gyermek, az iskolai irodalom órán pedig to-
vább csiszolgatják a társadalmi érintkezés
belsô és külsô stílusát, mivel nem az iroda-
lomtörténet elsajátításán van a fô hangsúly.
Sokáig tartott, míg újra megszoktam és már
nem érintett érzékenyen a hétköznapok
kommunikációs stílusa. Egészen addig,
míg a lelki egészség védelmérôl nem kezd-
tem el tanulni, akkor megint feltûnt a ho-
mokozó szélén üldögélve, hogy az anyukák
mennyi negatív üzenetet, mennyi fölösle-

ges korlátozást közvetítenek frusztrált és
boldogtalan gyermekeiknek, pedig ugyan
azt másképp is lehetett volna mondani. Bíz-
tatóan, mosolyogva, pozitív célt állítva a
szemük elé, és megint nem pusztán a sza-
vak jelentésérôl van szó, hanem a belsô
hozzáállásról: szeretlek téged, bízom ben-
ned, meg tudod csinálni, elfogadlak akkor
is, ha baj van. Ez nem fejezôdött ki az üze-
netben. Az utcán elkapott férj és feleség
közti párbeszédben hasonlókat tapasztal-
tam. Hétköznapi kapcsolati kultúránkból
hiányzik a beleérzô figyelem, az elfogadó
hozzáállás, a jó dolgok keresése a másik-
ban, amire építeni lehet. Panaszkodó nép
vagyunk, de itt is csak magunkra figyelünk
és elsüllyedünk a magunk teremtette prob-
léma-mocsárban. Égetôen hiányzik a ko-
pernikuszi fordulat, hogy másképp viszo-
nyuljunk szeretteinkhez, dolgainkhoz, em-
bertársainkhoz. Ehhez belsô szemléletvál-
tás kell, több szempontú figyelem, távlato-
sabb nézôpont, kicsit több tudatosság. Ak-

kor elérhetjük, hogy mondatainkkal nem
váltunk ki épp ellenkezô hatást, mint amire
számítottunk, (én csak „jót akartam”, és
tessék!), hogy ítélkezés helyett érzelmein-
ket közöljük, és képesek vagyunk kérni (ez
az erôszakmentes kommunikáció alapsza-
bálya), hogy a másik valódi érzéseire figye-
lünk és nem a puszta szavakra.
Ebben tud nekünk segítséget nyújtani a
meghallgatás és megértés nagy szakértôje:

Debrecenyi Károly István

TENISZ+OKTATÁS+COACH /partner/
OKTATÓK: 
Szônyi Gabriella: Tel: 06-30/999-2899
Barsi Árpád: Tel: 06-70/317-4192
Déri Gábor: Tel: 06-20/941-5301

ASZTALI TENISZ+OKTATÁS
OKTATÓ: Pregitzer Antal Tel: 06-70/508-4632

AEROBIC : Edzô: Decker Anna: 
Tel: 06-30/541-4108
Kedd: 18.00-19.00  Péntek: 9.00-10.00

ÚJ: INTENZÍV FOGYÁST EREDMÉNYEZÔ
TORNA
EDZô: Decker Anna Tel:06-30/541-4108
Kezdô és közepes állóképességô hölgyeknek  
Szerda: 9.30-10.30  

ÚJ: ZSÍRÉGETÔ KONDI LIGHT: 
EDZÔ: Bernát Erzsébet:Tel: 06-30/314-4329
Szerda: 16.00-17.00

FITTNESS JAZZ-TÁNC FELNÔTTEKNEK,
BALETT  GYERMEKEKNEK
Tanár: Galambos Lilla Tel: 06-20/377-5911
szerda: 19.00-20.00 Hétfô 18.30-19.30

ÚJ: INTIM TORNA
OKTATÓ: Kriston Andrea  Tel: 30/212-1637
Indul: március 13.-án kedden 10-13.30 (3 alk.)

ÚJ: HASTÁNC:
Oktató: Tóth Bea (Kairóban VB 1. helyezett)
Tel: 06-30/399-4535   Szombat 10-11

PILATES: Oktató. Hollanday Andrea 
Tel: 06-70/318-1066
Hétfô: 9 -10-ig, szerda: 8.30-9.30
csütörtökön: 19-20

JÓGA 10 alkalmas alaptanfolyam 
Oktató: Gelényi Csaba    Tel:20/942-4361
Hétfônként 19.30 -tól

ÚJ: AUTOGÉN TRÉNING /relaxáció/
Juhász Ágnes-pszichológus Tel: 06-30/244-
1095 egyéni és csoportos formában

TÁRSASTÁNC: 
Tanár Gruber Márta : 06-20/441-0028
Gyermekeknek: Péntek 17-18
Felnôtt 18-19 és 19.15-20.15 ill. 20.15-21.15

RITMIKUS GIMMNASZTIKA
GYERMEKEKNEK: Tanár: FajtnéThuróczky
Zsuzsanna: Tel: 06-30/747-4135
Kedd- csütörtök: 15.30-16.30 és: 16.30- 17.00

