
Ezüsttálon egy szelet sárga  
dinnye fekszik egy nô elôtt;  
a magvas dinnyebél husának  
mályvaszinén a gyenge ôszi  
napfény betegen ömlik el. 
A nô a dinnyeszelethez nyúl,  
lakkfényû körmére vigyázva;  
kis kagylóbul cukorport hint rá  
s a szája jóizûen rándul.  
Vékonypengéjü éles kését 
a dinnye mély belébe vágja,  
s a csemegét nyelvére ejti 
a csillogó villa hegyével.  
Nyeldeklôje alatt a vajszín  
fiatal bôr hullámba szökken,  
mandolavágású szemén 
az élvezet langy könnye bágyad.  
És egyre fogy a dinnyebél, – 
s a kikapart zöld héj-szelet  
úgy leng-inog az ezüsttálon,  
mint a kerek nagy tengeren 
egy árva, gyenge, karcsú csónak,  
amelybôl egy hajótöröttet 
a mély vízár magába rántott…

Somlyó Zoltán:  Dinnyeszelet 

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelôdomb

A  f a l u k ö z ö s s é g  h a v o n t a  m e g j e l e n ô  h í r l a p j a
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4. oldal

10. oldal

Sikeres pályázat az ivóvíz állami
támogatására

Járda épült a Fô utcában

Öszi faluszépítés!
Szeptember 15-én szombaton délelôtt

Zöld rovat:

Bevezetés a hulladékgazdálkodásba

Közadakozásból készül a telki 56-os
emlékmû világítása

6. oldal

Egyirányúsítások Budakeszin
II. rész 7. oldal
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(A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra,
a legfontosabb közlendôket tartalmazzák. További informá-
ciók megtalálhatóak a község honlapján a www.telki.hu cí-
men, vagy érdeklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál
ügyfélfogadási idôben.)

2007. július 3.
Az ülés a település közbiztonsági helyzetérôl készült be-
számolóval kezdôdött, melyet a Budakeszi Rendôrôrs ne-
vében Berényi Zoltán rendôr alezredes, ôrsparancsnok tar-
tott. Felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg mindössze egy
nem rendôrautó jelzéssel ellátott személygépkocsival tud-
ják ellátni feladatukat a hatáskörükben lévô kilenc telepü-
lésen, ami nehezíti munkájukat. Ettôl függetlenül is sike-
resnek mondható, hogy idén közel húsz százalékkal emel-
kedett az ismertté vált bûncselekmények száma szûkebb
környezetünkben.
Ezt követôen bemutatkozott a jelenlévôknek az idén febru-
ár elseje óta Telki körzeti megbízottként tevékenykedô Far-
kas Flórián, aki bízik benne, hogy az ô munkája is – a pol-
gárôrséggel karöltve - hozzájárulhat majd falunk biztonsá-
gához, s elégedettek lesznek vele a helyi lakosok. Hozzá-
tette, hogy akikkel eddigi járôrözései során személyesen
kapcsolatba került, azok bizalommal fordultak felé, jók te-
hát a tapasztalatai.
Szóba került, hogy bár költséges lenne, nagyban segítené
az itt élôk biztonságérzetét egy olyan térfigyelô kamera-
rendszer kiépítése, amelyet egy szabadidôs rendôr fel-
ügyelne. Ez akár 30-40 százalékkal csökkenthetné a
bûncselekmények számát Telkiben. A polgármester ehhez
hozzátette, hogy falunkban egy helyi lakos segítségével
már felállításra került két oszlop. Az egyik a település Pest
felôli bejáratánál van, a másik pedig Budajenô végén.
Ezekre az oszlopokra kamerák kerülnek, melyek a gép-
jármûvek rendszámát olvassák le, majd az adatokat a
rendôrségi adatbázis segítségével egyeztetik.
A következô napirendi pontban a testület megtárgyalta a
2007. évre vonatkozó belsô ellenôrzési tervet és jóváhagy-
ta azzal, hogy annak végrehajtásáról a 2007. évi pénzügyi
zárszámadással együtt a jegyzô beszámol a testületnek.
A képviselôk az intézményi étkeztetéssel kapcsolatban úgy
döntöttek, hogy – a közbeszerzési szabályzat alapján - az
ajánlati dokumentációt véleményezô, valamint a beérkezô
pályázatokat értékelô Bíráló Bizottságot állítanak fel. A Bí-
ráló Bizottság tagjainak Majer Györgyné megbízott óvoda-
vezetôt, Takács Zoltán képviselôt, a Pénzügyi Bizottság
tagját, és Kerekes Anitát, az OKFON ZRt. közbeszerzési
tanácsadóját választották meg.
A jelenlévôk támogatták azt a házi segítségnyújtásról szóló
utólagos határozatot, mely a normatíva igényléséhez szük-
séges. Ezt a szolgáltatást jelenleg egy telki lakos veszi
igénybe.
A következô fontos kérdés számos vitára adott okot a jelen-
lévôk között. A Budai Házak Kft. tulajdonosa, aki a Spar
telkek tulajdonosa is egyben, továbbra is szeretné megépí-

teni a szupermarketet, és hosszas tárgyalások után olyan ja-
vaslatot tett, amely talán közelít a falu egy részének elkép-
zeléséhez. Eszerint - a BECCO-val történô területcserét kö-
vetôen - a Spart nem közvetlenül a lakóházak mellett, ha-
nem a Lejtô utca bejáratánál építenék meg a körforgalom-
mal együtt, és a környezô utcák egyirányúsításával biztosí-
tanák, hogy a közvetlen lakókörnyezetre ne terhelôdjön
nagy forgalom. A cég ajánlatának másik pozitívuma a par-
kolási helyzet megoldása, mely enyhítené az iskola és az
óvoda jelenlegi parkolási gondjait. A testület végül további
egyeztetésekre hatalmazta fel a polgármestert. (Lapzárta
után érkezett az információ, hogy a telekcsere nem sikerült,
ezért az elképzelés nem valósulhat meg.)
A település rendezési tervének felülvizsgálatakor Varga
Béla, falunk fôépítésze ismertette, hogy Telki kiemelt (köz-
ponti) és egyéb helyszínekre lett felosztva, amely fontos
szempont a terv kialakításánál. Felmerült a kérdés, hogy mi
legyen az intézménybôvítésekre (iskola, óvoda) fenntartott
telkekkel, melynek kapcsán elhangzott, hogy ezek helyét a
jelenlegi épületeik közelében lenne ideális biztosítani.
Az iskola 2007/2008-as idôkeretének meghatározásakor az
OKSB (Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság), valamint a
PÜB (Pénzügyi Bizottság) által is támogatott 696 órát fo-
gadták el a képviselôk, majd döntöttek arról is, hogy az in-
tézményben egy ügyintézô-pedagógiai elôadói (iskola me-
nedzser) álláshelyet megszüntetnek. A testület kisebb vita
után elutasította azt a javaslatot, hogy – a jelenleg betöltet-
len – iskolaadminisztrátori pozíciót négy órásról hat órásra
emeljék, viszont úgy döntöttek, hogy a munkára egy leg-
alább középfokú gazdasági végzettséggel rendelkezô szak-
embert kell az igazgatónak felvennie.
A határozott idejû pedagógusi kinevezések meghosszabbí-
tásáról szóló napirend tárgyalásának kapcsán az iskola kép-
viseletében helyet foglalók kifejtették véleményüket arról,
hogy sajnálatos módon az utóbbi idôben elôfordultak félre-
értések az intézmény és a hivatal között, ám a jövôben eze-
ket ki lehet küszöbölni. Válaszként elhangzott, hogy ez a
határozati javaslat egy korábban elfogadott testületi határo-
zat értelmezési problémáit tisztázza.  Eszerint felkérik az
igazgatót, hogy a 2007/2008-as tanév idôkeretének ismere-
tében, és a tantárgyfelosztás elkészülte után elôzetesen
egyeztessen a polgármesterrel a határozott idejû szerzôdé-
sek meghosszabbításáról, valamint hogy a jövôben a „pol-
gármester egyetértése” bárminemû kötelezettség-vállalás
esetén ne utólagos ellenjegyzést, hanem minden esetben
elôzetes egyetértést jelentsen.
Az egyik képviselô hozzászólása nyomán a jelenlévôk
egyetértettek abban, hogy közös cél a jó színvonalú oktatás
és a rend kialakítása, illetve állandósulása az intézmény-
ben.
A következô napirendi pontban – bár az egyik pedagógus
az ügy elnapolását kérte - a testület határozott arról, hogy
az igazgatónak haladéktalanul alá kell írnia a 2007. május
29-i ülésen elfogadott, a Polgármesteri Hivatal és az Iskola
között létrejött gazdálkodási megállapodást, és kérik, hogy
az esetleges módosító javaslatait a vezetô írásban terjessze

