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Édesanyám, harmat voltam:
selyem rétre le is hulltam.
Virágokat nevelgettem,
hogy azután néked szedjem.
Harmat cseppje, esô szála,
könnyû fényt vont a szirmára. 

Anyák napján, édesanyám:
ölelésed az én tanyám.
Az én tanyám: menedékem,
hozzád vezet boldog léptem.
Örömkönnyek szemedben...
Én ezért most, mondd, mit tettem? 
Bokrétámat megkötöttem:
hímes csokor nôtt kezemben.
Virágos most a mi házunk,
anyák napján meg kell állnunk!
Meg kell állnunk, megpihennünk,
édesanyánk ünnepelnünk.

6. oldal

A 2007. évi Telki Fesztivál
tervezett programja

Alapkôletétel
Telkiben az utóbbi évek legnagyobb 

beruházása készül

4. oldal

Zöld rovat

A komposztálás örömei
2. rész:

5. oldal

10. oldal

A hónap növénye: Körömvirág
9. oldal

Devecseri Gábor: 
ANYÁK NAPJÁN,
ÉDESANYÁM... (részlet)
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(A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra, a
legfontosabb közlendôket tartalmazzák. További információk
megtalálhatóak a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy
érdeklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási
idôben.)

2007. március 27.2007. március 27.
Az elsô napirendi pontban a polgármester elmondta, hogy
Budakeszi, Páty és Budajenô úgy döntött, hogy csatlakozni
kíván a Budaörsi kistérséghez. Zsámbék, Tök és Perbál marad a
Pilis-Buda-Zsámbék kistérségben. Több hozzászólást követôen
végül a testület úgy döntött, hogy kezdeményezi a Budaörsi
Kistérség és a Pilisi Kistérség lehatárolásának megváltoztatását
oly módon, hogy a település a Budaörsi Kistérségbe kerüljön
átsorolásra.
Ezek után a képviselôk elfogadták az Általános Iskola alapító
okiratának az alábbi módosítását:
„Az Iskola elsô osztályába – az OKSB eltérô döntésének
hiányában - azt a gyereket lehet felvenni, aki Telkiben
bejelentett lakcímmel rendelkezik.”
Ehhez kapcsolódóan pedig a következôket határozták meg:
„A felvételi eljárás során az iskola igazgatója és a Polgármesteri
Hivatal köteles vizsgálni a törvényi feltételek fennállását.
Amennyiben valamelyik feltétel (pl. az életvitelszerû Telkiben
történô lakás) tekintetében bármilyen kétség is felmerül, az
igazgató a felvételi eljárást felfüggeszti és haladéktalanul
írásban értesíti a település jegyzôjét. 
A jegyzô környezettanulmányt készít az érintett családról.
Amennyiben megállapítja, hogy a gyermek törvényesen és
életvitelszerôen él Telkiben, haladéktalanul tájékoztatja az
Iskolát, és a gyereket az iskolába felveszik. 
Amennyiben a jegyzô megállapítja, hogy a bejelentett lakcím
nem valós, határozatban állapítja meg a lakcím érvénytelenségét
és a határozat jogerôre emelkedését követôen az érvénytelen
lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti
mindaddig, amíg a gyermek valós lakcímét be nem jelentik.
A jegyzô a határozat megküldésével haladéktalanul értesíti az
iskolát, aki a felvételi eljárás felfüggesztését meghosszabbítja a
határozat jogerôre emelkedéséig. Amennyiben a határozat
jogerôre emelkedik, a gyermeket az iskola nem veszi fel.
Amennyiben a bíróság a határozatot jogerôsen megsemmisíti, a
gyermeket az iskolába fel kell venni.”
Döntés született arról is, hogy a testület felkéri a jegyzôt, hogy
vizsgálja meg az OKÉV engedély megszerzésének jogi
lehetôségeit, valamint a Polgármesteri Hivatalt, hogy -

egyértelmû jogi akadály hiányában - kérje meg az iskolai 1-4.
osztály csoportlétszámának 20 százalékos túllépésére vonatkozó
OKÉV engedélyt a 2007/2008. tanévre.

Végül döntött a testület arról, hogy az Óvoda-Iskola Telkiben:
Út Európába Alapítvány új Kuratóriumi tagjának megválasztják
Tóth Esztert és Homolya Verát.

Április 17.Április 17.
Az ülésen elsôként a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló rendelet-tervezetet fogadták el azzal a
módosítással, hogy az ellátás a jövôben természetben is
nyújtható lesz

Ezt követôen jóváhagyták a 2007. évre vonatkozó közbeszerzési
tervet, amely szerint idén a tornaterem mellett az iskolai
étkeztetés ellátására is közbeszerzési pályázatot ír ki a testület.

Megállapodás született arról, hogy a falu vezetése a szorosabb
együttmûködés jegyében szorgalmazza, hogy Budajenôvel
közösen kialakítsák a közös tanintézményfenntartás lehetôségét.
Ez ugyan technikailag nehezen megvalósítható, mivel nem az
ilyenkor szokásos „gyerekhiányos” iskolákról van szó, azonban
a jelentôs állami támogatás reményében érdemes úttörôként is
kidolgozni ennek feltételeit. Felmerült az is, hogy a jövôben
további fejlesztés lehetne az emelt szintû és a kéttannyelvû
(angol) oktatás biztosítása. Amellett, hogy ez is több fejkvótát
jelentene gyermekenként, segítene, hogy a felsôtagozat felvegye
a versenyt a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokkal.

Az „Erdôelve titkai” címû prezentácó keretében Callmeyer
Ferenc képviselô felvetette, hogy gyümölcsözô együttmûködést
hozhatna létre községünk egy testvérfaluval, nevezetesen az
erdélyi Kissolymos településsel. A Segesvártól 20 kilométerre
található hely számos nevezetessége közül kiemelkedik a
nyerstéglás székelykapu, emellett érdekes színfolt az esôs
idôben gólyalábon közlekedô székely és szász ôsöktôl származó
lakosság, és a táj romantikus, festôi képe is magával ragadja az
ide látogatókat. További különlegesség, hogy a házak errefelé
nem dominánsan fehérek, hanem elsôsorban kékben és
rózsaszínben pompáznak. A környék alatt található egy
gázmezô is, amelynek készletét a román törvények szerint a
falvak ingyen használhatják. A Székelyandrásfalva központú
régió településének polgármestere a képviselô ottjártakor
elmondta, hogy igen komoly fejlesztéseket hajtottak végre a
közelmúltban a falusi turizmus terén, és a jövôben az
együttmûködésnek ez lehetne az egyik legfôbb területe. A
képviselôk a bemutató után megegyeztek abban, hogy a
kérdéssel foglalkozni kell, bár felmerült, hogy a telki székely
betelepülôk is rendelkezhetnek élô erdélyi kapcsolattal, érdemes
tehát az ô véleményüket is kikérni az ügyben.

A Budakeszi Okmányiroda bôvítésére a Zsámbéki-medence
településeivel együtt falunk is arányos önrészt biztosít,
remélhetôleg ez is növeli majd az intézmény hatékonyságát.

A „Dohányfüstmentes Telkiért” címmel megállapodás született
arról, hogy a játszóterek környékét a gyerekek védelmében a
dohányzás mellôzésére figyelmeztetô táblákkal látják el, és
ennek rendeleti hátterét is kidolgozzák a jövôben. Emellett
javaslatot tesznek az iskola és az óvoda vezetésének, hogy ôk is
csatlakozzanak a programhoz.

szb

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl

Körzeti megbízott Telkiben
A Budakeszi Rendôrkapitányság 2007 februárjától körzeti
megbízottként Farkas Flóriánt alkalmazza Telkiben.
Megbízatása a tervek szerint hosszú távú lehet, így
„rendôrünk” a Telki Polgárôrséggel együttmûködve mindent
megtehet majd a bûncselekmények megelôzésére.
Reményeink szerint ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövôben
javulni tudjon Telki közbiztonsága.
A körzeti megbízottat a 06-70-369-5910-es telefonszámon le-
het elérni.

