
ez a nap olyan dérynés
blahalujzás
rigó fütyöl a bokron
századszor újráz

ôsztôl rettenô a kert
sápadt
én drukkolok csak
az ôrült madárnak

ne némuljon
ameddig bírja lelke
szemben az idôvel
énekelje

Birtalan Ferenc:

Ôszi kép

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelôdomb
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2. oldal

10. oldal

4. oldal

5. oldal és hátoldal

Kamerás rendszer Telkiben

Igazi futball - mûfüvön
Az újonnan épülô mûfüves pálya avatójának tervezett idô-
pontja: 2007. november 10-én, szombaton 11 órakor lesz.

Lackfi János Telkiben! 
Kedves érdeklôdôk, lelkesek és nyitottak, irodalmi eseményekre
fogékonyak! November 24-én 17 órától a Telki Óvodában kerül sor
Lackfi János költôvel való találkozásunkra.

Zenei csemege a telki templomban
és Kodály-emlékkoncert Telkiben

Falukáposztája
Kellemes zene és társaság fogadta azokat, akik ellátogattak Telki
hagyományos káposztafesztiváljára – a Falukáposztájára.

7. oldal

6. oldal

Pelles Róbert és Kalmár Pál kiállítás
6. 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. szeptember 30.
A képviselôk a PÜB (Pénzügyi Bizottság) elnökének javas-
latára elfogadták Telki Község Önkormányzatának 2007 el-
sô félévi pénzügyi tervének teljesülésérôl készült tájékozta-
tót, majd kisebb technikai korrekciókra is sor került az idei
évi költségvetésben.
Ezután több támogatási kérelmet utasított el a testület.
Ugyan mind a két kérelem egy jelentôs emberi teljesítmény
(eredményes szereplés a lovastornán és egy zarándoklat) tá-
mogatását kérte az Önkormányzattól, a jelenlévôk úgy ítél-
ték meg, hogy jelenleg falunknak nincsen kerete ezekhez, a
rendelkezésre álló szûkös forrásokat nem egyéni támogatá-

sokra, hanem inkább közösségi célokra fordítják.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet
módosítása során a szociálisan rászorulók esetében a jöve-
delmi korlátok kerültek meghatározásra. Akik nem felelnek
meg a kritériumoknak, azok is igénybe vehetik a rendeletben
foglalt szolgáltatásokat, de csak térítési díj ellenében.
A település rendezési tervében a képviselôk meghatározták
azokat az irányvonalakat, amelyek alapján a tervezônek dol-
goznia kell, azonban még további egyeztetések várhatóak a
részletekkel kapcsolatban.
Ezután megtárgyalták és elfogadták a Bursa Hungarica Fel-
sôoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatla-
kozás feltételeit.
Döntés született arról is - ahogyan az várható volt -, misze-
rint községünk csatlakozni kíván Budaörs Kistérség Többcé-
lú Társulásához, egyúttal kilép a Pilis-Buda-Zsámbéki Kis-
térségi Társulásból.  

szb

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl

Az elmúlt években Telkit nemcsak a jobb
levegôre vágyó családok, de sajnos a
bûnözôk is felfedezték. Szinte mindannyi-
unk környezetében történtek az elmúlt
idôszakban betörések és kisebb-nagyobb
lopások. A településen folyó építkezések is
kiváló terepet adnak a betörôknek, akik
nappal körülnéznek, majd éjszaka felkere-
sik a kiszemelt portát. Az ilyen bûnözôk el-
len nagyon nehéz védekezni, a rendôrség-
nek is korlátozottak az erôforrásai és a pol-
gárôrség is gyakran csak a megtörtént ese-
tekhez tud kiszállni. 
A helyzet Telkiben az országos átlaghoz és
a Pest megyei adatokhoz képest is jobb, de
bûncselekménybôl már egy is nagyon sok
tud lenni… Szerencsére ma már léteznek
olyan mûszaki megoldások, amelyek haté-
konyan képesek támogatni a megelôzést, a
nyomozati munkát, riasztani a polgárôrsé-
get és szó szerint "szem elôtt tartani a
bûnözôt".
Egy budapesti székhelyû közlekedés és biz-
tonságtechnikai cég telki tulajdonosai két
éve ajánlották fel a helyi önkormányzatnak
egy speciális rendszámleolvasó videotech-
nikai rendszer kiépítését. A felajánlás sze-
rint a teljes költséget, amely mintegy tíz-
millió forint, a vállalkozás állja. Az infrast-
ruktúra kiépítéséhez szükséges közüzemi
engedélyek beszerzése a tervezettnél las-
sabban ment, de végül minden akadály el-
hárult a rendszer kiépítése elôl. Telki és Bu-
dajenô együttmûködési megállapodása ér-
telmében a kamerás rendszert a Telkibe Bu-
dakeszi felôl bevezetô úton, illetve Buda-
jenô végén telepítették le, összesen négy
forgalmi sávon. 