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl

        



2007. július - augusztus 33TELKI napló

H I V A T A L I  H Í R E K

a Polgármesteri Hivatal és az OKSB elé, amelyekrôl a kép-
viselôk a következô ülésen hozhatnak majd döntést.
Mint ismert, nyomozás folyik ismeretlen tettes ellen ami-
att, hogy kiderítsék, hová tûnt el az iskolából hárommillió-
nyolcszázezer forint az ebédbefizetésekbôl befolyó pénz-
bôl. Az intézmény étkeztetésének belsô ellenôrzési ered-
ményérôl szóló beszámoló vita során a testület tagjai fel-
kérték a polgármestert, hogy a település hivatalos könyv-
vizsgálójánál rendeljen meg egy rendkívüli vizsgálatot az
iskolában és a Polgármesteri Hivatalban a számviteli tör-
vény betartásának ellenôrzésérôl. A könyvvizsgáló ezután
az eredményt a képviselôknek elôterjeszti, majd javaslatot
tesz a még esetlegesen fennálló hiányosságok felszámolá-
sára. 
Az egyik önkormányzati bérlakás esetében még áprilisban
lejárt a lakást bérlô pedagógus szerzôdése, de azt a képvi-
selôk a tantestület kérésének engedve utólag, június végéig
meghosszabbították. A bent lakó tanárnô azonban június
végén közölte, hogy tisztában van a kilakoltatás hosszú, és
elhúzódó idejével, valamint a perköltség viselésével, de
nem áll módjában és nem is hajlandó októberig kiköltözni.
Ezzel kapcsolatban két kérdés vetôdött fel: hogyan járjon el
a testület a bérlôvel szemben és hogyan oldja meg a körze-
ti megbízott lakásproblémáját, akinek már május óta kellett
volna biztosítani önkormányzati lakást. Végül az a határo-
zat született, hogy megindítják a kilakoltatási eljárást, és
2007. július 1-tôl kárigényt érvényesítenek a pedagógussal
szemben, valamint ugyanettôl a naptól kezdve az önkor-
mányzat átvállalja Farkas Flórián jelenlegi teljes lakbérét,
amíg az ügy megoldódik.
A következô fontos döntés a „Lágyabb Víz” projektrôl
szólt, melynek értelmében a felhívásra beérkezett érvényes
pályázatok közül a Fôvárosi Vízmûvek Zrt.-vel a megvaló-
síthatóságára vonatkozó tárgyalásokat megkezdik. Emellett
további információkat gyûjtenek egy esetleges saját kút
építésének lehetôségérôl, amelyre Telkinek érvényes fúrási
engedélye van.
A képviselôk felhatalmazták a polgármestert, hogy a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséggel kötendô szerzôdést az 1461-
es helyrajzi-számú hat hektáros ingatlanra, valamint az
együttmûködési megállapodást aláírja.
Végül határoztak arról is, hogy Telki Budajenôvel közösen
készíti el a két település vízelvezetésére vonatkozó terveket.

Július 17.
Az ülés elsô témájában a testület úgy döntött, hogy az Ál-
talános Iskola részére a pedagógusok ösztönzésére biztosí-
tott támogatás felosztására az intézmény vezetôje által be-

terjesztett helyi differenciált kereset kiegészítés vezetôi
szempontrendszerét elfogadja.
Második és egyben utolsó kérdésként tárgyaltak a Telki
Római Katolikus templom tornyában készülô T-Mobile bá-
zisállomás létesítésének engedélyérôl, amelyhez annak is-
meretében járultak hozzá, hogy az nem látszik majd a
mûemlék épületen. 

Augusztus 14.
A napirend elsô fontos pontjának a közoktatási intézmények
étkezéssel kapcsolatos feladatainak átszervezése ígérkezett.
Ennek keretében úgy határoztak, hogy ezentúl a Polgármes-
teri Hivatal veszi át a számlázást és a pénz kezelését, az is-
kolában pedig minden gyereknek egy kártyája lesz, amely
egy gép segítségével igazolja majd a jogosultságot.
A Hivatal és az Iskola közötti gazdálkodással kapcsolatos
megállapodás ügyére is pont került, mivel sikerült olyan
változatot találni, amit az igazgató is elfogadhatónak tartott.
A Kiss Magánzenede bérleti szerzôdésének meghosszabbí-
tását kérte, mert egy hosszabb távú megállapodás esetén le-
hetôsége nyílna arra, hogy magasabb (zeneiskolai) besoro-
lásban részesülhessen. Ezen túl szeretnék, ha a jelenlegi
feltételek szerint kellene terembérleti díjat fizetniük, de
négy hónap türelmi idôvel – amíg nem fizetnének -, mert
ennyire van szükségük a jobb minôsítéshez szükséges hát-
tér kialakításához. A döntést végül elnapolták.
A Telki Óvoda új nevelési programját Majer Györgyné –
megbízott óvodavezetô - ismertette a helyszínen. Azért vál-
toztattak rajta a közelmúltban, mert immáron elengedhetet-
lennek tûnt azoknak a céloknak, irányvonalaknak deklará-
lása, amelyek jelenleg is meghatározzák az intézmény
szakmaiságát. Szeretnék, ha a gyermekek környezettudato-
sabb szemléletet sajátítanának el, emiatt még nagyobb teret
szánnak majd a természethez kapcsolódó jeles napokhoz
(ilyen például a Madarak és Fák világnapja) kapcsolódó
foglalkozásoknak, és egészségesebb életre, mozgásra szok-
tatják, nevelik ôket.
Az építéshatósági feladatok központosításának kérdésében
a jelenlévôk támogatták azt a javaslatot, hogy Budajenô és
falunk közös levélben kérvényezze, hogy ezeket a felada-
tokat Budakeszi helyett továbbra is helyben végezhessék,
amely a tervezettnél gyorsabb és a helyi szempontokat in-
kább alapul vevô intézkedést jelentene a késôbbiekben is.
Az ülés végén elfogadták az iskolai étkezési térítési díjak
beszedésével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést. (Rész-
letesen megtalálható Telki honlapján)

szb

Új idôpontban az erdélyi utazás!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az augusztusra tervezett kissolymosi kirándulás a jelentkezôk
alacsony száma miatt elmaradt, azonban a szervezôk már egy késôbbi, ideális idôpont meg-
találásán fáradoznak. Friss hírek ezzel kapcsolatban hamarosan várhatóak a Telki Naplóban!
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján
tavaly Telkiben felavatott emlékmû megvilágításának
elkészítését tûzte ki ezévi céljául a Telki Polgári Egylet,
amely 2006-ban kezdeményezte a végül közadakozásból,
valamint az Önkormányzat anyagi hozzájárulásából és egy
helyi vállalkozó kertépítô munkájának felajánlásából
elkészült emlékhely létesítését.
A földbe süllyesztett, idô- és idôjárásálló lámpatestekbôl
álló megvilágítás és a megemlékezések hangosításához
szükséges áramvételezési hely tervezési, engedélyeztetési
és kivitelezési költsége összesen mintegy 500.000,- Ft.
Kérjük Telki lakosainak anyagi támogatását a világítás
elkészítéséhez, anyagi lehetôségeik szerinti tetszôleges
összeggel!
Az adományok gyûjtését az emlékmû tavalyi létrehozása
során jól bevált módon Szabó Róbert telki lakostársunk
vállalta, a felajánlásokat a (26) 372593-as telefonszámon

ill. a Hársfa u. 31. alatt várja az adakozó kedvû telkiektôl!
Kérjük, segítsenek a telki faluközpont egyik ékességének
még szebbé tételében! Adományaikat elôre is köszönjük!
A szervezôk nevében,

Móczár Gábor - alpolgármester

Közadakozásból készül a telki 56-os emlékmû világítása
Csak együtt sikerülhet szebbé, impozánsabbá tenni faluközpontunkat

Kedves Telkiek!