szb
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1. A testület számomra - kicsit meglepôen -
nagyon egységes képet mutatott az elmúlt fél
évben. Nem lehet a testületben tartós „front-
vonalakat” felfedezni, a testület minden tagja
elfogadni látszik azt a stratégiát, amit egy
mondatban így lehetne összefoglalni: Addig
nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk engedi
és állítsuk meg a vagyonfelélést. Természete-
sen gyakran elôfordul, hogy egy-egy képvi-
selô nem szavaz meg valamilyen döntést, de
ezek a szavazások nem keltenek senkiben
rossz szájízt, a döntés után továbblépünk a kö-
vetkezô feladatra.
2. Abszolút pozitívumként értékelem a pénz-
ügyi egyensúly irányába tett lépéseket: pót-
költségvetés, új adórendeletek, az idei közért-
hetô, „bottom up” (alulról építkezô) költség-
vetés elfogadása. Természetesen magam is
hallottam olyan kritikákat, hogy adót emelni
mindenki tud – mégis azt gondolom, hogy
fényévnyi a különbség a korábbi és a jelenle-
gi testület hozzáállása között. Mi felvállaltuk,
hogy véget vetünk a „fenn az ernyô, nincsen
kas” szemléletének és ôszintén a falu lakossá-
ga elé tártuk, hogy „a király meztelen”. Azaz
hiába él az átlagnál több jómódú család Telki-
ben, az Önkormányzat szegény. 
3. Fontos kiemelni, hogy a pénzügyi egyen-
súly megteremtése érdekében nem csupán az
adókat emeltük, hanem a költségeket is csök-
kentettük, valamint konzekvensen bevezettük
a „használó fizet” elvet. Megszüntettük a sze-

métgyûjtés, a szennyvíztisztítás, az iskolai ét-
keztetés támogatását, illetve minden területen
– különösen az iskolában – drasztikusan a tör-
vényi minimumra csökkentettük a kiadásokat.
Ez természetesen nem fájdalommentes folya-
mat, de felvállaltuk, hogy a közösségi érdeket
(azaz az adófizetôk érdekét) az egyéni érde-
kek elé helyezzük. 
4. Pozitívan értékelem az új testület konfliktu-
sokat nyíltan kezelô hozzáállását is: az iskola
alapító okiratának módosításával úgy tônik,
sikerül kiszûrni a Telkibe fiktíven bejelent-
kezô gyerekeket és elutasítani iskolai felvéte-
lüket. 
5. A pénzügyi egyensúly rövidtávú megte-
remtésén túl természetesen a falu stratégiai
fejlôdési irányát is igyekeztünk megtalálni.
Eléggé egyértelmûnek tûnik, hogy hagyomá-
nyos ipart, logisztikai tevékenységet senki
sem látna szívesen Telkiben és ezért még ál-
dozni (értsd: adózni) is hajlandó. (Természe-
tesen kutatás-fejlesztési, telekommunikációs,
informatikai, biotechnológiai, pénzügyi szol-
gáltatási tevékenységet mindenki szívesen
látna Telkiben, különösen, ha sok iparûzési
adót fizetnének, csak sajnos semmi nyoma
sincs, hogy ezeket a tevékenységeket bárki is
Telkibe szeretné hozni. A Talentis program
erejébôl is csak egy mezôgazdasági bázisra
futotta eddig a Zsámbéki-medencében.) Az új
testület a „wellness turizmusban”, rekreáció-
ban, egészségiparban, sportban véli megtalál-

ni azt a kitörési lehetôséget, ami elmozdíthat-
ja Telkit a jelenlegi holtpontról. 
6. Ennek elsô lépéseként sikerült megegyez-
nünk az MLSZ vezetôségével egy labdarugó
edzôközpont létrehozásáról a temetô mellett
található hat hektáros önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanon. Megítélésünk szerint ez a léte-
sítmény – a Magánkórházhoz hasonlóan – ér-
demben növeli majd Telki presztízsét és vél-
hetôen további beruházásokat vonz a faluba. 
7. Külön kell szólni az átlátható gazdálkodás
elsô látványos eredményérôl. A tornaterem
közbeszerzési pályázatára a tavalyi eggyel
szemben idén tizenöt érdemi pályázat érke-
zett, ami önmagában is nagy siker. Érdekes,
hogy a tavalyi egyetlen pályázó idei ajánlata
77 millió forinttal jobb, mint az idei legkisebb
ajánlat(!). Szintén az átláthatóbb, racionális
gazdálkodás keretébe tartozik az idei közterü-
let fenntartási szerzôdés, ami szintén érdemi
megtakarítást tesz lehetôvé. 
8. Természetesen a pozitívumok mellett sok
feladat vár még megoldásra az elkövetkezô
idôszakban: Bár sokat haladtunk a Telki Víz
ügyeinek rendbetételével, még nem voltunk
képesek megnyugtatóan lezárni az „örökölt”
problémákat. Bár tettünk komoly lépéseket a
nyíltabb kommunikáció érdekében (pl. az
adórendeletet magyarázata a Telki Napló mel-
lékletében), ezen a téren még komoly fejlôdé-
si lehetôség van elôttünk. Törekednünk kell
arra, hogy ne csak az internet-társadalom tag-
jait szólítsuk meg, hanem azokat is, akik nem
férnek hozzá a világhálóhoz. 
9. Befejezésül: 2007. biztosan nem lesz Telki
történelmének legfényesebb éve, de ennek el-
lenére talán úgy fog bekerülni az évkönyvek-
be, mint az az idôszak, amikor a falu lakossá-
ga és vezetôsége végre reálisan szembenézett
lehetôségeivel, a fejlôdés korlátaival és az élet
visszatért a racionális kerékvágásba. 

Dr. Réthy Imre

MEGHÍVÓ
EMLÉKTÁBLA AVATÁSRA

Minden telki lakost tisztelettel meghívunk 2007. május 11-
én délután a Telki Fesztivál keretében sorra kerülô emlék-
tábla avatásra a Telki Polgármesteri Hivatal elé.
Erkölcsi tartozásunknak teszünk eleget, amikor a II. világ-
háborút követô döntések miatt otthonukat, hazájukat elha-
gyásra kényszerülô telki németajkú ôslakosság kitelepítésé-
nek, és a hasonlóképpen Erdélybôl Telkire betelepített szé-
kely embereknek állítunk közös emléket az egykori iskola,
ma Polgármesteri Hivatal homlokzatán elhelyezésre kerülô
emléktáblával.
Ezzel egyidôben falunk újkori történetének egy szomorú
eseményére is emlékezünk.
Az emléktábla önkéntes közadakozásból készült. 

A Szervezô Bizottság nevében: Szigeti Antal képviselô

Gulyás Dénes,
Telki egyéni országgyûlési képviselôje

sok szeretettel hívja és várja a telkieket
Lakossági Fórumára,

amelyet 2007. május 17-én, szerdán este 18 órától 
tart a Telki Általános Iskola ebédlôjében.

A képviselô úr beszámol a megválasztása óta eltelt egy évben vég-
zett munkájáról és a jövôbeni terveirôl, de a Fórum egyben nyilvá-

nos fogadóra is, ahol természetesen bárki feltehet kérdéseket!

Az elsô hat hónapAz elsô hat hónap
2007. április 1-én volt fél éve, hogy Telki új Önkormányzati Testületét megvá-
lasztották. Talán nem felesleges egy képviselô szemével röviden értékelni a mö-
göttünk lévô idôszakot. Természetesen ennek csak akkor van értelme, ha ez a
cikk sok hozzászólást generál a Telki Fórumon, hiszen sokkal fontosabb, hogy
a lakosság hogyan látja a munkánkat, mint az, hogy a képviselôk hogyan lát-
ják saját magukat.

A Kodolányi János Kulturális és Környezetvédô Köz-
hasznú (KOKUKK) Egyesület 2003 tavasza óta mûködik
Telkiben. Céljairól, eddigi eredményeirôl, mûködésérôl részle-
tesebben olvashat a Telki Napló 2006. decemberi számában.
Kérjük, hogy amennyiben támogatja célkitûzéseinket, szemé-
lyi jövedelemadója 1%-ával is segítse azok megvalósulását!