A rendszer mûködését az önkormányzat a
rendôrséggel együttmûködve képzeli el. A
tervek szerint - a rendszámolvasó technika
révén - lehetôség lesz a körözött jármûvek
kiszûrésére, riasztások kiadására a
rendôrség és a polgárôrség részére. A be-
rendezések digitális videokamerái infra
fényvetôvel lettek kiegészítve, így éjszakai
és nappali körülmények között is jó
minôségû felvételek készítésére alkalma-
sak. A korszerû technológia révén a rend-
szer akár 200km/h feletti sebességgel köz-
lekedô jármûveket is képes ellenôrizni. A
képeket az út mellett elhelyezett speciális

kamerák készítik, az eredményeket pedig a
budaörsi rendôrséghez továbbítják. 
A kamerás megoldás a tervek szerint képes
lesz a körözött jármûvek kiszûrésére, illet-
ve a rendôrség és a polgárôrség riasztására,
ha a faluba gyanús jármû hajt be. A telki la-
kosok is sokat tehetnek a jövôben a bûnü-
gyek megelôzésében. Ha gyanús gép-
jármûvet látnak, érdemes a rendszámát és
az autó típusát megjegyezni. A kamerás
rendszer átadásával remélhetôleg tovább
javul Telki és Budajenô közbiztonsága és a
jövôben további biztonsági szolgáltatások
kiépítésére ad lehetôséget.

Kamerás rendszer Telkiben
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Az idei évi nagy projekt (tornate-
rem és iskolabôvítés) után a jövô
évben a Fô utca rendbetétele jelen-
ti a legnagyobb kihívást az önkor-
mányzat számára. A tervezés meg-
kezdése elôtt 2007. október 15-én
Danóczy Balázs polgármester és
Dr. Callmeyer Ferenc képviselô
egyeztetô megbeszélésre hívta
össze a Fô utca érintett részének la-
kóit, ahol a jelenlévôk megismer-
ték az elsôdleges elképzeléseket, és
megvitatták az alternatívákat.

A Fô utca rendbe szedésének két
feltétele van:

– A közlekedés (közút és gyalogos)
elôírásainak teljesítése,

– A Telki település „névjegykártyá-
jának” számító Fô utca utcaképé-
nek javítása, újrafogalmazása.

Jelenleg a Fô utca közúti kereszt-
metszete nem felel meg a szabály-

zatnak, szélességébôl mintegy 2-
szer 20 centiméter hiányzik. Nincs
megoldva a felszíni vízelvezetés, a
gyalogos járda nemcsak keskeny,
de rendezetlensége (lépcsôk, lej-
tôk, kopások stb.) miatt erôsen bal-
esetveszélyes is. 

A Fô utca ezen szakasza enyhén
szólva településünk és az ott lakók
szégyene. Itt most rendet kell te-
remtenünk!

A csaknem 2-300 méteres útsza-
kasz rendbetételére tanulmányterv
elkészítése szükséges, melyhez ki-
induló adatként az önkormányzat
és az ottlakók szoros párbeszédére
van szükség.

A bemutatott javaslatok az utcakép
javításának lehetôségét tartalmaz-
zák. (lásd négy kép). Lényege az
önkormányzat által megépítendô és
finanszírozandó zárt, mintegy 1,8m

magas rakott terméskô fal és a tel-
kek különbözô bejárata, kapuzata.

Az egységes fal megépítése az
egész település javát szolgálja,
ugyanakkor az ott lakók életkörül-
ményeinek javításában is megol-
dást kínál: zaj- és porvédelem.
Megépültével a ma igen kedvezôt-
len lakásviszonyok javulnak, s
emelkedik, ill. stabilizálódik a tel-
kek értéke.

A továbblépéshez társadalmi oldal-
ról szükséges a most megindult
párbeszéd, a polgárok beleszólási
és választási lehetôségének biztosí-
tása. Technikai oldalról pedig a kô-
fal és útszélesítés mûszaki gazda-
sági kérdésének döntéselôkészítô
feltárása.

Callmeyer Ferenc

Elindult a párbeszéd

Fô utca rendezése
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Az újonnan épülô mûfüves pálya avatójának tervezett
idôpontja: 2007. november 10-én, szombaton 11 órakor lesz.

Köszönjük a támogatást azoknak a családoknak és vállalko-
zásoknak, akik ez idáig 5.000 - 500.000 Ft összegekkel se-
gítették a pálya építését!

A pálya építése az 
„Óvoda-iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány”

11742348-20002011 
számlájára történô befizetéssel támogatható.

Ebben az esetben a közlemény rovatba kérjük feltüntetni: "a
mûfüves sportpálya javára".
A fürgelábú ifjak nevében:

Kamocsai Zsuzsa és Lóránd Péter  szervezôk

Igazi futball - mûfüvön Zenei csemege a telki
templomban

December 1-jén este 17 órakor a telki templomban ad kö-
zös egyházzenei koncertet a 2007-es Telki Fesztiválon
nagy sikerrel bemutatkozott Telki Énektanár Quartett és
vendégük, a hat fiatalemberbôl álló komlói HímSingers
Énekegyüttes. Az ínyencek számára is érdekességnek
ígérkezô koncert mûsorvezetôje az a Tóth Ferenc Liszt-
díjas karnagy, aki egykor a telki énekegyüttes egyik tag-
ját, Aszódy Gyöngyit (a telki általános iskola énektaná-
rát) tanította, jelenleg pedig a vendég szextett mûvészeti
vezetôje.
A koncertre a belépés természetesen ingyenes (bár a költ-
ségekre ezúton is gyûjtést szerveznek), sok szeretettel
várnak minden érdeklôdôt!