Augusztus 7-tôl egy új szelektív gyûj-
tôhellyel bôvült a falu - a Zápor utca és az
Árnyas utca sarkán található sziget várja a
karton dobozokat, PET palackokat és az
üvegeket egyaránt.  Ezúton szeretnénk fel-
hívni mindenki figyelmét a használat sza-
bályaira annak érdekében, hogy a szelektív
hulladékgyôjtés elérje a célját, és kultúrált,
rendezett körülmények között élhessünk.
A nyár folyamán a jelentôsen megugró ás-
ványvíz fogyasztás miatt kaotikus állapo-
tok uralkodtak a szelektív szigetek környé-
kén. Ennek legfôbb oka az volt, hogy a
mindenhol drasztikusan megnôtt mennyi-
ségek miatt a szolgáltató nem tudta heti két
alkalommal üríteni a konténereket. Ugyan-
akkor azt is tudtuk, hogy a meglévô két sze-
lektív sziget kevés, és folyamatosan keres-
tük a helyét egy új gyûjtôhelynek. 
Az Árnyas utca és a Zápor utca sarkára
azért került a választás, mert:
- a település legelôdombi és öreghegyi ré-
szén egyre többen laknak, ezért célszerû
volt ezen a területen elhelyezni az új szige-
tet;
- fôútvonalról nem látható, ugyanakkor a
helyben lakók számára könnyen elérhetô.
Utóbbi fontos szempont annak érdekében,
hogy a szelektív gyûjtôhely környezete ren-
dezett maradjon. Tekintettel arra, hogy ezt
az itt lakók használják majd, ezért itt nem
lehet az átmenô forgalomra „fogni” a ren-
deltetés-ellenes használatot, és a szemétnek
a gyûjtô mellé történô elhelyezését. Bízunk
benne, hogy a lakók ügyelnek majd arra,

hogy mindenki betartsa a szabályokat.
A falu mind a három szelektív szigetére ér-
vényes, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás,
amit nem kötelezô igénybe venni! Ha vala-
ki használja, akkor használja rendeltetés
szerint, a szabályokat betartva!
A gyûjtôk mellé bármit elhelyezni TILOS,
és szabálysértésnek számít, ami 30.000 Ft
bírsággal büntethetô. 
Ha a konténer tele van, ne hagyja mellette a
szemetet, hanem:
1. Próbálja meg a másik oldalról beledobni!

2. Vigye el egy másik helyi gyûjtôbe! (1.
Muskátli utcai parkoló, 2. Pajta udvara
mögött, 3. Árnyas u. – Zápor u. sarok)

3. Vigye haza, és jöjjön vissza az ürítés
másnapján!

A gyûjtôket kedden és pénteken délelôtt
ürítik. 

Reméljük, hogy a szolgáltatás bôvülése a
lakók kényelmét és a rendezett környezet
kialakítását egyaránt szolgálni fogja! Ké-
rünk mindenkit, hogy segítsen ennek eléré-
sében!

Új szelektív sziget
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Az önkormányzatok évrôl-évre pályá-
zatot nyújthatnak be a településükön
szolgáltatott ivóvíz lakossági díjának ál-
lami támogatására. A pályázatot a szol-
gáltató adatai alapján, megfelelô feltéte-
lek fennállása esetén lehet benyújtani.
Idén a 6/2007 (II.28.) KvVM. rendelke-
zéseinek megfelelôen zajlott a pályázat
benyújtása, illetve elbírálása.

A pályázat eredményeként a Telki
községben szolgáltatott vízre 29 millió
forint állami támogatást nyert el az Ön-
kormányzat. Ennek köszönhetôen a la-
kossági vízdíj a szolgáltató fajlagos rá-

fordításainak kalkulációján alapuló 596
Ft/m3 hatósági díj helyett 375 Ft/m3 lett.
A vízszolgáltató (Érd és Térsége Vízi-
közmû Kft.) részére a támogatás folyó-
sításra került, a szolgáltató a 2007. évi
lakossági vízszámlázásban fentiek sze-
rint a 375 Ft + Áfa/m3 díjat alkalmazza. 

A sikeres pályázat eredményeként a
lakossági vízdíj idén kevesebb, mint
amennyit 2005-ben kellett fizetnünk!

2005-ben: 395 Ft+áfa/m3

2006-ban: 426 Ft+áfa/m3

2007-ben: 375 Ft+áfa/m3

Sikeres pályázat az ivóvízdíj állami
támogatására

2007. október 1.-tôl
bejelentkezés alapján fogad
betegeket dr. Asztalos Mária

gyermekorvos!
Idôpontot hétfôn, szerdán és pén-
teken 7:30-tól, kedden 14:00 órá-
tól a rendelés végéig lehet kérni az
alábbi telefonszámon: 

26/372-017
Szintén be kell jelentkezni ta-
nácsadásra, egészséges rende-
lésre! Ide hétfôn 8-12 óra között a
30/4-251-261 (Kovács Kata),
szerdán 8-11 óra között pedig a
30/69-22-778 (Szentmarjainé Ir-
ma) telefonszámokon lehet!

Akik gépkocsival járnak talán nem is
tudják elképzelni, hogy milyen ne-
hézséget jelentett gyalogosan közle-
kedni a falu központjában. Július vé-
gén új járda épült mintegy 120 méter
hosszan, és ma már kultúrált körül-
ményeket biztosít a Jung háztól egé-
szen a COOP élelmiszerboltig.

Korábban kisebb kalandtúrával ért

fel, ha valaki a Fô utcán babakocsit
tolva próbált eljutni a boltba, a postá-
ra, vagy az orvosi rendelôbe. A moz-
gásban korlátozottabb idôs emberek
számára pedig kifejezetten nehéz,
balesetveszélyes terepet jelentett az a
töredezett betondarabokból álló felü-
let, amit járdának aligha lehetett ne-
vezni…

A járdaépítés az elsô lépés volt a Fô
utca rendbetétele során. Remélhetô-
leg még az idén meg tudjuk valósíta-
ni a buszmegálló áthelyezését és a
gyalogátkelô kialakítását is, amire a
tervek már régen elkészültek. A jóvá-
hagyáshoz szükséges bejárást au-
gusztus 24-én tartja a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság.

ilyen volt ilyen lett

Járda épült a Fô utcában
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Nehezen akar kifejlôdni a demokrácia, s
amint tapasztaljuk a településpolitika, a
településfejlesztés sem mûködik nélkü-
le. Beszélni sokat lehet a demokrácia in-
tézményeirôl, nekünk éppenséggel a
részvételi demokrácia intézménye még
most is a hiánycikk.
Évtizedes tapasztalataim vannak immár
a magyar közéletiségrôl, amirôl - össze-
vetve a világ más népeivel - szomorú ké-
pet kapunk. Nem mintha más országok-
ban a demokratizmus olyan kiválóan
mûködnék, s ne talán abba a hibába is
beleesünk, hogy a hazai körülményein-
ket mazochisztikusan ítéljük meg, termé-
szetesen hazai lakosságunk hátrányára.
Azonban, ha döcög is ez a demokrácia
világszerte, maradjunk azért csak ma-
gyar talajon, mélyedjünk el néhány jel-
legzetesség kapcsán.
A hazai állapotokat - véleményem sze-
rint - három jellegzetesség motiválja:
–  irigység
–  tudatlanság
–  az IQ tipikus hiánya.
Területfejlesztésünkbe a sárga irigység
vonul be, amikor valaki – nem okvetlen
a szomszéd – épít valamit, avagy építeni
szándékozik. Ilyenkor lakosságunkban
egy belsô hang szólal meg, és kérdezi,
hogyan jön hozzá? Az eset pszichológi-
ailag a tömött villamosban utazók és a
felszállni szándékozók között fordul elô:
aki már fenn van, miért engedné a fel-
szállni szándékozót a zsúfoltság fokozá-
sára. Itt nincs szolidaritás, senki sem
azon fáradozik, hogy saját kényelme ter-
hére még helyet szorítson másoknak.
Hiszen ô már fenn (benn) van.
A kapitalista területfejlesztésben a „be-
fogadás” sok esetben a lakosság egy ré-
szének szükségletébôl származik. Példá-
ul ilyen egy üzlethálózat valamely egy-
ségének letelepedése, amely társadalmi
igényt elégít ki, ebbôl származik a társa-
dalmi haszon, ugyanakkor a letelepedô