MINI MOO’S(JÁTÉKOS ANGOL)
Tanár: Varga Joanne Tel:06-20/980-8442
Indul: márc. 13.-án 9.15-10-ig

TÜCSÖK ZENE:  Tel: 06-30/999-4945 
Személyiségfejlesztô ritmus-ének zene
Csütörtök délelôtt 9-tôl ill. 10-tôl

KISMAMA TORNA: 
Gyógytornász: Lonkai Adrienn
Tel: 06-30/992-8097 Hétfô délutánonként

KISMAMA KLUB Érd: 06-26/372-714
Minden 2. kedden

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ:
Erényiné Budai Éva: 06-20/529-1686
Hát és talpmasszázs- reflexológia- 
/bremer/ bioelektromágneses energiaterápia
Aroma masszázs,- fül-és testgyetyázás

MAURI MASSZÁZS,KÍNAI
AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZS  Szarvas
Ildikó: Tel: 06-70/531-4990, 06-23/453-346

SZAUNA HIDROMASSZÁZS RELAXÁCIÓS
terem ÁLLÓSZOLÁRIUM
Valamennyi termünk kibérelhetô:

RENDEZVÉNYEK (születésnapi összejövetelek,
tanácskozások, bemutatók)

GYERMEKZSÚROK teljeskörû lebonyolítását
vállaljuk:

06-26/372-714 
Telefonszámon Martus Monikánál
E-mail: demontenisz@freemail.hu

Meghívó
„Meghallgatni, megkérdezni, megérte-
ni, megoldani" címmel tart elôadást a
mindennapok kommunikációjáról és a
segítô beszélgetésrôl Debrecenyi Ká-
roly István a telki Tenisz-klubban a
"Kapcsolatok" címû elôadás sorozat
folytatásaként, április 19-én csütörtö-
kön 8 órakor. Minden érdeklôdôt sze-
retettel várunk a szervezôk. 

TUDJUK, MITTUDJUK, MIT BESZÉLÜNK?BESZÉLÜNK?

A Telki Teniszklub szolgáltatásai A pátyi székhelyû villamosipari
fôvállalkozással és kábelkereskedelemmel

foglalkozó JOHNSVILL Kft. keres

IMPORT BESZERZÔ
MUNKATÁRSAT

Feladatok:
– Társaságunk bel- és külföldi

beszerzéseinek bonyolítása 
(ajánlatkérés, megrendelés, szerzôdés
elôkészítés)

–  Új beszerzési források felkutatása,
részvétel a tárgyalásokon és
szerzôdések elôkészítése

–  A munkakör magába foglalja a
kiszolgálási tevékenység támogatását

Elvárások:
– Minimum érettségi
–  Használható angol nyelvtudás
–  Jó kommunikációs képesség, precíz

munkavégzés
–  Word, Excel programok ismerete
Elôny:
– Logisztikai vagy kereskedelmi

végzettség
– Mûszaki területen szerzett beszerzési

tapasztalat
Lehetôség:

Az ideális jelentkezônek középtávon
lehetôsége lesz a teljes logisztikai
terület vezetésére.

Jelentkezés:
– A fényképes szakmai önéletrajzokat

várjuk e-mail-ben, office@johnsvill.hu
vagy levélben a Johnsvill Kft. 2071
Páty, Kerekdombi út 5. címre.

További információért tekintse meg a
www.johnsvill.hu honlapot!    (x)
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KONTÉNERES
építési törmelék - sitt - szemét
- föld elszállítása 4-6-8 m3-es

konténerekkel!
Megrendelhetô Telkiben: 

Mobil: (20) 312-0896
(30) 908-4077

MEGRENDELÉSEIKET
KÖSZÖNETTEL

VESSZÜK!

MMáárrcciiuussii llaappzzáárrttáánnkkiigg 
sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::

Tamási Bertold és Lájer Enikô gyermeke: Tamási Konrád
Steindl Endre és Csatorday Dóra gyermeke: Steindl
Emma Zorka

Elôzô számunk Gólyahír rovatában elírás történt,
amelyet ezúton szeretnénk helyesbíteni: eszerint Persányi
Bálint, Persányi Frigyes és Persányiné dr. Berki Beáta
gyermekeként jött a napvilágra.

JJóó eeggéésszzssééggeett kkíívváánnuunnkk!!

Nyári sport tábor Zsóry fürdôn!
Azokat a gyerekeket és barátaikat is várjuk akik év közben nem

sportolnak, de jó társaságra vágynak!

Idôpont: 
2007. Június 25-30-ig  

Érdeklôdni és
jelentkezni lehet: 

Péterfy Judit 
táborvezetônél 

06 30 9 506 966  

BBÖÖLLCCSSÔÔDDEEHHÍÍVVOOGGAATTÓÓ
Csillebércen megnyílt bölcsôdénkben, igényes környezet-
ben fogadjuk 6 hónapostól 3 éves korig gyermekek jelent-
kezését. Magasan kvalifikált, empátiával rendelkezô gon-
dozónôk egyéni igényeik figyelembevételével gondozzák,

sok-sok szeretettel nevelik a rájuk bízott gyermekeket.