Telki Énektanár Quartett

Kincses Klára, Kéringer Gábor, Fodor András,
Aszódy Gyöngyi

Kodály-emlékkoncert Telkiben
Kodály Zoltán születésének 125. és halálának 40. évfor-
dulóján Telkiben is hangversennyel emlékeznek meg a
zeneszerzô-zenepedagógus géniuszról. December 8-án,
szombaton délután 17 órakor a Telki Általános Iskola au-
lájában a Telki Nôikar (karnagyuk Somfai Katalin) és a
Telki Általános Iskola Gyermekkórusa (karvezetôjük
Aszódy Gyöngyi) mellett fellépnek a Kós Károly Ének-
zenei Emelt Szintû Általános Iskola Harmónia Kórusa
(karnagyuk a szintén Telkiben élô Hraschek Katalin) és a
Kiss Magánzenede Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény Telki Tagozatának növendékei.
A koncert, amelyen vetített képes elôadás mellett sok kö-
zös énekléssel is emlékeznek zeneszerzônkre, a Telki-Bu-
dajenôi Karitász adventi rendezvénye is egyben, amely-
nek keretében gyûjtést is szerveznek az itt élô rászorultak
részére.
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Falukáposztája

Kellemes zene és társaság fogadta azokat, akik ellátogattak
Telki hagyományos káposztafesztiváljára – a Falukáposztá-
jára.
Több tucatnyian vállalkoztak arra, hogy - Schaffer László-
né, azaz Márta néni vezetésével - maguk készítsék el otthon-
ra a finom savanyúságot, s még többen ízlelgették a nagy
kondérokban készült töltött „vecsésit”. Külön köszönet jár a
finomságok készítésében oroszlánrészt vállaló Barthos
Györgynek, Portik Ferencnek és Engler Antalnak, akik az
önkormányzat által biztosított – és Hambuch Norbert segít-
ségével beszerzett - alapanyagokból ízletes készételt vará-
zsoltak.
A gyerekek sem unatkoztak, hiszen külön játszóházat alakí-
tottak ki számukra a Jung-házban, ahol kézmûves foglalko-
zás várta az alkotni vágyó ifjakat.
A jó szervezésnek (Zimonyi Adriennek, Móczár Gábornak
és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak: Illyés Józsefnek
és Horváth Ferencnek), és a remek lebonyolításnak (a Telki
Nyugdíjas Klub segítôinek, Schaffer Lászlónak és más ked-
ves önkénteseknek) is köszönhetôen a jelenlévôk jól mulat-
tak ezen az estén. A helyi képviselôk egy része gondosko-
dott arról, hogy mindenkinek jusson forralt bor, s ez, vala-
mint a hangulat segített abban, hogy senki se fázhasson az
ôsziesre forduló idôben.
Utólag is köszönet Füzesi Attilának a hagyomány megte-
remtéséért és elterjesztéséért Telkiben!

Szilágyi Balázs

Október 6-án a frissen festett
Tenisz Klub adott helyet az iro-
dalmi beszélgetôsorozat követ-
kezô estjének. A téma Bulga-
kov A Mester és Margarita c.
regénye volt. A beszélgetés Molnár
Kriszti elôadásával indult, aki röviden
bemutatta a szerzô életútját (amelynek
sok eleme a regényben is visszakö-
szön). Majd beszélt a mûrôl, a cselek-
mény szálairól, s azok, valamint a
szereplôk sorsának párhuzamairól, a

különbözô színhelyeken használt elbe-
szélésmódokról,  a regény egyes zenei
vonatkozásairól. A nézôk körében leg-
nagyobb visszhangot a könyv által fel-
vetett filozófiai kérdések keltettek
mint például az ember szabadsága, a
gonosz (miben)léte, a megváltás értel-
mezése. Éppen belemelegedtünk vol-

na, de akkorra a legtürelmesebb
gyerekek is iszonyatosan elun-
ták a dolgot, másnak meg mozi-
jegye volt, úgyhogy be kellett
rekeszteni a beszélgetést. Este

itthon, meg másnap, amikor Kriszti
átugrott kölcsönkérni valamit, a kony-
hában ácsorogva még elmorfondíroz-
gattunk egy-egy kérdésen. 
Ki emlékezett már rá, hogy ennyi min-
den volt abban a könyvben! 

Bellon Erika

Esti beszélgetések:

A Mester és Margarita
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2007. szeptember utolsó hétvégéjén a
Báder-Magyar házban volt látható Ju-
hos-Kiss Sándor, Telkiben élô festô-
mûvész Passió képek címû kiállítása.

Az eseményt a festô testvére, Juhos-
Kiss János költô nyitotta meg, majd
elszavalta legújabb, erre az alkalomra
írt Hazánk címû versét.

A megnyitón a Lázár-Magyar duó
mûködött közre.

Passió - szenvedés: a keresztény teoló-
gia és hitvilág alapvetô fogalma,
Krisztus küldetésének összefoglalója.
A képek sajátos ábrázolásmódban,

ugyanakkor megdöbbentô
realitással fûszerezve mutat-
ják be Jézus szenvedéseit.

A kiállítás sajátos tisztelgés
a festô családja elôtt, de ezt
csak azok vehetik észre,
akik ismerik a festô szüleit.
Nem egy képen ismerôs
arcvonásokat fedezhetünk
fel: a festô megörökítette
édesapját és édesanyját is,
sôt, az egyik alkotáson
bátyját is láthatjuk. A bibliai
események széki népviseletbe öltözött
alakokkal kerültek megfestésre. A

népviseletet a mûvész méltónak
tartja a témához. Ez tisztelgés
ôseink munkája és kultúrája iránt
is – vallja Juhos-Kiss Sándor.