társaság haszna is. Nos, ezzel van baj,
mert miért is legyen haszna? Így mûkö-
dik az irigység, számos kárt okozva a te-
lepüléseinknek. Majd mi (és a választott
önkormányzat) megmondjuk, hogy ki és
hova települhet. 
Egy biztos, csak oda nem, ahol már én
vagyok. Ez a jelenség nemzetközi, em-
beri, s már neve is van: NIMBY. Angol
szavakból alkotott szómozaik, not in my
back yard. Azaz csak ne az én portám-
hoz közel!
Csúnya dolog, de mondjuk ki: ha távo-
labbi szomszédom mellé, mögé települ,
nem baj, az legyen az ô gondja. De én
megakadályozom, hogy velem essék
meg a történet. Akkor is, ha netán áru-
házról van szó, melynek közelsége min-
denki érdeke.
A jelenség nem új, nem helyi. Példa
Molnár Ferenc Pál utcai fiúk c. regényé-
ben olvasható:
- Építészmérnök? Mit akar az itt?.- Janó
szippantott egyet a pipából:
- Építeni fognak.
- Itt?
- Igen. Hétfôn gyünnek a munkások, fel-
ássák a grundot… Csinálnak pince…
fundamentum…
- Mi? – kiáltott Boka. – Ide házat építe-
nek?
- Házat, - mondta egykedvûen a tót -,
nagy, háromemeletes házat… akié a
grund, az csináltatja a házat.”
S majd krém a tortán: ha netalántán nem
sikerül a más üzlete, jön a káröröm.
Megfontolatlanul, pszichésen jólesô ér-
zéssel, s nem mérlegelve, hogy mindeb-
bôl nekem is károm van: nem épül a
környezetem, messze kell járkálnom
stb., stb.
Tudatlanság a másik szörnyû települést
züllesztô ellenerô. Nem mondanám
mûveletlenségnek, bár ehhez is tapad
némileg. Nem érzem a fejlesztés hasz-
nát, nem érzem, hogy ha a környezetem

épül-szépül, annak örülnöm kellene. Eb-
ben aztán benne van nemcsak egy társa-
dalmi mûveltségi hiány, de valljuk be a
saját felelôsségünk is: a magunk válasz-
totta képviselet vajon mindent megtett-e
azért, hogy tudjunk róla, mi történik?
Pótolt-e egy ismeretet, ami különös kép-
pen hiánycikk az álszocializmusból hir-
telenjében kapitalistává vált államrend-
szerünkben. Nem ismerem a piacgazda-
ságot viselkedésével, hasznával, kegyet-
lenségével, automatizmusával. Meg a
településfejlesztô erejével, amivel eset-
leg hasznunkra is lehet.
Faragatlanul kezdünk viseltetni mindaz-
zal szemben, amit mások vélnek, alakí-
tanak ki. Ez különösen jelen van ebben
az érthetetlenül ketté hasított országban.
Ennek terhét pedig hurcoljuk magunk-
kal, ahelyett, hogy felismernénk, a má-
sok java sokszor lehet a sajátunk is.
Nos, erôsen feszegettünk valamit, amit
tudós megközelítéssel IQ hiánynak is
nevezhetnénk. Nehéz, elmarasztaló szó
ez: az intelligencia hiánya. Nem kötôdik
végzettséghez, de szorosan kötôdik egy
hiánycikkhez, az erkölcsiséghez. A régi
falusi rétegek alacsony iskolázottságuk
mellett is értették, mit szabad, mit lehet,
és azt tették. Elsôsorban nem követtek el
gaztettet. Mert tudták, mi a gaztett. Ma
ez a tudás mintha kezdene teljesen hiá-
nyozni életünkbôl.
Ma csak az együttélés legnagyobb nyi-
tottsága mellett lehet elvárni, hogy lako-
saink polgárokká válva felismerjék saját
és a településük érdekeit. Ehhez azon-
ban a széleskörû tájékoztatásra van
szükség.
Ennek eszközei kezünkben vannak: van
újságunk, van elektronikus médiánk, s
kell találnunk helyet a falufórumot is
magában foglaló testületi ülések propa-
gandájának is.
Falut rendezni, megkeresni és megtalál-
ni a polgárok hasznát e nélkül nem lehet.

Callmeyer Ferenc

Baj van a demokráciával - még mindig!
Település politika - populoregionalizmus 1.

ÔSZI FALUSZÉPÍTÉS!
Szeptember 15-én, szombaton délelôtt

...rendezzük a falu szokásos ôszi takarítását, csinosítását. A pontos programot és a helyszíneket a falu forgalmas pont-
jain elhelyezett plakátok és szórólapok, valamint a Telki Fórum és a község honlapja hirdetik majd. Mindenkit kérünk,
hogy lehetôségeihez mérten vegyen részt a közös munkában! Tegyen érte Ön is, hogy lakóhelyünk rendezettebb, kel-
lemesebb legyen!

üdvözlettel: a KOKUKK Egyesület

          



KK ÖÖ ZZ ÖÖ SS SS ÉÉ GG II  ÉÉ LL EE TT

2007. július - augusztus 77TELKI napló

Budakeszin 2007. május 29-én forgalmi rend
változás lépett életbe, melynek legfôbb célja,
hogy kiszorítsák a mellékutcákból a forgal-
mat és gyorsítsák a Fô utcai haladást a regge-
li órákban. Az intézkedés befolyásolja a Tel-
kiben élôk Budapest felé irányuló közleke-
dését is, és hatásáról azóta is erôsen megosz-
lanak a vélemények.
Korábban sokan kihasználták az egyébként
békés mellékutcák adta lehetôséget, hogy itt
kerüljék ki a város fôútján felfelé araszoló
tömeget. Amíg ezeknek a jármûveknek a
száma nem volt jelentôs, talán nem is zavart
senkit ez a megoldás, ám a mellékutcák for-
galma az utóbbi években ugrásszerûen emel-
kedett. Ha belegondolunk, hogy például a mi
csendes telki utcáinkban alakulnának ki reg-
gelente benzingôzt okádó kocsisorok a saját
házunk elôtt, talán máris másképp szemlél-
nénk az eseményeket. Az „egyedül nem tar-
tok fel senkit a besorolásnál” kijelentés is
sántít, amikor rövid idôn belül akár száznál
is többen kanyarodnának ezen elv alapján a
Fô utcán igyekvôk elé. Bármennyire is egy-
szerûnek és leleményesnek tûnjön hát ez a
megoldás, mégis több szempontból támad-
ható.

Természetes, hogy sokak felháborodását ki-
vívta az életbe léptetett rendelet, ám egyre in-
kább hallani azok hangját is, akik pozitív ta-
pasztalatokról számolnak be. A tömegközle-
kedôk egy része állítja, hogy érezhetôen
gyorsabban jutnak át a buszok Budakeszin,
és bár a Fô utcára nem könnyû kikanyarodni,
onnantól kezdve kevesebbet kell állniuk a
jármûveknek. Köszönhetôen az eddigi felmé-
réseknek - és az érintett települések ve-
zetôinek, akik sérelmezték, hogy velük nem
egyeztettek a döntés elôtt - talán hamarosan
megváltoztatják az ominózus keresztezôdé-
sekben a lámpák beállítását. Ám igazi válto-
zás – rövid távon – akkor érhetô el, ha a köz-
lekedési morál is átalakul. Jelenleg ugyanis a
legfôbb problémát az okozza, hogy a – sza-
bálytalanul - keresztezôdésben veszteglôk
akadályozzák leginkább, a Telkibôl és Buda-
jenô irányából érkezôk kijutását a Fô utcára.
Fontos lenne tehát, hogy a közlekedés min-
den szereplôje tudja, hogy - közösségi cse-
lekvésrôl lévén szó - az utakon nem csak az a
fontos, hogy mi haladni tudjunk, hanem az is,
hogy emiatt másokat ne hozzunk hátrányos
helyzetbe. Az elôvárosi közlekedésben –
amelynek körülményei hazánkban természe-

tesen korántsem mondhatóak ideálisnak -
csúcsidôben ez kiemelten igaz.
Bármilyen intézkedés történjen a közel-
jövôben, hosszú távon remélhetô csak ko-
molyabb változás e tekintetben. Elôbb-utóbb
megépülhet ezeken a szakaszokon a buszsáv,
vonzóbbá, kényelmesebbé válhat a tömeg-
közlekedés. Minden bizonnyal ez sem hoz
majd lázba mindenkit, azonban egy megfe-
lelô körülmények között mûködô elôvárosi
vasút - melynek megállóiban elegendô ôrzött
P+R parkolóhely van - sokat tehetne azért,
hogy többen érezzék úgy, megéri inkább le-
tenni az autót, és átszállni ezekre a
jármûvekre. A budapesti közlekedési le-
hetôségeket ismerve már korábban meg-
állapítást nyert, hogy a város irányába uta-
zók bejutását buszokkal és elôvárosi vasúttal
lehet megnyugtatóan megoldani, és elsôsor-
ban ezek fejlesztését kellene szorgalmazni. 
Ezzel csökkenhetne a benzingôzös sorokban
araszolók száma, s egyszer talán majd meg-
lepve tapasztaljuk, hogy az agglomerációs
közlekedés elviselhetôbbé és környezetkí-
mélôbbé vált.