Adószámunk: 64500010 - 13400091 
Köszönettel: a KOKUKK Egyesület
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A mintegy 6 hektáron megvalósítandó
edzôközpont megfelel az UEFA ajánlá-
sainak, és lehetôséget biztosít egyszerre
több csapat (nemzeti válogatott) kulturált
körülmények közötti edzôtáboroztatásá-
ra, szakmai továbbképzésére és a nyúj-
tott szolgáltatások magas színvonalával
versenyképes alternatíva lehet vezetô eu-
rópai klubcsapatok számára is.
– A Magyar Labdarúgó Szövetség tech-
nikai központjában zajlik majd az összes
válogatott csapat (felnôtt, utánpótlás, nôi,
kisebbségi, futsal, strandfoci, lábtenisz)
felkészülése. 
– A sportkomplexumban kap helyet a já-
tékvezetôk felkészítése, képzése. 
– A sportcentrumban kap helyet az
edzôképzés gyakorlati oktatása, a ma-
gyar labdarúgás tudományos háttere,
adatbázisa, könyvtára, videó felvételei-
nek tára. 
– A centerpályán kiépített legkorszerûbb
e l e m z ô

rendszer segítségével itt folyik majd a
válogatott játékosok teljesítményelemzé-
se, értékelése. 
– A technikai centrum ad helyet a
jövôben a sérült játékosok rehabilitációs
kezelésének, amely világszínvonalú
mûszerezettséggel a magyar labdarúgás
orvosi hátterének fontos része lesz. 
A létesítmény üzemeltetôi örömmel fo-
gadnak edzôtáborozás céljából hazai csa-
patokat, külföldi csapatokat és más
sportágak képviselôit, valamint egyéni és
csoportos turistákat. Tekintettel a helyi
környezeti adottságokra - a Zsámbéki
medence köztudottan jó klímájára és
kitûnô minôségû levegôjére - a komple-
xum a hasonló külföldi létesítményekkel
is felveszi a versenyt. A létesítmény ter-
mészetesen szolgálja majd Telki sport-
életét is, jó lehetôséget biztosítva helyi
rendezvények lebonyolítására. Az épü-
letben lehetôség lesz konferenciák, szak-
mai továbbképzések lebonyolítására is,

erre szolgál a

160 fôs konferenciaterem. Az ideérkezô
labdarúgócsapatok számára négy nagy
csapatöltözô, hozzátartozó gyúrószoba,
edzôi öltözô, orvosi szobák, konditerem,
szauna, szárazgôz kabin áll rendelkezés-
re. A területen helyet kap 3 db füves pá-
lya UEFA elôírások szerinti méretben és
egy szintetikus burkolatú mûfüves pálya,
valamint a központi épület öltözô szár-
nyához kapcsolódó 29x48x9m méretû
edzôcsarnok. 
A tervezett létesítmény funkciójából il-
letve használatából következôen az ide-
érkezô vendégek több napig (hétig) ma-
radnak majd, a létesítményt nem hagyják
el, így a napi gépkocsi forgalom nem lesz
jelentôs. A szálloda a körforgalomtól, a
temetô mellett kialakított úton lesz
elérhetô, ami egyben tehermentesíti a
Legelôdombi utat az Öreghegy forgal-
mától.

Mit nyújt ez a beruházás nekünk?
1. Pénzt, amelynek egy részébôl olyan

fejlesztést végzünk, amire egyébként
soha nem lenne forrásunk.

2. Adóbevételt, ami kulcsfontosságú a
település hosszú távú finanszírozásá-
ban.

3. Hírnevet. A faluról kialakult „leggaz-
dagabb település” bélyeget meg kell
változtatnunk a sport, az egészség és a
rekreáció hívószavakra!

4. Minôségi munkahelyeket, amelyek
egy négycsillagosos sportszálló üze-
meletetéséhez szükségesek.

5. Új létesítményt a faluban rendezvé-
nyek lebonyolítására (konferencia te-
rem, nagyméretû étterem).

6. Konferencia és szálláshely kapacitást
az önkormányzatnak rendezvény szer-
vezésére.

7. Sportolási lehetôséget az egész falu
számára.

Sportszálló és Edzôközpont
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Április 12. csütörtök, délután három-
negyed négy.
Hömpölygô tömeg, több tucat rend-
ôr, temérdek sárgamellényes „forga-
lomirányító”, és errefelé szokatlan
kocsisor képe fogadja azt, aki a kör-
forgalomnál az Öreghegy felé veszi
az irányt. Az embernek olyan érzése
támad, hogy nem is Telkiben, hanem
egy nagyvárosi felvonuláson jár.
Kisvártatva néhány rendôr utasít, áll-
junk félre autónkkal, ugyanis érkezik
a küldöttség. Szirénázó felvezetô
motorosok, rendôrautó, és sötétített-
üveges fekete autók haladnak el mel-
lettünk tempósan a „tett” színhelyé-
re. Aztán a Tengelice utcához érve
tovább erôsödik bennünk az érzés:
falunkban nem mindennapi esemény
készül.
Két füves, két mûfüves futballpálya,
szálloda, konferenciaterem, sport-
csarnok, futsal- és strandfocipálya –
így festhet majd a Magyar Labdarú-
gó Szövetség (MLSZ) technikai
centruma, amely a tervek szerint egy
év alatt épülne fel Telkiben. A szak-
mabeliek nagy része a magyar labda-
rúgás jövôjének lehetséges fellegvá-
raként tekint a komplexumra, amely
a Nemzetközi és az Európai Labda-
rúgó Szövetség (FIFA és UEFA) tá-
mogatásával készülhet el.
Az esemény kezdetekor már szinte
egy tût sem lehet leejteni az alkalom-
ra felállított rendezvénysátorban - hi-
vatalos volt ide mindenki, akit csak
érinthet a beruházás. Ugyan a lako-
sok tájékoztatása csak két nappal ko-
rábban kezdôdhetett meg - szinte az
utolsó percekig folytak a tárgyalások
- mégis szép számmal vettek részt fa-
lubeliek. A bemutatóul elhelyezett
mûfüves borításon helyet foglaltak
Telki és Páty fiatal sportoló-remény-
ségei és jelen voltak korosztályos vá-
logatott labdarúgók is. Buzánszky
Jenô, a legendás Aranycsapat tagja,
Várhidi Péter jelenlegi szövetségi
kapitány, Nyilasi Tibor korábbi
ezüstcipôs futballista, Róth Antal, a
21 éven aluliak utánpótlás válogatott
kapitánya, és még számtalan illuszt-
ris vendég vett részt az ünnepségen,
amely ifjabb Knézy Jenô mûsorveze-
tésével zajlott.
A pódiumon elsôként Kisteleki Ist-
ván köszöntötte az egybegyûlteket,

aki méltatta a pályázatot, és remé-
nyét fejezte ki azzal kapcsolatban,
hogy a beruházás a falunak és a ma-
gyar futballnak is egyaránt számta-
lan elônnyel jár majd. Külön üdvö-
zölte a megjelent telki gyerekeket, és
elmondta, bízik benne, hogy ôk is
aktív használói lesznek a felépülô lé-
tesítménynek. Az MLSZ elnöke
mindezek mellett kiemelte, hogy a
labdarúgás segíthet abban, hogy fe-
lülemelkedjünk a mindennapok
problémáin, hiszen a futballon kívül
erre semmi más nem képes, majd
hozzátette, hogy nekünk, magyarok-
nak génjeinkben van a sport, a tehet-
ségen kívül azonban törôdés is kell a
felemelkedéséhez.
Ezután Eva Pasquier, a FIFA európai
fejlesztésekért felelôs menedzsere
szólt a megjelentekhez, aki átadta Jo-
seph Blatter, a FIFA elnökének jókí-
vánságait. Ôt Matthieu Sprengers, az
UEFA végrehajtó bizottságának tag-
ja, a Holland Labdarúgó Szövetség
elnöke követte, aki elmondta, hogy ô
az idôsebb generáció tagja, s gyer-
mekként moziban látta az Aranycsa-
pat szenzációs londoni gyôzelmét.
Fontosnak tartotta megjegyezni azt
is, hogy véleménye szerint az MLSZ
nagyra törô tervekkel igyekszik gon-
doskodni a magyar futball jövôjérôl,
a fiatalok képzésének jobbá tételérôl,
és ezek mindenképpen üdvözlendô,
elismerésre méltó törekvések.
Ezek után Danóczy Balázs polgár-
mester mutatta be Telkit, s kijelentet-
te, hisz abban, hogy a technikai cent-
rum ugyanúgy a település nevezetes-
ségei közé tartozik majd, mint a szin-
tén elismert magánkórház.
Utolsóként Buzánszky Jenô, az
Aranycsapat tagja szólt a megjelen-
tekhez, és vastapsot kiváltva azt
üzente a fiataloknak, hogy legyenek
legalább olyan jó futballisták, mint
amilyen ô volt…
Ezután a rendezvény fénypontjaként
Kisteleki István és Nikházi Márk, az
U18-as válogatott fiatal labdarúgója
ünnepélyesen földbe helyezte a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség technikai
centrumának alapkövét, amelybe ké-
sôbb a bátrabbak kis kavicsot is
nyomhattak, emlékezetessé téve
részvételüket az eseményen.