Az esemény sok látogatót von-
zott, fiatalokat és idôseket egya-
ránt. 

Örülünk, hogy ismét egy szép,
színvonalas kiállítást láthattunk
Telkiben.

Zimonyi Adrienne

Pelles Róbert
kiállítás

November 30-tól december 2-ig
Pelles Róbert mûvei láthatóak a Bá-
der-Magyar házban.

A kiállítás pénteken 17 órakor nyílik.

Kalmár Pál 
kiállítás

December 14-én 17 órától kerül sor a
zsámbéki festômûvész képeinek kiállí-
tására. A tárlat december 16-ig tekint-
hetô meg a Báder-Magyar házban.

A szervezôk mindkét rendezvényre
sok szeretettel várják az érdeklôdô-
ket!

Juhos-Kiss Sándor kiállítás volt Telkiben

Kedves érdeklôdôk, lelkesek és nyitottak,
irodalmi eseményekre fogékonyak!

November 24-én 17 órától a Telki
Óvodában kerül sor Lackfi János költôvel
való találkozásunkra.

A szerzô 1971-ben született, Zsámbékon
élô költô, író, mûfordító. 

Amellett, hogy ír, lapot szerkeszt és több
helyen is tanít (Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, Keresztelô Szent János Gimná-
zium, Zsámbék), fotósként több kiállítás
mögötte van, nem utolsó sorban öt gyer-
mek édesapja, 14 nemzetközi és hazai díj
birtokosa. 

Fiatal kora ellenére igen termékeny, és ami
manapság igen ritka, mindhárom mûnem-
ben alkot. Alábbiakban olvashatók verses-
köteteinek, regényeinek és gyermekverse-
inek, meséinek kötetcímei. Ajánljuk olva-
sásra, a novemberi költôi estig még van
idô rá! (A Budakeszin található Kiskápol-
na könyvesbolt megrendelés esetén szíve-
sen beszerzi a könyveket!)

VERSESKÖTETEK:
Magam
Hosszú öltésekkel
Illesztések
Öt seb
Elképzelhetô
Hófogók
Hôveszteség

REGÉNYEK
Két csavart szaltó
Halottnézô (Nekem nagyon tetszett…!
MKR)

GYEREKKÖNYVEI:
A buta felnôtt
Törpe és óriás között
Bögre család
Kövér Lajos színre lép (A fiaimnak tet-
szett! MKR.)

A novemberi találkozás felolvasással egy-
bekötött beszélgetés lesz. Természetesen
dedikálásra is nyílik lehetôség.
Jó olvasást, szép ôszi estéket teával és ver-
seskötettel a kézben:

Molnár Krisztina Rita (Vagy aki így 
jobban ismer: Keserû Kriszti) 

KOKUKK Egyesület

L a c k f i  J á n o s  Te l k i b e n
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Még az "Öreg Napnak" is tudnia kel-
lett, hogy október 10-én harminchat
nyugdíjas busszal indul Szentendrére
ideális kirándulási idôben a Skanzen
megtekintésére.
Az 1967-ben alapított szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum Magyarország jellegze-
tes tájainak népi építészetét, a falusi és
mezôvárosi társadalom különbözô réte-
geinek és csoportjainak lakáskultúráját,
életmódját mutatja be hagyományos te-
lepülés típusok keretében a 18. század
végétôl a 20. század közepéig.
A kétszáz évet visszaidézô békés, nyu-
godt hangulatú házak és annak belsô
berendezési, tárgyai, a füstös konyha, a
tisztaszoba, az elfüggönyözött szülô-
ágy a korabeli lakók hétköznapi élet-
módját tükrözi.
Szûk három óra állt rendelkezésünkre a
Kôhegy lábánál 50 holdas területen
fekvô házakat, templomokat, malmo-
kat megcsodálni.
A tájegységeket tervszerûen építették
és folyamatosan építik:

1/    Felföldi mezôváros tájegység
2 /   Felsô-Tiszavidék
3 /   Alföldi mezôváros tájegység
4 /   Dél-dunántúli tájegység
5 /   Bakony, Balaton felvidék

6 /   Nyugat-dunántúl
7./   Kisalföld

Az alföldi mezôváros utca sorában az
1895-ben épült hajdúkaposi tornácos
lakóház, mely a Hajdúság kisnemesi
hatásokat ôrzô építkezését szemléltette.
Nagykörösrôl áthelyezett kékfestô mû-
hely, és mellette a 19. században épített
növényi cserzôanyagokkal dolgozó tí-
mármûhely cso-
dálatba ejtett
minket, majd az
utcasor végén
mûködô pék-
mûhelyt roha-
mozta meg cso-
portunk külön-
féle finomságo-
kat vásárolva.
Az 1888-ban
épített dusnoki
s z é l m a l o m
technikai meg-
oldásai keltették
fel érdeklôdé-
sünket.
A skanzennak csak részleteit tudtuk
megtekinteni, mert Szentendrére indul-
tunk.
A Ferenczy Múzeumban "Barbizon

Francia  és Magyar ecsettel" kiállításon
az európai tájfestészet mesterei Mun-
kácsy és Paál László képeit majd a Fe-
renczy család képeit, goblenjeit, szob-
rait néztük meg, melyek lélekemelôk
voltak.
Kovács Margit kerámikus és szobrász
kiváló mûvész múzeumát jártuk végig.
Kissé fáradtan, de élményekkel gazda-

godva érkeztünk falunkba.
Köszönjük az Önkormányzat segítsé-
gét ehhez a szép naphoz.