Szilágyi Balázs

Egyirányúsítások Budakeszin  II. rész

FELHÍVÁS AZ
IDÔSKORÚ LAKOS-

SÁG SZÁMÁRA!
Évrôl-évre nô az idôskorúak sérelmére
elkövetett bûncselekmények száma!
Az elkövetôk kihasználják az idôskori
sajátosságokat, mint pl.: gyengébb lá-
tást, hallást, lassabb mozgást!
Hihetô történeteket kitalálva próbálnak
bejutni otthonaikba!
Ál-vízórásnak, villanyóra leolvasónak,
hivatalnoknak, vagy ál-rendôrnek ad-
ják ki magukat, de elôfordul, hogy va-
lamelyik rokonra hivatkozva kérnek
bebocsátást!
Ne adjanak esélyt a bûnözôknek!
Legyenek egészségesen „gyanakvó-
ak”!!
Gyôzôdjenek meg arról, valóban attól a
szervtôl érkezett-e, amit mond az isme-
retlen, vagy a rokonunk tényleg ismeri-
e az idegent!
Vigyázzanak értékeikre!
Ne dôljenek be a trükkös tolvajok-
nak!!
A témában 2007. szeptember 12-én 17
órai kezdettel filmvetítést tartunk a
Telki Általános Iskola ebédlôjében.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Budaörsi Rendôrkapitányság

Talán még nem késô…
Nyár – Szabadság –

Motorozás
Eljött a jó idô, a motorozás ideje, amivel
élvezni lehet a szabadságot, a természe-
tet, a motorozás örömét.
De…
- Fontos a körültekintô, figyelmes mo-

torozás!
- Az idôjárási viszonyoknak megfe-

lelôen válasszák meg sebességüket!
- Ittasan ne vezessenek, ne üljenek mo-

torra!
- A KRESZ szabályait motorral, segéd-

motorkerékpárral és kerékpárral is
minden esetben be kell tartani!

- Soha ne értékeljék túl képességeiket,
motorozási tudásukat!

Mert…
- A motorkerékpáros balesetek zöme a

május és október közötti idôben törté-
nik.

- A sebesség nem megfelelô alkalma-
zása miatt a motorkerékpárosok által
okozott balesetek 70%-a egy-
személyes pályaelhagyásos, úgyneve-
zett „magános” baleset volt.

- A motoros balesetek egyik fô okozója
a vezetéstechnikai tudás hiányossága.

Ne feledjék! Mindenkit hazavárnak!
Balesetmentes közlekedést kíván, a Bu-
daörsi Baleset-megelôzési Bizottság!

Virágtenger
Lezárult a Holland Virágiroda és a Horizont
magazin közös rajzpályázata, a Virágtenger.
Száznál is több olyan kreatív alkotás érkezett
be a Zsámbéki-medence általános iskoláiból –
köztük a Telki Általános Iskolából is -, ame-
lyek virágokkal kapcsolatos élményeket, ál-
mokat és emlékeket jelenítettek meg. A szín-
pompás képek közül egy négytagú zsûri, Szi-
pál Márton fotós, Gáll Gregor szobrászmû-
vész, Bánó András, a Horizont magazin fô-
szerkesztôje, és Loes Massaro, a Holland Vi-
rágiroda magyarországi projekt koordinátora
választotta ki a három legkiemelkedôbbet. Az
elbírálás során a rajzok és festmények kompo-
zíciója, a használt színek és a kidolgozottság
egyaránt szempontok voltak.   
Az elsô helyezett Gerendai Fanni, a Budaje-
nôi Általános Iskola ötödik osztályos tanulója
lett, akinek osztálytermét az utolsó tanítási hé-
ten - iskolatársai legnagyobb örömére - temér-
dek virág és növény árasztotta el. A meglepe-
tésen túl a nyertes egy óriáscsokrot is hazavi-
hetett. 
A második helyezett Payor Lilla, a zsámbéki
Zichy Miklós Általános Iskola 8. osztályos ta-
nulója, harmadik pedig Varga Diána, a bicskei
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola szin-
tén 8. osztályos tanulója lett. Nyereményük
egy-egy vidám nyári bokréta volt. A beérke-
zett, és a díjazott pályamûveket egy szeptem-
berben nyíló vándorkiállítás keretein belül
bárki megtekintheti a Zsámbéki-medencében.
A kiállítás-sorozat elsô állomása a herceghal-
mi KEK lesz. 
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A hónap növénye – 
a mályvacserje

A mályvacserjét – annak téltûrô kerti vál-
tozatát (Hibiscus syriacus) – mostanában
gyakran látjuk késô nyári pompájában, ut-
cai ágyásokban, kerítések mellé ültetve.
Nagy népszerûségnek örvend, hiszen ez
az egyik legszebben virágzó cserje. Érde-
mes egy-egy példányt a kerthatáron belül-
re, látótávolságba ültetni, hogy közelrôl
gyönyörködhessünk szépségében.
Tenyészhely: védett, napos helyen
fejlôdik és virágzik a legmegbízhatóbban.
Talajigény: a közepesen nedves, jó vízá-
teresztô képességû talajt kedveli.
Ültetés: érdemes nagyobb cserjét ültetni,
mert lassú növekedésû növény. Nagy-
szerôen mutat olyan cserjecsoportban,
melynek tagjait különbözô virágzási ide-
jük szerint válogattuk össze, de szoliter-
ként is nagyon szép növény. Mire eléri a
végleges méretét, formás, 1,5-2,5 m ma-
gasságú lesz. Tavasszal nagyobb bizton-
sággal ültethetô, mint ôsszel.
Gondozás: ha nagyon fiatal példányt vá-
sárolunk, az elsô télen érdemes betakarni
(lombbal védeni) korai érzékenysége mi-
att. Nem kell megijedni, ha késôn hajt ki,
az elsô levelek csak tavasz végén jelennek

meg rajta.
Szaporítás: bujtással szaporítható, de ha
több mályvacserjét szeretnénk a kertünk-
be, érdemes a faiskolák folyamatosan
bôvülô kínálatából a szebbnél-szebb faj-
ták (pl. kék virágú: Oiseau Bleu, rózsa-
szín virágú: Woodbridge) közül válogat-
ni, és új növényt vásárolni.
Virágzás: három hónapig (júliustól szep-
temberig) folyamatosan virágzik. Ha ele-
gendô helyet biztosítunk neki, tetôtôl tal-
pig virágdíszbe öltözik. A telt virágúak és
a kétszínû, középen feltûnô portokkal
ékeskedô szimpla virágúak között nehéz
választani, nem beszélve a színárnyalatok
sokféleségérôl. A fehér virágú fajták alko-
nyat után is nagyon izgalmasak, ahogy az
esti szellô mozgatja a nagy, világító virág-
tölcséreket a sötétben. Ismert olyan fajta

is (H. Purpureus Variegata), melynek érté-
ke a zöld-fehér levélzet, amivel akkor is
díszít, ha a cserje éppen nem virágzik.
Különösen szép ezek közül az a változat,
melynek virágai soha nem nyílnak ki tel-
jesen, hanem kicsi bordó gömbökként ül-
nek a tarka levelek között.
A hibiszkusz szobanövényként ismert faj-
tája (H. rosa-sinensis) a telet ugyan a ház-
ban kell, hogy töltse, de májustól a hûvös
idô beálltáig a terasz dísze lehet. Ha a
fagyérzékeny változatot megfelelô odafi-
gyeléssel gondozzuk, csaknem egész év-
ben virágozni fog.
Örömteli kertészkedést kíván
G. Kovács Modeszta – KOKUKK Egyesület

A sünök közkedvelt állatok, jó látni ôket a
nyáresti kertben. A békákkal, varangyok-
kal, denevérekkel és persze a kertünkbe
szoktatott madarakkal együtt nagy segítsé-
günkre lehetnek a kártevôk elleni védeke-
zésben. A hasznos állatok megtelepedésé-
nek feltétele környezetünkben, hogy táplá-
lékot, vizet és menedéket biztosítsunk szá-
mukra, és ami nagyon fontos, megkíméljük
élôhelyüket a gyilkos permetezéstôl.
A sün szívesen fogyaszt rovarokat, de a
meztelen csigáknak kifejezetten nagy vadá-
sza, könnyen el tudja ôket kapni. Csigaölô
granulátum vásárlása elôtt nem hagyható
figyelmen kívül, hogy a sünökre komoly
veszélyt jelent a használata. Ha olyan sze-
rencsések vagyunk, hogy sünfészket talá-
lunk a kertünkben, ne háborgassuk meg
elsô örömünkben a családot. Bár nincsenek
nagy igényeik lakóhelyük kialakításakor, a
háborítatlan környezet nagyon fontos a
nyugalmuk érdekében. Még a téli álmot al-
vó sün is elhagyja fészkét, ha megzavarják,
egy olyan sünmama pedig, amely nem érzi
magát biztonságban, még a kicsinyét is ma-
gára hagyhatja.
Olyan zugokban kap kedvet a fészeképítés-
re, amelyek kertészeti szempontból kicsit