Szilágyi Balázs

Alapkôletétel
Telkiben az utóbbi évek legnagyobb beruházása készül
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A 2007. évi Telki Fesztivál tervezett programja
május 11. péntek,
15.00 Komolyzene. Játékosan! Általános Iskola, aula

Vendég: Szerdahelyi Tamás és Ursu Gábor gitármûvészek
16.30 Emléktábla-avatás az Polgármesteri Hivatal 

1946-ben kitelepített svábság és betelepült székelység emlékére

Telki Vernissage Séta, kiállítások:

17.30 Bozsó József kiállításának megnyitója Telki Kórház
Danóczy Balázs és Kovács Gábor (KOGART)

18.00 A telki Pelles Róbert festômûvész Báder-ház (Fô u. 20.)
és Callmeyer Ferenc építész kiállításának megnyitója

18.30 Csatorday Dóra telki festômûvész kiállításának megnyitója Bordás-ház (Petôfi u. 5.)
19.00 Nyiri Kati, Szûcs Blanka és Dombi Lívia Gerhát-ház (Petôfi u. 14.)

telki iparmûvészek textil és üvegkiállításának megnyitója
19.30 A Telki Fesztivál és a Telki Ablakok Kiállítás megnyitója Telki Mûvészek Háza

Közremûködik: Szerdahelyi Tamás gitármûvész
20.00-21.00 "Párizs nem ereszt el" Oberfrank Pál és Juhász Róza vers- és sanzonestje Telki Mûvészek Háza
21.00-21.30 Énekes versek, verses énekek  - Pojják László mûsora Telki Mûvészek Háza
21.30-22.30 Gulyás Dénes és tanítványainak koncertje Telki Mûvészek Háza

opera- és dalest ,

május 12. szombat
9.00 zenés ébresztô, Platós Band faluszerte teherautóról
9.00 táncos ébresztô - mindenkit vár egy kis mozgásra Galambos Lilla Bordás-ház (Petôfi u. 5.)
10.00 Garabonciások: gólyalábas attrakciók Petôfi u.
11.00 a RINGATÓ foglalkozás bemutatkozása kismamáknak és picinyeiknek Bordás-ház (Petôfi u. 5.)

Gáspárné Kovács Modesztával
11.00-12.00 BábaKalács Társulat: "Jambóza Bábcirkusz" elôadása Jung-ház színpad
12.00-13.00 Szalóki Ági népdal- és jazzénekes koncertje gyerekeknek Jung-ház színpad
14.00-16.00 telki mûvészeti csoportok bemutatója Jung-ház színpad

néptánc, RG, jazzbalett, akrobatikus rocky
16.00-17.15 Musical Varázs - sztárvendégek: Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra Jung-ház színpad

akik új "Musical Duett" címû albumukról énekelnek
17.15 a KOKUKK Egyesület fotó- és irodalmi pályázatának Jung-ház színpad

mûsorral egybekötött eredményhirdetése
18.00-19.30 Kóruskoncert - a Telki Nôikar és vendégei Templom

Pasztircsák Polina és Füzi Nóra valamint a telki énektanárok énekegyüttese
19.30-20.30 a Budapest Ragtime Band koncertje Jung-ház színpad
21.00-22.30 a Hoax együttes koncertje és táncos utcabál! Jung-ház színpad

Petôfi u.

És még sok más érdekes program, többek között:
Kiállítás a KOKUKK fotópályázatának képeibôl a Pajtában.

A Családi Napközi és Játszóház szombaton egész nap várja a gyerekeket kézmûvesfoglalkozásra a Bordás-házban!
Színes, szagos, interaktív, gyerekbarát performansz a házikerti komposztálás népszerûsítésére, a SZIKE Egyesülettel!

Az Önkormányzat és a KOKUKK Egyesület bemutatkozó és információs standja.
Bolhapiac gyerekeknek, könyvvásár és csere-bere, kirakodó árusok, kézmûves foglalkozások.

Sok szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
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Nem félreértés, hiszen Telki majd’ minden
portáján volt körtefa - helyenként több is -
és számos van még ma is.
De „A körtefa” csak egy volt: az 1900-as
években az Anna-lakhoz vezetô út mentén,
az erdô szélén. Szép nagy vadkörtefa, tör-
zsén egy kisebb Szûz Mária kép elhelyez-
ve.
Ma már nem tudni, hány éves is volt, csak
azt, hogy nagyon öreg. A telkieknek fontos
találkozási, viszonyítási pont volt az akkor
még forgalmas Nagykovácsiba vezetô út
mentén.
Egy állomása, stációja a vallásos ôslakos-

ság Máriaremetére évente kétszer is
megtett zarándokútjainak, kiránduló-
hely a kisiskolásoknak, és minden ta-
vaszon itt tartotta a falu akkori tanító-
ja, Havas Ferenc a Fák-Madarak
Napját. Egyike volt a korabeli telki-
majálisok helyszíneinek is. 
Villámcsapás érte valamikor a hatva-
nas években, sokáig állt megcsonkul-
va, s változó életünk miatt jelentôsé-
gét veszítve, majd pusztult el teljesen né-
hány esztendô múltán.
A régiek emlékében viszont máig megma-
radt. Így született meg az újjászületés gon-

dolata is Portik Ferenc fejében. Saját
kertjében nevelt vadkörtefáját fel-
ajánlva szervezôdött az esemény,
amelyre 2007. március 17-én került
sor. Tizenöt-húsz lelkes ôslakos –
köztük budajenôiek is – vonult fel a
hegyre, és ültette el ünnepélyesen a
régi helyére az új „A körtefát”.
Felkérésükre Gábor Atya – megsza-
kítva a fiatalokkal közös „72 óra
kompromisszumok nélkül” program-
ját – megszentelte a görbetörzsû kis
csemetét, amely most még majd’ el-
vész az erdô nagy fái között.

A szélvédett erdômélyedésben a helyszínen
készült vaddisznópörkölt volt az ünnepi
étel, hozzá mindenféle itóka, vidám beszél-
getés a régi szép idôkrôl.
Nem csak holmi nosztalgiából történt min-
dez. Akik ott voltak, elsôsorban már nem
maguknak, hanem az „újaknak”, a fiatalok-
nak ültették a fát, abban a reményben, hogy
ápolják, amíg felnô, magukénak fogadják,
és számukra is fontossá, újabb kötôdéssé
váljék Telkihez, referenciapont lehessen az
eligazodásban.
Elôdje közmegbecsülésével övezve segít-
sen igazi közösséget teremteni, hasonlót,
mint a régi, amelyre nagy szüksége lenne
mai falunknak is!
Egyenesedjen ki a törzse, nôjön nagyra ez a
fa! Szigeti Antal

Április 14-én, szombaton öt helyszínen
zajlott a tavaszi falutakarítás. Nagyon szép
volt az idô: szikrázó napsütés, errefelé
szokatlan szélcsend, nyáreleji meleg. A
szép tavaszi napon jól esett a közös mun-
ka, vidám hangulatban telt az idô, és új is-
merôsöket is szereztünk. Éppen mire meg-
szomjaztunk volna, egy kedves lakótár-
sunk és kisfia minden helyszínt végigjárt,
és finom enni-innivalóval örvendeztette
meg a falucsinosítókat. A végén pedig
mindannyian örültünk a kézzelfogható
eredménynek! A nagyszámú önkéntes az

alábbi munkákat végezte el:
A falu budakeszi bejáratánál lefestettük az
érkezôket üdvözlô táblát, és favédô festék-
kel kezeltük a Telki Baráti Kör által állított
szép, faragott tölgyfapadot. Ezen a hely-
színen heten dolgoztak.
A Rákóczi utcai játszótéren egy nagyobb,
kipusztult folton pótoltuk a pázsitot, és ba-
rátságos, új színt kapott az itt álló hinta is.
Ezt a munkát két fô végezte el.
A fôútnak a Kórház fasor és a Muskátli üz-
letház közti szakaszán gyönyörû hársfa-
sort ültettünk el. Az itt dolgozók száma
nagyjából tizenöt volt.
Az iskolánál lenyírtuk a füvet és felszerel-
tük az összegyûjtött mûanyag kupakokból
készült ökopadokat. Itt hatan dolgoztak.
A Pipacs utcai játszótéren lefestettük az
öreg fajátékokat és összeszedtük a szeme-
tet. Itt egy ideig négyen dolgoztunk, de
késôbb még erôsítés érkezett a faluszéli
helyszínrôl.
A felmerült dologi költségeket az önko-
mányzat (faültetés), az iskolai alapítvány
(szerelôanyag az ökopadokhoz), a KO-
KUKK Egyesület és magánszemély támo-
gatók (festék, festôszerszámok, fômag)
állták. Köszönjük mindenkinek a munká-
ját, a szervezésben nyújtott sokféle segít-
séget, az anyagi részvételt, és örüljünk
együtt a falu megszépülésének!