Felvétel a jelentkezés sorrendjében történik. 

Nappali ellátás mellett többféle, családokat segítô szolgál-
tatást biztosítunk.

További információ: Magyar Gyuláné 30-4665166

Szeretne Ön szerkesztô lenni?
Ossza meg falunkkal kapcsolatos közérdekû
információit, észrevételeit községünk lakói-
val a Telki Napló hasábjain! Szerkesztôsé-
günk szívesen lát minden olyan cikket, fel-
hívást, mely széles körben érinti Telki pol-
gárait.

Elérhetôségeink és
hirdetésfelvétel:
telkinaplo@telki.hu 

Szilágyi Balázs (+36) 70-312-74-00

Következô lapzártánk várható idô-
pontja: 2007. április 16-án 12 óra

KKIIAADDJJAA::
Telki Községi Önkormányzat
2089 Telki, Petôfi utca 1.

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Danóczy Balázs polgármester

FFEELLEELLÔÔSS SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔ::
Szilágyi Balázs

Tel.: (70) 312-7400
telkinaplo@telki.hu
MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK:
Cseresnyés Ágnes

Imhof Iván
Kamlah Szilvia
Köveskuti Tünde

NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
MMeesstteerr NNyyoommddaa

Reggea fesztivál Telkiben!

A Ladánybene 27 sok szeretettel várja a reggea-zene szerel-
meseit és a kikapcsolódni vágyókat április 14-én este 20 órás
kezdettel a Telki Tenisz Klubban!
Jegyek elôvételben a helyszínen 1500 Ft-ért megvásárolható-
ak. 
Érdeklôdni személyesen a Tenisz Klubban vagy a (26) 373
714-os telefonszámon lehet. 

Locsolóbál
Április 8-án este 8-tól hajnalig a Tenisz-klubban mindenkit
szeretettel várnak a szervezôk! Belépô: 500 Ft
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PET/CT: a korai 

rákdiagnosztika kulcsa

Azzal mindenki egyetért, hogy a daganatos betegsé-
gek korai felismerése nagyban javítja a túlélési esé-
lyeket. 

A PET kifejezés - amelyet a Pozitron Diagnosztikai
Központ megalapítása nyomán kezdenek szélesebb kör-
ben megismerni Magyarországon - egy funkcionális
képalkotó eljárás. 
A módszer a szövetek funkcionális jellemzôit (pl.: vér-
áramlás, anyagcsere) jeleníti meg egy adott pillanatban.
A PET - minden korábbi berendezésnél hatékonyabban
- még az anatómiai elváltozások elôtt képes jelezni a kó-
ros folyamatokat. A vizsgálat kiválóan alkalmas a daga-
natmentesség igazolására, rendkívül hatékony a mûtét
elôtti kivizsgálásban, az áttétek, kiújulások legkorábbi
felismerésében. Pontos térképet készít a testrôl, kimutat-
va, hol szükséges a beavatkozás, legyen az operáció
vagy célzott sugárkezelés. Segítségével elkerülhetôek a
felesleges vizsgálatok és mûtétek. 
A világszerte ma még kevés helyen megtalálható csúcs-
technológiával felszerelt Pozitron Diagnosztika Köz-
pont három betegségcsoportban is lehetôséget ad arra,
hogy a kórt egyedülállóan korán felismerjék az orvosok,
ezáltal jelentôsen növelve a gyógyulás esélyét. A felis-
merhetô betegségek között elsô helyen szerepelnek a
daganatos betegségek, az elsôdleges és áttétes tumorok,
a szívkoszorúerek szûkületei, valamint az infarktust kö-
vetô állapot. Végül az Alzheimer-kór és egyéb agyi
megbetegedések, már a tünetek megjelenését megelôzô
állapotban. A diagnosztikai központ, valamint az ott dol-
gozó nagy tapasztalattal rendelkezô orvosok és szakem-
berek a csúcstechnológia alkalmazásával nagyobb
esélyt adnak a gyógyulásra! 
A Pozitron Diagnosztika Központ nagy hangsúly fektet
az úgynevezett korai diagnosztika széles körben való
megismertetésére. Az intézet fôorvosa szerint az egész
testre kiterjedô PET/CT vizsgálatot akkor is érdemes el-
végeztetni, ha tünetmentesek és egészségesek vagyunk.
Ugyanis ezzel a diagnosztikai vizsgálattal egy egészsé-
gesnek mondott százfôs népességbôl átlagban 2 dagana-
tos megbetegedést tudnak kiszûrni, ami azért fontos,
mert ezek még korai stádiumúak. Mindezt tünetmentes
állapot mellett! 

Bôvebb információ:
Pozitron-Diagnosztika Központ
1117 Budapest, Hunyadi J. út 9.

Tel: 06-1 505-8888
info@pet.hu www.pet.hu

        