„rendetlenek”: elvadult sarkok, elburján-
zott bokrok alja, farakás, levágott ághal-
mok menedéke, komposztkupac. Ha már
beköltözött, ne tegyünk rendet, ne bolygas-
suk az otthonát.
A sün nem háziállat! Kisgyermekes csalá-
dok gyakran fogják be, viszik be a házba,
„tartják meg” ezeket az állatokat, amitôl
azok megrémülnek, megzavarodnak. Gya-
kori hiba tejet adni nekik, mivel nem tudják
megemészteni és kész a baj. Inkább enged-
jük ôket vissza oda, ahova tartoznak – a ter-
mészetbe. Elég, ha hagyjuk ôket a megszo-
kott útvonalukon vadászgatni. Így is jó szó-
rakozás nézni és hallgatni, ahogy csörtet-
nek keresztül a kerten, zörgetik a növénye-
ket, csámcsognak és szaglásznak a füvön.
Gyorsan mozognak, bizonyára nagy terüle-
tet bejárnak egy éjszaka alatt. A hagyomá-
nyos 7x7 cm-es drótfonatos kerítésen egy
nagyobb példány is gond nélkül átnyomja
magát egyik kertbôl a másikba.
Tudnak úszni, de a kerti tó veszélyt jelent-
het számukra, ha nincs megkapaszkodási
lehetôség, amin kimászhatnak a vízbôl. Ha
óvatosan lépkedünk feléjük, hogy köze-
lebbrôl figyeljük ôket, nem állnak meg és
nem szakítják félbe tevékenységüket. Vi-

szont ha szélirányból vagy nagyon hirtelen
közelítünk, lelapulnak a földre, megmaka-
csolják magukat és nem mozdulnak. Ilyen-
kor jó idôbe telik, amíg újra útra kelnek.
Összegömbölyödni akkor szoktak, ha az
emberek, a kutyák vagy a macskák meg-
piszkálják ôket. Ilyenkor már a tüskéik is
hegyesen meredeznek.
A balesetek elkerülése érdekében számít-
sunk rá, hogy gyakran bóklásznak keresztül
az aszfalton. Az autó elé kerülô sün gyors
és kiszámíthatatlan irányváltásokra képes.
Összességében kevés odafigyeléssel sokat
tehetünk ezekért a kedves és hasznos kis ál-
latokért. Ha jól érzik magukat nálunk, ta-
vasszal majd visszatérnek. Ha nem is talál-
kozunk velük nap-mint-nap, félreérthetet-
len nyomaik ott lesznek a teraszon és a
kertben mindenütt…

G. Kovács Modeszta

Esti vendég: a sün
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...Nagy erdôk, csörgedezô patakok, vi-
rágzó repcemezôk, béke és nyugalom. 
A Zsámbéki medence, Budakeszit el-
hagyva, belsô békéjével köszönt. Jó le-
vegôje és távlatai vonzók az otthont ke-
resôk számára. Épített értékei mellett az
itt élôk szemlélete, egészséges törekvé-
sei alakítják a tájat, tetteikkel nyomot
hagyva e térség gyönyörû vidékén.
Példa értékû a Telkiben már öt éve
mûködô Budántúli Waldorf óvoda szülôi
közösségének kezdeményezése egy
Wadorf Iskola alapítására, amelyet a
szárligeti Waldorf Óvoda és a Talentisz
program is felkarolt. A tervek az óvodá-
tól az érettségiig „tartanak”.
A Rudolf Steiner által kidolgozott Wal-
dorf-pedagógia gyermekközpontú peda-
gógia. Elismeri és tiszteletben tartja min-
den egyes gyermeki lény egyediségét,
individualitását. 
Nem uniformizálni akar, hanem az egyé-
ni képességek legteljesebb kibontakozá-
sát segíti elô. 
A Waldorf pedagógia a gyermek termé-
szetének és fejlôdési szakaszainak figye-
lembevételével arra törekszik, hogy azon
az úton, amely a kisgyermekkortól a
felnôttkorig tart, s amely gyakran fájdal-
mas átalakulásokkal jár, a gyermeknek
ne egyedül kelljen végighaladnia. 
Erre köt szövetséget az iskolában a csa-
lád és a tanító. A gyermek fejlôdése és
boldogsága köré rendezett nevelés
mûvészete egy szerzôdésen és folyama-
tos együttmûködésen alapszik. 
Az ehhez szükséges speciális, akkredi-
tált képzést 2-4 év alatt sajátítják el a pe-
dagógusok, majd osztálytanítóként nyolc
évig kísérik nyomon egy gyermek
fejlôdését. A szaktanárok posztgraduális
képzésen vesznek részt Magyarországon
már két helyen.
Egy ilyen iskolában a kis elsôsök rögtön
két idegen nyelvvel is ismerkednek igaz
négy évük van az olvasás, írás és számo-
lás elsajátítására. Ez idô alatt az osztály a
saját ritmusában halad. Tanulóikat saját
képességeik szerint terhelik, s nem kell
egy központilag meghatározott átlag
alapján teljesíteniük, nyugodtan túlszár-
nyalhatják azt. Az iskolában az osztály-
zás helyett személyre szóló jellemzésben
értékelnek, így ösztönözve a cseperedôt. 
Rudolf Steiner programja a test, a szel-

lem és a lélek hármas egységét egyenlô
módon táplálva nevel. A hivatalosan is
elfogadott és más (hagyományos) képzé-
si rendszerrel kompatibilis oktatás külön
mûvészeti- , kertmûvelés- és dráma- il-
letve speciális mozgásórákkal egészül ki
és az érettségire plusz egy év fel-
készülést kínál. Ez a továbbtanulók ori-
entációját is segíti. 
A legfontosabb cél, hogy a gyermek ma-
gával hozott adottságait, képességeit fel-
ismerje és a lehetô legnagyobb mérték-
ben kinyilváníthassa azokat. Saját érté-
keinek, azaz saját értékének tudatában
önmagát méltó helyre vigye a világban, s
így váljék hasznos és ne csak használó
tagjává a társadalomnak.
A Waldorf pedagógia támogatja a gyer-
meket abban, hogy a világ megismerésé-
re felébredt vágyát megôrizze és szaba-
don - bensô hangjának engedelmeskedve
- fejlôdhessék. 
Ennyiben és ezért nevezhetô ez az iskola
a szabadság iskolájának. 
A szervezôk várják, szeretettel látják
mindazon szülôk, pedagógusok és mecé-
nások jelentkezését, akik szeretnének
részt vállalni e nemes feladatban. Önma-
guk pedig azon dolgoznak, hogy 2008
szeptemberében megnyílhassanak a ka-
puk. Itt a Zsámbéki medencében.