Kokukk  Egyesület

Újra van Körtefája Telkinek

TAVASZI FALUCSINOSÍTÁS Kapcsolatok
A harmonikus párkapcsolat „titkairól" tart
elôadást Bagdy Emôke professzor asszony,
a Károli Gáspár Református Egyetem tan-
székvezetôje a "Kapcsolatok" elôadás soro-
zat keretében május 17-én 20 órakor, a Tel-
ki Általános Iskola könyvtárában. 
"A boldog családok mind hasonlók egy-
máshoz, minden boldogtalan család a maga
módján az."-írja Tolsztoj az Anna Karenina
elsô mondatában, zseniálisan ráérezve
késôbbi lélektani megfigyelésekre. Arra,
hogy a jól mûködô párkapcsolatnak meg
vannak a számba vehetô sajátosságai, és tu-
datossággal  sikeresebben irányíthatjuk azt.
Amikor valami nehézség adódik, amögött
egyéni sorsok látszólag bonyolult szövevé-
nye van. Ma már tudjuk, hogy ilyen esetek-
ben  legtöbbször a  kisgyermekkori szülô-
gyermek kapcsolatban kialakult kötôdés-
minták vetülnek rá a felnôttkori intimitásra,
de a krízis helyzetek "átdolgozásával" le-
hetôség van a változtatásra. Nem vagyunk
tehát kiszolgáltatva érzelmi életünk, vágya-
ink zûrzavaros csapongásainak, nem kell
újra és újra lejátszanunk ugyanazokat a
játszmákat. Ebben segíthet nekünk sokolda-
lú és átfogó szaktudásával Bagdy Emôke. 
Minden érdeklôdôt és kérdést szeretettel
várnak a szervezôk: Bakács Bernadett, Ha-
lász Terézia, a telki Szociális Egészségügyi
és Ifjúsági Bizottság 
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Tisztelt Telki lakosok!
A Telki-Víz Kft. az elmúlt hónapokban
többször jelezte, hogy a települési csatorna-
hálózatban és különösen az átemelôkben
folyamatosan jelentkeznek dugulások. A
dugulások oka legtöbb esetben az, hogy a
csatornába olyan hulladékok kerülnek, me-
lyeket nem lenne szabad a WC-n lehúzni,

vagy egyéb formában (csatornaaknán ke-
resztül) a rendszerbe juttatni. A csatornában
felfedezett anyagok listája meglehetôsen
terjedelmes, de a teljesség igénye nélkül a
leggyakoribb esetekbôl egy rövid felsoro-
lás:  tisztasági betét, alsónemû, törülközô,
felmosórongy, ruhadarabok, darabos étel-
maradék… talán a legmeglepôbb egy
komplett szabadidô-ruházat volt. 

Az ilyen anyagok miatt a rendszer üzem-
biztonsága csökken és az idôben nem ész-
lelt dugulások elöntéseket is okozhatnak.
Ezért kérjük Önöket, hogy a fent felsorolt
és egyéb darabos hulladékokat a jövôben
kommunális szilárd hulladékként legyenek
szívesek gyûjteni!

Segítô együttmûködésüket köszönjük! 

Két hét alatt felgyülemlett hulladék az egyik
átemelô szivattyú vezérlôkábelén

Mindjárt aznap tettre kész dühvel átitatva
ragadtam „tollat”, mert elfogyott belôlem
minden elnézô türelem, magamra erôltetett
közöny és ezzel egyidejûleg minden ön-
megalázó bátortalanság!
Egy fiatalember, saját érzékelésében lehetet-
lent nem ismerô „böhöm” BMV-jével töb-
bünk elôzésébe kezdett a pátyi elágazást kö-
vetô útszakaszon, amely lejtô lévén az átla-
gos magasságú gépkocsiban ülô számára
teljességgel beláthatatlan!
Igen? Hogy az ehhez hasonlókat Önök is
naponta tapasztalják? Akkor tehát hozzá
kellene szokni!
Csakhogy számomra ez lényegileg nem kü-
lönbözik attól, mint, ha valaki a Telki dom-
bok egyikérôl csak úgy találomra belelône a
falu közepébe, aztán ha sikítanak, akkor lesz
temetés, ha nem, akkor majd legközelebb...
Nos, én készséggel kipofoztam volna az au-
tójából, látva, hogy sehol egy haldokló, se-
hol egy szülni készülô menyasszony, és rá-
döbbentem, hogy pusztán az önmegvalósí-
tás vágya hajtotta a fiatalembert - de azt meg
én is belátom, hogy nem ez a megoldás!
Ami a legdöbbenetesebb, hogy nem egy az
országunkban gombamód elszaporodott ki-
gyúrt egyén ült a volán mögött, hanem egy
kultúráltnak tûnô, megriadt huszonéves, aki-
nek egyetlen bûne, hogy még nem ment neki
százötvennel a falnak, ezért azt sem érzékeli,
mi lenne, ha saját maga jönne szemben, és
akkor már háromszázzal találkozna magával!
Csakhogy nem ô szokott szembejönni, ha-
nem például egy ártatlan anyuka, mondjuk
két óvodás gyermekével, vagy bárki más,
aki egészben szeretne hazaérni!
Mit tehetnénk azért, hogy úton útfélen ne ta-
lálkozunk e HAZÁRDÍROZÓ BÛNÖZÖK-
KEL? 
Igen, az én szememben - mint az elôbbi ha-
sonlat is rávilágít - ezek az emberek

bûnözôk! 
Hiszen a „KÖZÚTI (ÉLET)VESZÉLYEZ-
TETÉS” büntetôjogi kategóriája létezik,
ugyanakkor a gyakorlat sajátos rendszere
okán csak akkor kerül „terítékre", ha a
szembôl érkezô rosszkor, rossz helyen ve-
zette - nem mellesleg, esetleg utoljára - gép-
kocsiját!
(Meg kell jegyeznem, hogy az indokolatla-
nul lassan közlekedô, másokat „elôzésre
késztetôk” viselkedése is rejt veszélyeket
magában.)
Mindannyian tudjuk, hogy az utakon min-
den hétvégén TUCATNYIAN MEGHAL-
NAK, pedig semmi mást nem tettek, csupán
beültek az autójukba, és elindultak valaho-
vá, mint bármely más napon! Ne gondolja
senki, hogy ez velünk ne történhetne meg!
Barátaim! Tehetetlen elkeseredettségemben
született gondolat, de én mégis mindenkit
arra bíztatnék, hogy ha hasonló eseteket lát-
nak, ha valaki életveszélyesen közlekedik a
Telki- Budakeszi úton, vagy a faluban, írják
fel a rendszámát és jutassák el a szer-
kesztôségbe. Ha megjelentetjük azokét,
amelyekre több jelzés is érkezett, részben
szembesülniük kell vele, hogy TUDUNK
RÓLUK, másrészt ez alapul szolgálhat egy
feljelentéshez, amelyben már nem kell vala-
kinek egymagában magára vállalnia a tanú
kellemetlen szerepét. 
Ha valaki megmosolyogtatónak tartja a fel-
vetést, egy pillanatra komolyan „játsszon
el” a gondolattal, hogy egy hazavárt család-
tagja helyett, egyik nap a rendôrség kopog-
tat be hozzá, hogy közölje a visszafordítha-
tatlan történteket!  
Persze ha van más, jobb ötlet, szomjazva vá-
rom. De lássuk be, nélkülünk ez nem fog
megoldódni! Tegyünk végre valamit mind-
annyian!

pelles

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves barátait

VÁRI JULIÁNNA
kortárs festô tárlatának megnyitójára, melyre
2007. május 8-án 18 órakor kerül sor Buda-

keszin az Erkel Galériában.
A tárlat az Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ-

ban (Budakeszi, Fô u. 108.) tekinthetô meg
2007. május 8. és 2007. május 20. között a

mûvelôdési ház nyitvatartási idejében.
Kiállítás szervezôje: Gönye Csaba

Telefon: 06 23 451 161
A tárlatot megnyitja:
VAGYÓCZKI KATA

Nívódíjas és mûvészeti díjas író, festô

Kirándulások
A telki Nyugdíjas Klub tavaszi autóbuszos
kirándulásán a Jeli Arborétumot látogatja
meg. 
A Jeli Arborétumot 1922-ben kezdte kialakí-
tani gróf Ambrózy-Migazzi István. A hely
kiválasztásában Malonyán szerzett tapaszta-
lataira támaszkodott. Figyelembe vette a ta-
lajszerkezeten kívül a szubalpin és a medi-
terrán hatás együttes jelenlétét, amely ese-
tenként az örökzöld lomblevelûek túlélésé-
sének záloga. A telepítéshez bôséges nö-
vényanyaggal rendelkezett. A párás, szûrt
napfényû környezet kialakításához több tu-
cat fenyôfélét, tuját, tiszafát, babérmeggyet,
valamint buxusok, madárbirsek és borbolya-
félék tömegét ültette el. A sétautakat páfrá-
nyokkal, nárciszokkal, liliomokkal szegé-
lyezte. A kialakult mikroklíma már alkalmas
volt a rododendronok telepítésére. 
A legtöbb látogatót a HAVASSZÉPE (rhodo-
dendron) tömeges virágzása vonzza a Jeli
Arborétumba. Május és június hónapokban a
kert virágruhába öltözik. A nagymennyiségû
virág változatos színeivel és bódító illatával
ejti ámulatba a látogatókat. A Vasi Hegyhát
gyöngyszemét a tavaszi virágzás tette Euró-
pán is túljutó hírûvé.