Szabó Róbert

Nyugdíjasok kirándulása Szentendrére

Az elôadás pontos helyérôl és idôpontjáról a következô
lapszámban, illetve Telki honlapján tájékoztatjuk az
érdeklôdôket. November 12-tôl további felvilágosítás
kérhetô, illetve jegyek rendelhetôk Zimonyi Adrienne-nél a
06-20/419-7027-es telefonszámon. A jegyek ára: 1.200 Ft.

Guy Foissy: 

ÖBÖLBÔL VÖDÖRBE 
- komédia 2 részben -

Fordította: BAJOMI LÁZÁR ENDRE

Szereposztás:
Nô NYERTES ZSUZSA

Férfi STRAUB DEZSÔ 

Díszlet: URBANEK ATTILA és ÉLESS BÉLA

Jelmez: ROMÁNYI NÓRA

Zene: LAÁR ANDRÁS 

A rendezô munkatársa: VALLER GABRIELLA

Rendezô: ÉLESS BÉLA

Mókus és Csibili - a kedves házaspár, nem gazdagok, s
nem szegények -, átlagemberek. Ôk is - mint mi,
mindannyian - álmodoznak, a térképre böknek és hipp-
hopp képzeletben máris ott vannak... ahol... s addig,
ameddig, a megvalósításhoz csupán a pénz hiányzik. Egy
szép napon Mókus azzal állít be, hogy új életet kezdenek,
tulajdonosok lettek. S elindulnak, hogy elfoglalják álmaik
birtokát a tengerparton! De addig...?! Nos, ne lepôdjenek
meg, a történet a végén kezdôdik, s aztán majd minden
kiderül. Kellemes szórakozás ígéretével várom Önöket:

Éless Béla rendezô

Decemberben színházi elôadás Telkiben
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Dr. Vekerdy Tamás neves pszichológus, a
Waldorf óvodák pedagógiai programjának
egyik közremûködôje- „Gyerekek, óvodák,
iskolák” címmel tartott elôadást a budake-
szi mûvelôdési házban, október 5-én. Az
elôadás a Budántúli Waldorf Iskola szerve-
zésének keretében került megrendezésre, és
azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy
fergeteges sikere volt. A szervezôk egy
Waldorf iskolát szeretnének létrehozni köz-
ségünkkel, tekintettel a már négy éve
mûködô Waldorf óvoda iránti igen nagy ér-
deklôdésre. 
Vekerdy beszélt az óvoda szerepérôl, a fej-
lesztésrôl, az iskolaérettségrôl, az érzelmi
hányadosról (ÉQ), és még sokáig hallgat-
tuk volna, de sajnos az idô határt szabott a
beszélgetésnek. Beszélt arról, hogy a csa-
ládnak, elsôsorban az anyának milyen nagy
szerepe van a gyermek érzelmi fejlôdésé-
ben, melynek mértéke (ÉQ) fontosabb az
intelligencia fejlettségénél (IQ). Az érzelmi
intelligencia korlátlanul fejleszthetô, ki-
bontakozása az érzelmi biztonságon múlik,
a magzati kortól kezdve, elsôsorban az
anyával való kapcsolattól fejlôdik. Ebben
az érzelmi biztonságban az elfogadásnak
nagyon fontos szerepe van, vagyis hogy az
anya képes-e elfogadni gyermekét olyan-
nak, amilyen, és képes-e feltétel nélkül sze-
retni ôt. 
Az iskolába óvodás gyermek kerül, vagyis
az óvoda szerepe nem az iskolára való fel-
készítés lenne, mint ahogy azt sokan téve-
sen hisszük, és ahogy talán el is várjuk az
óvodától. A gyermek legfontosabb és leg-
fejlesztôbb tevékenysége a játék, ennek fel-
tételeit kellene megteremteni az óvodában
és otthon a családban is. A hangsúlyt a sza-
badjátékra, a spontaneitásra, az anyanyelvi
nevelésre, a zenére kell fektetni. 
A másik nagyon fontos tényezô a minden-
napi mese, mely sohasem a televízió vagy a
videó nézését jelenti, hanem egy olyan
bensôséges kapcsolatot, melyben a szülô és
a gyermek játszik szerepet, ahol a szülô
mesél, a gyermeknek ezáltal fejlôdik a kép-
zelete, bôvül a szókincse, tágul a világról
alkotott véleménye, nézete. 
Iskolaérettségrôl valahol 6 és 8 éves kor