Addig is szeretettel várnak min-
denkit ôszi elôadás-sorozatukra: 

Jakab Tibor – orvos:
Ritmusok a gyermek életében peda-
gógiai és orvosi szempontból
2007. szept. 21. 17.00
Helyszín: Telki Általános Iskola

Vekerdy Tamás gyermek-pszichológus:
Gyerekek, óvodák, iskolák
2007. okt. 5. 17.00
Helyszín: Erkel Ferenc Mûvelôdési
Központ, Budakeszi

Kulcsár Gábor Waldorf pedagógus: 
Élet a Waldorf iskolában
2007. okt. 19. 17.00
Helyszín: Telki Általános Iskola

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Molnár Katalin T: 30/695-7499 

Balla Katalin T.:26/371-142
Verdes Dóra: verdes.dora@freemail.hu

- www.kisgoncol.blogspot.com 

A Kokukk Egyesület 2006. évi
közhasznúsági jelentésének

összefoglalója
A telki székhelyû Kodolányi János Kulturális és Környe-
zetvédô Közhasznú Egyesület 2003-ban alakult. Tagjai
telki lakosok, akik fontosnak tartják, hogy lakóhelyükön
nagyobb legyen a kulturális kínálat, rendezettebb legyen
a falukép és érvényesüljenek a környezetvédelem szem-
pontjai. Egyesületünk célja emellett, hogy programjaival,
akcióival egy új faluközösség épülését is szolgálja. Az
egyesület célkitûzéseirôl és 2006. évi programjairól rész-
letes összefoglaló jelent meg a Telki Napló 2006. decem-
beri számában, ezért ezek bemutatására itt nem térünk ki.
A közgyûlés által 2007. május 19-én elfogadott teljes
közhasznúsági jelentés olvasható Telki község honlapján
és a www.telkiforum.hu honlapon.
Az egyesület kulturális programjai 2006-ban összesen
154 ezer Ft-ba kerültek. Ennek a költségnek a jelentôsebb
tételei az alábbiak voltak: 
- a két irodalmi est vendégeinek tiszteletdíja: 80 ezer Ft
- a Vörösmarty Gimnázium diákjainak (akik az irodalmi

pályázat eredményhirdetésén léptek fel) utazási költ-
ségtérítése: 20 ezer Ft

- ajándék könyvek az irodalmi pályázat gyôzteseinek il-
letve a Kányádi-est közremûködôinek: 22 ezer Ft

- telefonköltség-hozzájárulás az irodalmi estek szervezé-
séhez, vendéglátás, virág, koszorú, takarítás: 32 ezer Ft

A 2006. évi környezetvédelmi programokra fordított ki-
adások 318 ezer Ft-ot tettek ki. Ennek jelentôsebb tételei
a következôk:
- a falutakarítás céljára 2 alkalommal konténer rendelése:

32 ezer Ft
- a virágosítás (körforgalom, Jung-ház) költségei: 30 ezer Ft
- facsemeték a fásítási akcióhoz (Juharfa utca, Boróka ut-

ca): 205 ezer Ft
- karók, heveder a fák karózására, juta törzstakarásra: 43

ezer Ft
- szemeteszsák, ajándék dísznövények, madárfotók

nyomtatása, stb.: 8 ezer Ft

Az Agancsos Bringakupa költségei (korlátszalag, postai
szórólapterjesztés, mozgó WC) 36 ezer Ft-ot értek el.
A kiadások egyik nagyobb tétele volt a Telki Nôikarnak
adott 100 ezer Ft , amely egy ideig a KOKUKK Egyesü-
leten belül mûködött, de 2006-ban önállósult.
Az egyesület fentieken túli, saját mûködésével kapcsola-
tos költségek 50 ezer Ft-ot tettek ki. Ezen belül a je-
lentôsebb kiadások: 
- hirdetôponyva készíttetése: 15 ezer Ft
- bankköltségek: 12 ezer Ft
- fénymásoltatás, irodaszerek, postaköltség: 23 ezer Ft

Bevételek: Az egyesület legfontosabb bevétele 2006-ban
a Telki Önkormányzat helyi civil szervezeteknek meghir-
detett pályázatán elnyert 530 ezer Ft-os támogatás volt.
(További 100 ezer Ft-ot a Telki Nôikar céljaira kaptunk
az önkormányzattól, amelyet át is adtunk a kórusnak.) A
támogatás felhasználásáról az elszámolás az önkormány-
zat felé megtörtént.
Tagdíjbefizetésekbôl az egyesület 45 ezer Ft-ra tett szert,
a fásítás céljára pedig kaptunk további 24 ezer Ft lakos-
sági hozzájárulást.
A pénzbeli támogatások mellett szeretnénk megemlíteni
és megköszönni azt a sokféle természetbeni támogatást,
amit az egyesület 2006-ban magánszemélyektôl, intéz-
ményektôl és helyi vállalkozóktól kapott, valamint a fa-
luszépítô és környezetvédô akcióinkban részt vevô ön-
kéntesek közösségért végzett munkáját. 

Kokukk Egyesület

„...Az oktatás pluralitása és a szülôk szabad iskolaválasztási joga a liberális demok-
ratikus társadalom kifejezôdése. Az ilyen társadalom tolerálja az autonóm pedagó-
giai módszereket, és ösztönzi a konstruktív versenyt az oktatási rendszeren belül. A
független iskolák ugyanúgy közoktatási feladatot látnak el, mint az állami iskolák. A
szabadelvû államnak ezért kötelessége, hogy megóvja és támogassa a pluralista
közoktatási rendszert. Az állam skolasztikus monopóliuma idejétmúlt intézmény...”
- részlet, Dr Hildegard Hamm-Brücher, német államminiszternek a Waldorf-tanterv
c. írásából, 1994-bôl.

Gyermek szemmel
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Nyári Sport Tábor
Zsóryfürdôn!

Jól indult a nyaruk azoknak a gyerekek-
nek, akik a két telki sportszakember, Pé-
terfy Judit és Hortobágyi Orsi által szer-
vezett Nyári Sport Táborba elmentek. A
tábort már tavaly is megrendezték, így a
szervezôk remélik, hagyomány válik be-
lôle, miután a gyerek és szüleik is nagyon
elégedettek voltak.
Iskolás és óvodás korú gyerekek nagyon
vidám hetet tölthettek el aktív pihenéssel
- foci, röplabda, úszás, strandolás, ping-
pong, tánc, mókás vetélkedôk és egészsé-
ges életmód foglalkozások tarkították a
gyerekek nyaralását.  
Szeretnénk, ha jövôre is folytatódna ez a
vidám Sport Tábor!

CS. M

Ha jobban belegondolok, a nagyszüleim házá-
ban nem is volt kuka. Egyszerû dolgokat vásá-
roltak, és csak amit muszáj volt, a kevés hulla-
déknak pedig mindig megvolt a helye. Az étel-
maradékot megették a disznók, a tyúkok, a ku-
tya, a macska, ki-ki személyre szabottan. Még a
mosogatólé sem veszett kárba, mert a moslékba
löttyintették. Ha nagyritkán konzervdoboz ke-
rült a házhoz, nagyapám gondosan kimosta, le-
kalapálta a peremét, és abban tartotta a szegeit,
csavarjait: akkurátusan, méret szerint kiválogat-
va. Nagyanyám minden zacskót elrakott, még a
nejlon cukroszacskókat is kimosta, és azokban
csomagolt nekünk pozsonyi kiflit, pogácsát. Az
Új Ember kiolvasott számai a budiban lógtak
felszeletelve, vagy gyújtósként szolgáltak a
kályhába vagy a spórba, vagyis a takarék-
tûzhelybe. 
Napjainkban – a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium közlése szerint – egy átlagos ma-
gyarországi lakos éves hulladéktermelése meg-
közelíti az 500 kg-ot. Ez az adat csak a kommu-
nális szilárd hulladékra vonatkozik, tehát nem
tartalmazza a szennyvizet. A hazai háztartások-
ban keletkezô hulladék mennyisége a 90-es évek
elején stagnált, majd a 90-es évek második fele
óta évrôl-évre dinamikusan nô. 2003-ban a ma-
gyar háztartások 88%-ára terjedt ki a rendszeres
hulladékelszállítás. Az összegyûjtött hulladék
83%-a lerakókba, 14%-a hulladékégetôbe kerül,
és mindössze 3%-ot ér el a szelektíven gyûjtött
és újrahasznosított hulladék aránya. A külföldrôl
illegálisan behozott hulladék további probléma,
de mennyisége eltörpül a saját magunk által nap-
mint-nap termelt szeméthegyek mellett. 
Mi a gond a hulladékkal? 
– Az, hogy a jövendô generációk rovására roha-
mos sebességgel éljük fel a természet meg nem
újuló erôforrásait.
– Az, hogy a keletkezô hulladék egyre nagyobb
arányban tartalmaz veszélyes anyagokat, káro-
sítva a légkört, a talajt és vizeinket.
– Az, hogy a lerakók egyre gyorsabban telnek