A kirándulás tervezett idôpontja: 2007.
május 9. szerda 

Indulás:  8 órakor a Pajta elôl
Jelentkezni lehet: Csopaki Istvánnénál  

(372 279)

Másik ajánlatunk azon természetked-
velôknek szól, akik vállalják egy nem túl
megeröltetô, de cserébe ritka természeti
szépséget nyújtó „Árvalányhaj túrát”, mely
során a Nagykopasz oldalán virágzó árva-
lányhajban, és sok más helyi növényritka-
ságban gyönyörködhetnek. 

Kirándulás tervezett idôpontja: május
18., péntek

Gyülekezés: a reggel 9 órás Volánbusz Er-
zsébet tanyai megállójában.
Túravezetô: Portik Ferenc (26/372-369-es
telefonszámon, esti órákban)  

KÖZÉRDEK?KÖZÉRDEK?

                      



Az idei tanévben a tavaszi szüneten túl vi-
szonylag sok munkaszüneti nap is megrövidíti
valamelyest a tanítási napok számát, ez azon-
ban nem tükrözôdik a Telki Általános Iskola
körül zajló események és a most is sûrû prog-
ramok mennyiségén. 
Április 13-án, pénteken lezárult a Telki Általá-
nos Iskola 2007/08-as tanévre szóló beiratko-
zási idôszaka. A babonások számára baljóslatú
nap az iskola számára bíztató eredményt ho-
zott: a beiratkozásra megjelent 62 tanköteles
korú gyermekbôl 47 iratkozott be a Telki Álta-
lános Iskolába. Ezzel kapcsolatos, hogy a Telki
Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága egy olyan felvételi szempontrend-
szert kidolgozásán fáradozik, amely a pedagó-
gusok véleménye mellett alapvetô lesz az elbí-
rálásban. Ez alapján lehetôség nyílhat a jövô-
ben arra, hogy kiszûrjék a Telkiben fiktív lak-
címmel rendelkezô iskolai jelentkezôket. A fel-
vettek listája 2007. május 2-án kerül nyilvános-
ságra, ám reményeink szerint a két jövôre indu-
ló elsô osztály megfelelô létszámmal kezdheti
az új tanévet.
Március 24-én, délután a KOKUKK Egyesület
szervezésében újabb, kicsiknek és nagyoknak
egyaránt emlékezetes eseményre került sor: az
Irodalmi Estek rendezvényén Csukás Istvánt, a
népszerû írót, sok-sok ismert magyar mesefi-
gura "szülôatyját" láttuk vendégül. Az ese-
ményre sok gyerek és szülô volt kíváncsi: isko-
lánk tanulói ez alkalomból az egyik ismert
Csukás-mese, a Sün Balázs történetét vitték
színpadra. Az író pedig örömmel dedikálta a
gyerekek behozott mesekönyveit. 
A Telki Általános Iskola csapata a március 31-
én, Dunaharasztiban tartott Diákolimpia Regi-
onális Döntôn Ritmikus Gimnasztikában a 7.
helyezést érte el. 
Elôzô havi híreinkben számoltunk be róla,

hogy Fábián Benedek, 6.a osztályos tanulónk
megnyerte az országos  Zrínyi matematika ver-
seny megyei fordulóját. Azóta lezajlott az or-
szágos forduló is, ahol „Beni” a tízezer induló
között az igen elôkelô 19. helyezést érte el.
Gratulálunk a remek eredményhez! 
Az április 11-i Költészet Napján rövid megem-
lékezést tartottunk az aulában, ahol a 14-én,
Pátyon megrendezett szavalóversenyre készülô
tanulóink az iskolának is bemutatkozhattak.  A
versenyen két korcsoportban (1-2. osztályosok,
illetve 3.-4.-esek) lehetett indulni, s mivel kor-
csoportonként 180 ifjú elôadómôvész volt je-
len, az eredményekre igazán büszkék lehetünk! 
A résztvevôk és helyezéseik: 
Sepp Márton 1.A: 5. helyezés
Soós Rebeka 3.A: 4. helyezés
Bajnay Gertrúd 3.B: 5. helyezés
Keserû Péter 4.B: 6. helyezés
Áprilisban volt még egy tematikus kirándulás
is. Honlapunkon már hírt adtunk róla, hogy a
Tematikus Hónapok sorozatában április folya-
mán saját bolygónkkal, a Földdel foglalko-
zunk. Mivel áprilisban kistérségi ökonap is
van, e rövidebb hónapban egyetlen napra ter-
veztük a témával kapcsolatos tennivalókat. Az
április 21-i, szombati munkanapon tehát osztá-
lyonként egy ökológiai kérdésekre, és a fenn-
tartható fejlôdésre különös figyelmet fordító
sétát tettünk Telkitôl egészen az Anna-lakig.
Öko-ügyeinket tehát a jövôben is folytatni
szándékozzuk. Ehhez az elvi keret ismét ren-
delkezésünkre áll, hiszen iskolánk sikeres pá-
lyázat útján, újabb három évre elnyerte az
„Ökoiskola” címet. A felelôsségteljes és szép
feladat anyagi forrásainak elôteremtésével kap-
csolatban pedig továbbra is bizakodóak va-
gyunk.

Igaz Levente
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A hónap növénye – 
a körömvirág

A körömvirág (Calendula officinalis) gyó-
gyászatban, szépségápolásban, konyhában
ismert jótékony hatásait hosszasan sorol-
hatnánk. Gyógyításra már az ókori görö-
gök is használták. Ôshazája Dél-Európától
Ázsiáig nyúlik. Gyógy- és dísznövényként
Magyarországon is régóta termesztik.
Magvetése áprilistól kezdôdik, így még
idôben vagyunk, hogy beköltöztessük az
idei nyárra kertünkbe. Elônevelt virágzó
palántái már most is megvásárolhatók a
szaküzletekben.
Tenyészhely: napos fekvésben a legszebb,
de a félárnyékot is elviseli.
Talajigény: normál kerti talaj, esetleg ke-
vés komposzttal dúsítva.
Ültetés: magvait 6 mm mélyen és 30 cm-

es távolságban szórjuk szabad földbe ápri-
listól.
Szaporítás: a körömvirág könnyen szapo-
rodik magról. Ha hagyjuk, egyre több he-
lyen bukkan fel kertünkben, szépen kitölt-
hetjük vele a virágágyások üresen tátongó
foltjait. Veteményes kertben érdemes kor-
dában tartani, szép, ha szabályos sorokban
húzódik a zöldségnövények között.
Gondozás: nem igényel különösebb oda-
figyelést. Mivel dúsan elágazó növényrôl
van szó, túl sûrû ültetésnél esetleg tetve-
sedhet. Ilyenkor alapos visszavágás után
gyorsan erôre kap és újra virágzik.
Virágzás: egyszerû vagy telt fészkes vi-
rágzatának átmérôje akár az 5 cm-t is elér-
heti. Júniustól az elsô fagyokig ragyog a
kertben, ha elnyílt virágait rendszeresen
eltávolítjuk (viszont így nem érlel mago-
kat). Vázában akár két hétig is friss marad.
Felhasználás: értékes hatóanyagokat tar-

talmazó narancssárga virágszirmait frissen
szedve salátákra, szendvicsekre szórhat-
juk, de meg is száríthatjuk. Fiatal, zsenge
leveleit teaként fogyaszthatjuk. Gyakorlot-
tabbak akár kézvédô krémet is készíthet-
nek belôle. A konyhakertben – a bársony-
virág mellett – kártevôk távoltartásában le-
het segítségünkre.
Örömteli kertészkedést kíván:
G. Kovács Modeszta - KOKUKK Egyesület

ISKOLAI HÍREK

Veszélyben a 

TELKI ABLAK-KIÁLLÍTÁS
fotópályázat!

Aki a pályázatban szeretne részt venni, kér-
jük, egyénisége és ízlése szerint díszítse fel
saját otthonának egy ablakát! Néhány ötle-
tet ill. mintát az ablakok díszítésére és a
fényképek elkészítésére a www.telkifo-
rum.hu helyi közösségi portál fotogalériá-
jában lehet megtekinteni.
Sajnos eddig kevés vállalkozó szellemû
büszke „ablaktulajdonos” jelentkezett,
ezért kérjük, hogy akik szeretnék másokkal
is megismertetni gondos, egyedi, különle-
ges ablakukat, akkor az azt ábrázoló, saját
készítésû, legfeljebb 1MB méretû digitális
fényképet névvel és címmel ellátva kérjük
beküldeni legkésôbb 2007. május 3. éjfélig
az ablakok@telki.hu e-mail címre.
Ha megfelelô számú pályázat érkezik, ak-
kor a képekrôl készített kiállítás megnyitó-
jára és a pályázat eredményhirdetésére a
Telki Fesztivál nyitónapján a Telki Mûvé-
szek Házában kerül majd sor.