körül beszélhetünk. A Waldorf iskolában
fontos szempont az iskolaérettség meg-
állapításánál, hogy megkezdôdött-e a gyer-
meknél a fogváltás, és hogy be tudja-e köt-
ni a cipôjét (finommotorikus készség fej-
lettsége). Megdöbbentô adatot hallhattunk
ezzel kapcsolatban: hat évesen a gyerme-
keknek mintegy 7,4 %-a fejlett a háromuj-
jas ceruzafogásra, és egy év múlva is csu-
pán a 14 %-uk. Ezért a Waldorf iskolákban
elsô osztályban nem apró köröket, hullá-
mokat, esernyônyeleket vagy fecskefarka-
kat rajzoltatnak ceruzával a gyerekekkel,
hanem hatalmas papírra óriási karikákat,
ovális alakokat méhviasszal, ami melegen
tartja az ujjakat, nem pedig hôt von el. 
Az érzelmi intelligencia a mûvészetekkel
fejleszthetô, ezért a Waldorf iskolákban a
közismereti tárgyak mellett ugyanolyan
fontos helyet tölt be a mûvészet és a prakti-
kus készségek gyakorlata is. Ezekkel ugya-
nolyan mélységben és ugyanolyan óra-
számban foglalkoznak, mint a közismereti
tárgyakkal. A Waldorf iskola egyformán
fejleszti mindhárom területet, ezért szeret-
nek a gyerekek iskolába járni. 
Nagy hangsúlyt fektet az úgynevezett per-
formációs, vagyis cselekvéses intelligenci-
ára, mely szintén erôsebb az értelmi intelli-
genciánál. A cselekvéses intelligencia azt
jelenti, hogy valamiben minden gyermek
kimagaslóan jó, a többi területen pedig tár-
saik viszik magukkal minden kisebbségi
érzés nélkül. Nincs osztályzás, viszont van
dicséret, szöveges értékelés, vagy a tanító
rajza a jó teljesítmény mellett. Viszont
nincs szidás, feketepont, vagy boszorká-
nyos pecsét a gyengébben teljesítôk mun-
kája mellett. Tulajdonképpen a gyermek in-
dividualitását helyezi elôtérbe. 
Az elôadás után kérdéseket lehetett feltenni
az elôadónak. Sokakat érdekel a nyelvtanu-
lás kérdése, vagyis hogy mikor érdemes el-
kezdeni. Ma már az óvodákban, sôt néha a
bölcsôdékben is lehet találkozni nyelvtanu-
lással, hacsak játékos, verses, zenés formá-
ban is. Egyes szakemberek és köztük Ve-
kerdy Tamás véleménye is az, hogy idegen
nyelvet addig kell elkezdeni tanulni, ami-
kor a gége még képlékeny, valamikor 7 és

9 éves kor között. A korai nyelvtanulás nem
hozza meg a várt eredményt tanulmányok
bizonyítják, hogy aki 7 évesen kezdi, lehet,
hogy elôrébb tart e téren, mint aki 3 évesen.
A nyelvtanulás viszont mindenképpen idôt
vesz el a szabadjátéktól, ami viszont a leg-
fontosabb és legfejlesztôbb tevékenysége a
gyermeknek. 
Ugyanígy vélekedett a pszichológus az
úszás, a torna, a karate és a számítógép
óvodáskorban végzett tanulásszerû tevé-
kenységérôl is, melyek megint csak a játék-
ból vonják ki a gyermeket. 
Elhangzott a kérdés, mely sokakat foglal-
koztat az utóbbi évtizedekben - jó-e a kép-
olvasásos tanítási módszer. Vekerdy Tamás
válaszában kifejtette, hogy az angolszász
nyelvekben ezzel a módszerrel nagyon jó
eredményeket érnek el, de a magyar nyelv-
ben ez nem alkalmazható sikeresen. A Wal-
dorf módszer nem sietteti az olvasást, nem-
zetközi tanulmányok alapján bizonyítható,
hogy a svéd diákok 4. osztályban kevésbé
olvasnak jól, mint a cseh vagy a magyar di-
ákok ugyanebben a korban. Érdekes adat
viszont az, hogy 15 éves korra pont fordít-
va alakul az olvasási készség. 
Végül a televízióról, videóról és a számító-
géprôl fejtette ki kutatásokra alapozott vé-
leményét az elôadó, melyben ismertette
ezek káros hatását. Amikor mesét olva-
sunk, a gyermek képeket készít magában,
ezáltal feszültségeit levezeti, és fejlôdik
képzelete, mely a tanulási folyamatokban
igen fontos szerepet játszik. A gyermeknek
óriási a képéhsége, mert rengeteg a feldol-
gozandó élménye. A televízió amellett,
hogy órákra megállítja a testi mozgást,
blokkolja a saját képkészítést, ezáltal a fe-
szültség levezetést és az élményfeldolgo-
zást is, ez pedig agresszivitást szül. Ettôl el-
vonatkoztatva az érzelmileg jó állapotban
lévô gyermeknek nem árt a televíziózás, de
az aranyszabályokat be kell tartani: limitált
idôben, közösen kiválasztott mûsort, vala-
melyik szülôvel együtt nézzen a gyermek,
és legkorábban óvodáskortól. 

Kamlah Szilvia

A Zsámbéki-medencében 
szervezôdô Waldorf-iskola ôszi
programsorozatának következô

két alkalma:

Játszóház: Szeretettel várjuk azon 6-
7 éves gyermekeket és szüleiket, akik
szeretnének betekintést kapni a Wal-
dorf-iskolákban végzett tevékenysé-
gek közül néhányba.
A jelentkezéseket az alábbi elér-

hetôségeken várjuk. 2007. november
10. 9.30-12-ig. Helyszín: Páty, Kö-
zösségi Ház (Rákóczi u. 13/A)

Barát Ilona Waldorf-óvónô: Egy-
szer volt, hol nem volt… a mese
–hogyan varázsoljuk el gyermekein-
ket ezzel a hétköznapi csodával.