meg, és a lakosság ellenállása miatt nehéz újab-
bakat találni. Ugyanígy a szemétégetômûvek
sem örvendenek nagy népszerûségnek.
A hulladékprobléma megoldására több módszer
is létezik, amelyek között a korszerû hulladék-
gazdálkodás alapelvei szerint szigorúan hierar-
chikus a kapcsolat.
1. Megelôzés vagy csökkentés: A legjobb persze
az, ha nem is keletkezik hulladék, vagyis törek-
szünk a keletkezô hulladék mennyiségének
és/vagy veszélyességének csökkentésére.
2. Újrahasználat, ismételt használat: A terméke-
ket fizikai vagy kémiai átalakítások nélkül hasz-
náljuk még valamire: elajándékozzuk a kinôtt
gyerekruhákat, játékokat, befôttet teszünk el az
uborkás üvegbe, stb. 
3. Anyagában való újrahasznosítás: Szelektív
gyûjtés után a hulladékot ipari folyamatok révén
átalakítják és visszavezetik a termelésbe. Mind a
gyûjtés, mind az átalakítás, mind az ismételt fel-
dolgozás további környezetterheléssel jár a két
megelôzô megoldáshoz képest.
4. Energetikai hasznosítás, vagyis hulladéké-
getômûvekben való megsemmisítés. Ekkor a
hasznos nyersanyagok veszendôbe mennek
ugyan, viszont a felszabaduló energia hasznosul.
5. Elôírásszerû, ellenôrzött deponálás, ami még
mindig jobb, mint a spontán, illegális hulla-
dékelhelyezés az út szélén, az erdôben, stb.
Az alábbi egyszerû tanácsok a mindennapi hul-
ladékmegelôzéshez adnak ötleteket.
Vigyen magával a boltba vászonszatyrot, bevá-
sárlókosarat! Készítsen listát arról, amire szüksé-
ge van, és aszerint vásároljon! Válassza az egy-
szerûen, környezetbarát anyagba csomagolt áru-
kat! Használjon újrafeldolgozott termékeket! 
Ha kevésbé feldolgozott terméket vásárol na-
gyobb kiszerelésben, egyszerû vagy utántöltô
csomagolásban, nemcsak pénztárcája, de kör-
nyezete és egészsége is jól jár. Vásároljon olyan
árukat, amelyeket nem kell több ezer kilomé-
terrôl szállítani! Válasszon betétdíjas csomagolá-
sú italokat, és váltsa vissza a csomagolóanyagot! 

Tartós, jó minôségû, javítható termékeket keres-
sen az olcsó, egyszer használatos vacakok he-
lyett! Tartsa be a használati útmutató tanácsait,
hogy a termék hosszú életû maradjon! Elôbb
próbálja megjavíttatni a gépeket, ruhanemûket
stb., és csak azután vásároljon újat! Ha valamire
már nincs szüksége, próbálja elajándékozni! Ha
nincs ötlete, kérje a közeli szociális vagy szeret-
szolgálatok segítségét!
A takarításnál bánjon megfontoltabban a tisztító-
szerekkel! A háztartásban elôforduló szeny-
nyezôdések eltávolítására a legtöbb esetben ele-
gendô néhány bevált háziszer (pl. szódabikarbó-
na, ecet vagy citromlé, mosószóda). (Errôl
bôvebben olvashat majd a Zöld Rovatban.)
A fölöslegesen összevásárolt, majd kidobált sok-
féle kozmetikum, mind elôállításával, mind hul-
ladékként megterheli a környezetet! 
Próbálja a minimálisra szorítani a háztartásában
keletkezô veszélyes hulladék mennyiségét! Le-
hetôség szerint ne vásároljon meg több gyógy-
szert, mint amire feltétlenül szüksége van! Fes-
ték vagy növényvédôszer vásárlása elôtt számol-
ja ki pontosan a szükséges mennyiséget! Kertjé-
ben használjon minél kevesebb növényvédô
szert, próbálkozzon meg inkább a biokertészet
egyszerûbb fogásaival! Készítsen ritkábban bô
olajban sülô ételeket! Lehetôség szerint kerülje
az „elemfaló” gyerekjátékokat és más berende-
zéseket, ahol pedig szükséges, használjon in-
kább sokszor újratölthetô akkumulátorokat!
Gondoskodjon a háztartásában keletkezett ve-
szélyes hulladék megfelelô elhelyezésérôl!!!
A háztartási hulladék jelentôs hányada (éves át-
lagban 20-30%-a) az ún. zöldhulladék. A kom-
posztálással megakadályozható, hogy ezek a
szerves anyagok a hulladékhegyeket dagasszák,
a keletkezett anyag (komposzt) pedig kiváló ta-
lajjavító eszköz. Bizonyos tárgyakat (szép for-
májú üveget, dobozt, parafa dugókat, jégkrémes
pálcikát, gyufaskatulyát stb.) jól használhatunk a
gyerekekkel barkácsolás közben. Ezek egy ré-
szének idônként az óvodák is örülnek.

Bellon Erika - Kokukk Egyesület

Bevezetés a hulladékgazdálkodásba
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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!

AAuugguusszzttuussii 
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::
Láng Richárd és Láng Noémi gyermeke: Láng
Borbála • Gyôrffy Zoltán és Metál Anita
gyermeke: Gyôrffy Ákos és Gyôrffy Barnabás
• Kajtor Tamás és Kajtor Szilvia gyermeke:
Kajtor Mátyás • Buzási Dániel és Hônich
Adrienn gyermeke: Buzási Szonja Kata •
Benák Máté és Benák Hedvig gyermeke:
Benák András Máté • Major András és Major
Krisztina gyermeke: Major Panni Györgyi

JJóó eeggéésszzssééggeett kkíívváánnuunnkk!!

Szeretne Ön szerkesztô lenni?
Ossza meg falunkkal kapcsolatos közérdekû információit, észrevéte-
leit községünk lakóival a Telki Napló hasábjain! Szerkesztôségünk
szívesen lát minden olyan cikket, felhívást, mely széles körben érinti
Telki polgárait.

Elérhetôségeink és hirdetésfelvétel:
telkinaplo@telki.hu 

Szilágyi Balázs (+36) 70-312-74-00

Következô lapzártánk 
várható idôpontja: 

2007. szeptember 15. 

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

Kamlah Szilvia
Köveskuti Tünde

NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
SSoolloonngg PPrriinntt KKfftt..

TTAGTAGTOBORZÁSOBORZÁS
Telki SE Tánc Sport szakosztályának edzései

Óvodásoknak /Telki Óvoda aulájában/       
kedden és  csütörtökön 3-4 ig

Iskolásoknak /Telki Iskola aulájában/          
kedden és csütörtökön kis csoport   4-5 ig

nagy csoport 5-6 ig 

Jelentkezés: Péterfy Judit Szakedzônél
06 30 9 506 966

Változás a telki Nyugdíjas klubVáltozás a telki Nyugdíjas klub
vezetésébenvezetésében

A telki Nyugdíjas klub 2002-es megalakulása óta a programok terve-
zésében, szervezésében, bonyolításában Csopaki Istvánné, Aranka
néni volt a motor. Lelkes, lendületes munkájával hozzájárult, hogy
egy nagyon bensôséges, baráti, egymásra figyelô közösség alakuljon
ki Telkiben. Nehéz feladata volt, hiszen nem egy hagyományos falu-
si közösség életét kellett szerveznie, hanem különbözô vidékekrôl
idetelepült, különbözô érdeklôdésû embereket kellett összehoznia.
Hidat kellett építeni a régi lakók és az új betelepülôk között. Most
egy nagyon sikeres idôszak után a feladatokat egy fiatalabb klubtag-
nak adja át.

Aranka néni!
Köszönjük kedvességét, fáradozását! Jó egészséget kívánunk, és re-
méljük továbbra is segíti a közösség munkáját! 

Az új klubvezetô bemutatkozása:
Kilenc éve vagyunk férjemmel telki lakosok. A Sváb-hegyrôl költöz-
tünk ide, ahol nagyon jól érezzük magunkat. Szeretjük a környéket, az
embereket. Úgy gondoljunk, hogy nemcsak a közvetlen, de a távolab-
bi ismerôsök is befogadtak. Nyugdíjazás elôtt a KFKI-ban mint mun-
kaügyi elôadó dolgoztam, így emberekkel foglalkoztam. Szeretünk
mozogni, kirándulni, sétálni, szívesen részt veszünk közösségi meg-
mozdulásokban, legyen az polgári, vagy egyházközség hasznára váló.
Szívesen veszek részt a nyugdíjasokkal kapcsolatos teendôkben. Úgy
gondolom, hogy a rendszeres közös összejövetelek, kirándulások
nemcsak a látókör bôvítése, hanem a közösség összekovácsolása mi-
att is fontosak. Véleményem az, hogy az ilyen megmozdulásokat úgy
kell megszervezni, hogy a kevésbé tehetôseknek se legyen teher, és
anyagi okok miatt ne érezzék magukat hátrányos helyzetben. 
A Tölgyfa utca 4-ben lakunk, kutyákkal, macskákkal. Bizonyára so-
kan ismernek már, mint állatbarátot. A telefonkönyvben megtalálha-
tók vagyunk, a 372-456-os számon.

Schaffer Lászlóné, született Németh Márta  
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