Kedves Szülôk, Tisztelt Érdeklôdôk!
Idén is meghirdettük a Kistérségi Mestermunka
Pályázatot. A beérkezett munkákból 2007. má-
jus 11-én lesz kiállítás. Valamennyi Telki Álta-
lános Iskolában tanuló, vagy tanult ifjú alkotó
olyan mûvét várjuk, amely kiállításra alkalmas,
például fotó, szobor, kép, makett, ezen kívül tu-
dományos fejtegetés, ötlet (írásban és rajzban).
A pályamûvek egyénileg és csoportosan (párok,
osztályok, csapatok, szakkörök) is benyújthatók 

Leadás határideje: 2007. május 2.
A csomagoláshoz kérjük, mellékeljenek egy lis-
tát, a tárgyakat leltár szerint vesszük át!

Török Kati (iskolavezetés)
Kristóf Mariska 1. B 
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A komposztálás olyan, mint a fôzés: renge-
teg recept és variáció létezik. Íme az ala-
pok!
Komposztálni lehet fakeretben, drótkeret-
ben vagy egyszerûen csak kupacban is. A
mi kicsi, alapvetôen díszkertjeinkben azon-
ban valószínûleg az üzletekben készen kap-
ható, zárt, mûanyag komposztsiló haszná-
lata a legcélszerûbb. Ezekben egyébként a
lebomlási folyamat is gyorsabb. Ha nem
szívleljük a látványát, diszkréten megbúj-
hat egy bokor mögött, vagy futtathatunk
elôtte rácsra mondjuk hajnalkát. A
komposztsilót ne helyezzük beton vagy
más alapra, mert így elszigetelnénk a talaj-
ban élô mikroorganizmusoktól! Elônyös
viszont a komposztálónkat árnyékos helyre
állítani.
A komposztálás alapanyagai: fûkaszálék,

lomb, gallyak, ôsszel a száraz növényszá-
rak, gyomnövények (a tarack, a szulák és a
felmagzott gyomok kivételével, mert ezek
képesek túlélni a komposztálást is), nyese-
dék; konyhai hulladékok, fahamu, tea- és
kávézacc, növényevô kisállatok ürüléke az
alommal együtt, natúr, festetlen papír, étel-
maradék. Sôt, állítólag egyes pelenkanadrá-
gok is, de errôl én már lemaradtam. A köz-
hiedelemmel ellentétben komposztálható a
diólevél és a vadgesztenye lombja is, mivel
a friss levelekben található, növekedést gát-
ló anyagok a komposztálódás során lebom-
lanak! 
A komposztálás alapszabályai: 
- A komposztsiló folyamatos töltésekor a

finom szerkezetû hulladékot (fûkaszálék,
föld) durva szerkezetûvel (gally, növény-
szárak, lomb), a nagy nedvességtartalmút

(frissen kaszált fû, konyhai hulladék)
szárazzal (lomb, növényszárak, felaprí-
tott gallyak) kell keverni. 

- A komposztálóban biztosítani kell a meg-
felelô nedvességtartalmat. (A mûanyag
silókban egyébként ez magától elôáll, és
inkább a befülledés ellen kell védekezni.)

- A gallyakat, növényszárakat fel kell aprí-
tani. 

- A komposztsilók többnyire szellôzônyí-
lásokkal vannak ellátva, de emellett aján-
latos a tartalmukat idônként átforgatni.

A komposztálásban az is nagyon szeretni-
való, hogy még az alapszabályokat se kell
mindig betartani: elôbb-utóbb minden ku-
pacból komposzt válik.

Bellon Erika
(Folytatása következik! A következô rész-
ben néhány lehetséges hibáról és ezek elhá-
rításáról lesz szó.) 

Könyvajánló
Környezetünk 3 ôre: újrahasznosítás,
hulladékcsökkentés, újrafeldolgozás
A múlt heti könyvfesztiválon bukkantam a
Scolar kiadó „Az élet számai” c. gyermek-
könyv-sorozatára (1 család, 2-féle anyag, A
4 elem, Az 5 érzék, A 6 láb). A hármas szá-
mú könyvecske gyerekeknek (kb. 3 éves
kortól) magyarázza el, életünk során mi
mindenbôl „hozunk létre” szemetet, mi lesz
a szemét sorsa, és milyen hatással van min-
dez a környezetre, a Földre.

Kevés szöveggel és sok színes, kedves rajz-
zal kísér végig javaslatokon, amelyek segí-
tenek abban, hogy a mi családunk kevesebb
szemetet termeljen és dobjon a kukába: ta-
karékosság, a csomagolt áruk, csomagolóa-
nyagok mellôzése, idôsebb testvéreink hol-
mijainak használata, játékok készítése a
„szemétbôl”. Megtudjuk, hogyan készül az
újrapapír, a komposztálás, és mi a szelektív
szemétgyûjtés. Szülôknek szóló tanácsok
zárják a kiskönyvet. Ára: 990 Ft
Scolar Kiadó, 2007. www.scolar.hu
Tel: 1-466-7648

avagy a Településfejlesztési, Településüze-
meltetési, Közbiztonsági és Környezetvé-
delmi Bizottság áprilisi környezetvédelmi
témái:

1. Környezetvédelmi Alap rendelet
Megvitattuk a januárban megszavazott
Környezetvédelmi Alapot szabályzó ren-
deletet. Az Alap arra szolgál majd, hogy
belôle a faluban környezetvédelmi fej-
lesztések, akciók, ötletek valósuljanak
meg. Évente egyszer (elôször várhatóan
2008 tavaszán) pályázat útján igényelhet-
nek belôle forrást helyi szervezetek, civi-
lek, csoportok. 2007. évi nyitó kerete
500.000 Ft.

2. Szelektív hulladékgyûjtô szigetek
A két gyûjtôsziget (Muskátli u., Pajta) új
helyre kerül és kibôvül (Tetrapak doboz,
fém italosdoboz, használt ruha), ezáltal re-
méljük, kapacitása elegendô lesz a nö-
vekvô igények kiszolgálására, és a falu
minden részébôl jól elérhetô lesz.
A Muskátli utcai gyûjtôk a parkoló másik
végébe kerülnek, ahol kevésbé akadályoz-
zák majd a reggeli forgalmat. A Pajta mö-
götti szigetnek a Hosszúháton keresünk új
helyszínt, hogy a falu azon végében is le-
gyen egy gyûjtôhely.

3. Zöldjavak
Már több ülésen felmerült a telki kertek-
ben termelôdô zöldhulladék – fû, avar,
nyesedék – elhelyezésének (avagy zöldja-
vak hasznosításának) kérdése. A levágott
fû az üres telkeken, árkokban, erdô szélén
landol, ami nem szép látvány, valaki más-
nak kell eltakarítania, eldugaszolja a víz-
folyásokat és beleavatkozik az aljnövény-
zet természetes folyamataiba. Az avart so-

kan égetik, ami szennyezi a környezetet.
A megoldás nem egyszerû, ezt keressük.
Jelentôs költségek nélkül megtehetô lé-
pés, a komposztálás, rovatunk már máso-
dik cikkével ösztönzi erre a lakosságot.

4. Telki Párbeszéd
Számos közügy testületi/bizottsági tárgy-
alásakor hiányzik az az információ, hogy
mit is gondol errôl a telki lakos. Jó lenne
egy olyan – nagyon egyszerû, könnyen
mûködtethetô – rendszer, ami lehetôvé te-
szi, hogy a lakosok véleménye gyorsan és
minél nagyobb számban eljusson az ön-
kormányzathoz/testülethez/bizottsághoz.
Sokan nem interneteznek, és a Telki Nap-
ló egyirányban kommunikál. Erre is kere-
sünk megoldást.
Nagyon megköszönnénk, ha a kedves
Olvasó megírná nekünk a véleményét:
- Zöldjavak: hogyan kezeli a kertjében
keletkezô zöldjavakat (levágott fû, avar,
nyesedék)? Probléma ez neki, amiben
segítséget kér? Tud-e erre jó megoldást,
ami más lakosoknak is segíthet?
- Telki Párbeszéd: fontosnak tartja-e,
hogy elmondja a véleményét a falu köz-
ügyeivel kapcsolatban? Venné-e való-
ban a fáradtságot erre, ha 3-4 havonta
egy rövid kérdôívvel megkeresnék? Mi-
lyen más formát tud elképzelni, java-
solni?
A válaszok nagyban segítenék a mun-
káját azoknak, akik a megoldásokon
törik a fejüket!
A válaszokat ide várjuk: zold.telki@gma-
il.com. Telefonon: 30/4185446

Köszönjük: a Zöld Rovat

Komolyzene. Játékosan!
Az idei Telki Fesztivál nyitónapjának dél-

utánján, 2007. május 11-én 15 órakor Szerda-
helyi Tamás és Ursu Gábor gitármûvészek, az
aznap esti fesztivál-megnyító elôadói lesznek
a "Komolyzene. Játékosan!" elôadás-sorozat
vendégei a Telki Általános Iskola aulájában.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

A KOMPOSZTÁLÁS ÖRÖMEI
2. rész

Zöld ügyek a Bizottságban
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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!