2007. nov. 16. 17.00. Helyszín: Páty,
Közösségi Ház (Rákóczi u. 13/A)

Várjuk azon szülôk, pedagógusok,
mecénások támogatását, segítségét,
akik részt vennének az alapítási fel-
adatokban, hogy közösen együttdol-
gozva 2008. ôszére megnyílhassanak
az iskola kapui: 

Molnár Katalin T: 30/695-7499, 

Balla Katalin T.:26/371-142

Verdes Dóra: verdes.dora@freema-
il.hu - www.kisgoncol.blogspot.com 

Gyerekek, óvodák, iskolák
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A sorozat következô elôadása november 15-én lesz:
„Stressz, egészség, életminôség a magyar lakosságban:
helyzetkép és a változtatás lehetôségei címmel. Az elôadó,
dr. Kovács Mónika Erika pszichiáter szakorvos, egyetemi
adjunktus, a „Magyar népesség életminôsége az ezredfor-
dulón” címû könyv társszerkesztôje,  aki maga is vezet
stressz-csökkentô, hatékony konfliktuskezelést tanító, élet-
kézségeket fejlesztô tréningeket. Napjainkban az aktív ko-
rú férfiak közül az 50-64 éves korosztályban többen halnak
meg Magyarországon, mint 1930-ban! Mi az oka a „közép-
kelet-európai egészségi paradoxonnak”? Tudatosítjuk-e,
hogy a krónikus stressz és a depresszió összefügg? Vannak-

e megküzdési stratégiáink?  Ha a nehéz helyzetekben azzal
szembesülünk, hogy tehetetlenek vagyunk, ha sorozatosan
kontrollvesztést élünk át, ha a jövô kaotikus és kiszámítha-
tatlan, testi-lelki egészségünk látja kárát. Vannak-e védô té-
nyezôk? Kopp Mária magatartáskutató szerint igen: célra-
vezetô konfliktus megoldási stratégiák, megfelelô beállí-
tottság, társas támogatás, szociális háló, társadalmi tôke.
Miért kéne beletörôdnünk abba, hogy helyzetünk egyre
romlik? Keressük együtt a kiút lehetôségeit november 15-
én csütörtökön este nyolc órakor a Telki Általános Iskola
könyvtárában! Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Bakács Bernadett és Halász Terézia

BÉKE NOBEL DÍJAT KAPOTT AZ
IPCC (klímatudós hálózat). Ahhoz,
hogy talán ne emelkedjen 2 Cº-nál
többet a Föld átlaghômérséklete, kb.
fejenként évi 1 tonna CO2 kibocsátás
lenne megengedhetô.  
Mindenki kikalkulálhatja, milyen
energiafogyasztást és közlekedést je-
lent ez a hétköznapi életében:
h t t p : / / w w w. c a r b o n e q u i t y. i n -
fo/crags/calculator.html
A TUDATOS VÁSÁRLÓ MAGAZIN
2007 februári számának témája a köz-
lekedés. Olvashatunk a légszennyezés
egészségügyi veszélyeirôl, az energia-
takarékos vezetésrôl, a megosztott au-
tóhasználatról, autó-társ és biciklibér-
lô rendszerrôl, ideális budapesti tö-
megközlekedésrôl, panasztételi lehe-
tôségekrôl, a gyaloglás szépségérôl, a
babakocsi nézôpontjáról… A Tudatos
Vásárló Magazint negyedévenként je-
lenteti meg a Tudatos Vásárlók Egye-
sülete. A tudatos vásárlás egy-egy té-
máját feldolgozó magazin kiadásának
célja, hogy hozzájáruljon egy olyan
újfajta vásárlói értékrend kialakulásá-
hoz, illetve megerôsödéséhez, amely-
nek alapja a fogyasztás társadalmi és

környezeti hatásait is figyelembe ve-
vô, az öntudatos, a jogait és kötelessé-
geit ismerô fogyasztói magatartás.
(Zöld rovatunkban még foglalkozunk
majd ezzel.) Infó: www.tudatosvasar-
lo.hu 
GÉPREGÉNY. ANDY SINGER
„CARTOONS“ c. könyvének magyar
fordítása GÉPregény címmel tavaly
ôsszel jelent meg Budapesten. Singer
rendkívül szórakoztató, humoros és
elgondolkodtató karikatúrái görbe tük-
röt tartanak a „fejlett“ autós világ elé.
A rajzok mellett találó idézetek, rövid
tanulmányok gondoskodnak autómen-
tes szemléletünk garantált kialakulá-
sáról.
„A porszívóval, a rádióval vagy a ke-
rékpárral szemben, amelyek értéke
nem csökken, ha mindenkinek van be-
lôle egy, az autó, akárcsak egy tenger-
parti villa, csak addig értékes, amíg a
tömegeknek nincs. Eredeti rendelteté-
se szerint az autó luxustárgy. A luxus
lényege pedig az, hogy nem demokra-
tizálható. Az a luxus, amivel mindenki
rendelkezik, senkinek nem jelent
többletet. Ellenkezôleg, mindenki
mindenkit idegesít, becsap és kielégí-

tetlenül hagy, miközben ôt is idegesí-
tik, becsapják, és kielégítetlenül hagy-
ják."André Gorz: A tragacsok társa-
dalmi ideológiája (L’Idéologie Sociale
de la Bagnole), Le Sauvage, 1973
szept-okt.
További infó: www.autoirto.hu/gepre-
geny 
SZEPTEMBER 22-ÉN, AZ „AUTÓ-
MENTES NAP“-on a résztvevô tele-
pülések arra kérik polgáraikat, hogy
ne használják az autóikat, hanem
szálljanak biciklire vagy váltsanak tö-
megközlekedésre. A kezdeményezés-
ben többezer település vesz részt, 40
országból. A szimbolikus nap célja,
hogy ráébressze az embereket, hogy
lehet élni autó nélkül is, és sétálni jó,
hogy megmutassa a város másik, autó
nélküli arcát: amikor kevesebb a
szmog, a zaj, gördülékenyebb a tö-
megközlekedés.