ÁÁpprriilliissii llaappzzáárrttáánnkkiigg
sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::
Kelemen Zoltán és Kelemen Andrea
gyermeke: Kelemen Petra
Tóth Zoltán és Orgona Rózsa gyermeke:
Tóth Dávid Zoltán
Balázs Sándor és Balázs Adrienn
gyermeke: Balázs Benedek
Bajnay Rudolf és Bajnayné Visnyovszki
Katalin gyermeke: Bajnay Sebestyén

JJóó eeggéésszzssééggeett kkíívváánnuunnkk!!

Érelmeszesedés – a csendes gyilkos
Az érelmeszesedés már gyermekkorban elkezdôdik, az erek falának megvastagodását,
fokozatos elmeszesedését, majd szûkületét okozza. A szervek (agy, szív, stb.) vérellátása
csökken és egy bizonyos idô után oxigén-hiányos állapot alakul ki, agylágyulás,
szívinfarktus lép fel.  A már kialakult vérellátási zavar megszüntetése bizonyos
esetekben mûtéti úton lehetséges, de a „véres” beavatkozás mindig kockázattal jár,
ugyanakkor a szervkárosodás végleges lehet (bénulás, szívelégtelenség). 
Az érelmeszesedés rizikófaktorai: magas vérnyomás, magas koleszterinszint,
cukorbetegség, dohányzás, elhízás, mozgásszegény életmód, endokrin betegségek
(pajzsmirigy, mellékvesekéreg), változó kor, stresszes életmód, stb.
Az arteriográf egy új magyar világszabadalom, melynek segítségével fájdalommentesen
lehet az érelmeszesedést mérni. 
A vizsgálat során mérjük a perifériás érellenállást (a kiserek stresszes vagy relaxált
állapotát) és a fôverôérben a pulzushullám terjedési sebességét. A kapott értékek alapján
számszerûleg megítélhetô az érelmeszesedés mértéke, illetve az, hogy szükséges-e
további kivizsgálás, életmód-változtatás vagy gyógyszeres kezelés. 
A vizsgálat menete:
1. Adatfelvétel
2. Fekvô helyzetben (ülve is lehet), a domináns karra mandzsetta felhelyezése és a
szegycsont-szeméremcsont közötti távolság lemérése.
3. Mérés indítása (a vizsgált személy annyit érez, mintha vérnyomást mérnének).
4. A vizsgálati eredmények értékelése (referenciaértékek). 

Arteriográfos szôrôvizsgálat:
Helyszíne: Telki Általános Iskola

Idôpontja: 2007. május 18-án (pénteken) 14-18 óráig
Jelentkezés: Csorbáné Dévai Zsuzsannánál naponta 18-20 óra között 

(Tel: 06 30 287-4949) 
További információ: Dr. Papp E. Csilla (Tel: 06 20 950-4133, e-mail:

drpappcsilla@yahoo.com)
A vizsgálat díja: 6.000 Ft.-  (nyugdíjasoknak: 5.000.- Ft)

Szeretne Ön szerkesztô
lenni?

Ossza meg falunkkal kapcsolatos
közérdekû információit, észrevé-
teleit községünk lakóival a Telki
Napló hasábjain! Szerkesztôsé-
günk szívesen lát minden olyan
cikket, felhívást, mely széles kör-
ben érinti Telki polgárait.

Elérhetôségeink és
hirdetésfelvétel:

telkinaplo@telki.hu 
Szilágyi Balázs (+36) 70-312-74-00

Következô lapzártánk 
várható idôpontja: 
2007. május 18. 

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::
SSoolloonngg PPrriinntt KKfftt..

MEGHÍVÓ
A Telkiben több éve mûködô
Budántúli Waldorf Óvoda

Nyílt Napot tart 

2007. május 5-én, szombaton
délelôtt 10 és 13 óra között.

Minden érdeklôdô családot
szeretettel várunk mesével,
kézmûves foglalkozásokkal és
közös játékkal az Orgona utca
26. szám alatt.

Kérdéseikkel Ágotai Do-
rottyához fordulhatnak: 06-20-
9835-798
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Cardio CT 
– szívesség a szívnek

A szívinfarktus, csakúgy, mint a rák, népbetegség Magyarorszá-
gon. Statisztikai adatok alapján a szív és érrendszer betegségei-
nek a legnagyobb a halálozási aránya a magyar lakosság köré-
ben. Évente közel 16 000 halnak meg szívinfarktus következté-
ben, de a magyar aktív, keresô lakosság közel harmada szenved
valamilyen keringési szervrendszeri betegségben.
Ezért döntött úgy a Pozitron-Diagnosztika Központ, hogy a da-
ganatos elváltozások felismerésében csúcstechnológiát jelentô
PET/CT vizsgálatok mellett a szív koszorúereinek vizsgálatára
is alkalmas Cardio CT berendezést telepít. A diagnosztikai köz-
pont kardiológusa, dr. Kerecsen Gábor adjunktus szerint az új
vizsgálat olyan modern eljárás, amely a testbe való behatolás
nélkül lehetôvé teszi a koszorúerek pontos vizsgálatát, és a
szûkületek, illetve az érelmeszedés diagnosztikáját.
A nemzetközi tapasztalat az, hogy a katéterezés 60-70 százaléka
diagnosztikus céllal történik. Kézen fekvô tehát, hogy szükséges
egy olyan vizsgálat, amely a testbe való fizikai behatolás nélkül
gyorsan, a beteget kevéssé megterhelve, veszélytelenül képes
pontosan kizárni vagy megerôsíteni a koszorúér betegség gya-
núját. Az utóbbi évek technológiai fejlôdése a CT vizsgálatot al-
kalmassá tette erre a szerepre. Cardio CT berendezésekkel vég-
zett koszorúér vizsgálat 98 százalékos biztonsággal képes kizár-
ni a koszorúér betegséget. 
A Cardio CT vizsgálat teljesen fájdalommentes, mindössze fél
órát vesz igénybe. A három dimenzióban elkészült képeket az
orvos megvizsgálja, amely során az esetleges koszorúér szûkü-
letek azonosításán kívül lehetôség nyílik a szív többi képletének
– például pitvarok, kamrák, vénás rendszer – térbeli vizsgálatá-
ra, illetve az esetleges coronária fejlôdési rendellenességek ki-
mutatására. 
A Cardio CT vizsgálat elsôsorban olyan embereknek javasolt,
akinek panaszai vannak s a kardiológiai vizsgálatok (például ter-
heléses EKG) nem mutatják ki egyértelmûen a panaszaik erede-
tét. Továbbá magas szív-érrendszeri rizikóval rendelkezô beteg-
nél, bizonytalan panaszok fennállása esetén vagy akkor, ha ko-
ronária fejlôdési rendellenesség gyanúja áll fenn. Szükség lehet
arra, hogy a páciensnél gyorsan és egyértelmûen meg-
gyôzôdjünk arról, hogy van-e súlyos koszorúér szûkület, példá-
ul valamely nagyobb sebészeti beavatkozás elôtt. Ezekben az
esetekben Cardio CT gyors, veszélytelen a páciens számára ké-
nyelmes diagnosztikai megoldást jelent. Elôfordulhat, hogy a
koszorúér betegség gyanúja esetén a non-invazív vizsgálatok
azok ellenjavallata miatt nem végezhetôk el. Ilyenkor a koszo-
rúér szûkületek CT vizsgálattal nyugalomban is kimutathatók
vagy kizárhatók. 
A vizsgálat egyenlôre önköltséges -160 ezer forintba kerül, a Po-
zitron Diagnosztika Központ vezetôi  azonban törekednek arra,
hogy ez a diagnosztikai eljárás is bekerüljön az OEP által támo-
gatott vizsgálatok körébe. A Központban a vizsgálatot kardioló-
gus orvos javaslatára végezzük, amelynek hiányában a Cardio
CT vizsgálat elôtt konzultációra kerül sor. 

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

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

       