Simonyi Cecília

AZ AUTÓZÁSRÓL
MOTTÓ: A „dugóban állok“ és „dugó van“ kifejezések – egy sofôr szájából –
pontatlanok. A pontos kifejezés: „csinálom a dugót“.

A ZÖLD ROVAT ELSÔ TÉMÁJA – A HULLADÉK – UTÁN KÖVETKEZÔ
TÉMÁNK A KÖZLEKEDÉS. AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSKÉNT
TELKI ESETÉBEN – SAJNOS – FÔLEG AUTÓZÁSRÓL BESZÉLHE-
TÜNK. A KLÍMAVÁLTOZÁSON SÍRHATUNK, DE KÉNYELMESSÉGÜNK
ÉS ROHANÁSUNK AZ, AMI EMELI AZ ÁTLAGHÔMÉRSÉKLETET... AZ
ALÁBB ÖSSZEVÁLOGATOTT HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK NEM AZ AU-
TÓZÁST DICSÉRIK.

K A P C S O L A T O K
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Amikor a gyerekeknek felteszik a kér-
dést, hogy „melyik a kedvenc állatod”,
sokan említik a kutya és egyéb háziál-
latok mellett a lovat is. Többen szere-
tik ezt a csodálatos nagytestû állatot,
mint gondolnánk! 

Az állatsimogatók és állatkertek kifu-
tói mellett manapság már számos lo-
vas létesítményben van lehetôsége az
érdeklôdônek megismerkedni a lóval
és a lovaglással a Zsámbéki-medencé-
ben is. 

A zsámbéki Equus Lovasiskolában 45
gyerek kezdte meg idén szeptember-
ben is a „lovas tanévet”. Közülük so-
kan már óvodáskorban kezdték meg-
alapozni lovaglástudásukat. Természe-
tesen a kicsik még nem nagylovon, ha-
nem a méretüknek jobban megfelelô,
jól képzett, szelíd pónikon tanulnak.
Ápolják, szerszámozzák, gondozzák is
ôket a lovaglás gyakorlatának elsajátí-
tása mellett. A lótartás és a lovaglás el-
méletérôl tanultakból a szorgalmas di-
ákok vizsgákat is tehetnek, a sikeres
vizsgázók pedig hasonló korú gyere-
kekkel mérhetik össze lovagló tudásu-
kat területi és országos versenyeken. 

Vezetô segítségével, futószáron, díjlo-
vaglásban, díjugratásban és military
szakágakban is versenyeznek a kis lo-
vasok póni- és nagylovakkal egyaránt.

Az Equus Lovas-
iskolából az év-
közi minôsítô
versenyeken 27
lovas szerezte
meg az indulási
jogot a szeptem-
ber utolsó hétvé-
géjén, Kiskunha-
lason megrende-
zett Országos
Bajnokságra. A
lelkes készülô-
dést, a 15 lóval a
közös utazást és a
verseny közvet-
len elôkészületeit
két izgalmas nap
követte. Négy-
százhúsz startot
regisztráltak a
versenyen, így
különösen öröm-
teli a sok jó ered-
mény, amely a zsámbéki lovasokat a
különbözô számokban az elsôtôl ki-
lencedik helyig rangsorolta, és így a
lovasiskolák bajnokságában a bronzé-
rem, valamint a harmadik helyezésért
járó hatalmas serleg megnyeréséhez
segítette. 

A Bajnokavatásnál pedig három equu-
sos lovasért szólhatott a Himnusz.

Radnai Barbara, a díjlovaglás kisisko-
lás bajnoknôje Zsámbékról, Egri Bol-
dizsár, a verseny legmagasabb pont-
számát elért futószáras aranyérmese
Telkibôl, Szabó Gergô a kezdô díjug-
ratás felsôtagozatos gyôztese pedig
Érdrôl jár Zsámbékra lovagolni.

További eredményes felkészülést és
sikeres versenyzést kívánunk!

Állatkerti verseny

Az állatok világnapja alkalmából, már évek óta egy jól
kitalált, érdekes és eredményes versenyt hirdet a BA-
KE (Budai Agglomeráció Környezetvédelmi Egyesü-
let). Elôzetes kutatómunkát és az állatkertben 1 órás
önálló „felfedezô” feladatlapot kellett a gyerekeknek
jól megoldani. E két munkát pontozva alakultak ki a
helyezések.  Erdélyi Dávid 8. osztály., Entinger Chris-
tof  7.a, Vámos Regina 6.a és Szalma Lôrinc 5.b osz-
tályos tanulók elsôk lettek. Mindenki jól érezte magát
és egy szép napot töltöttünk együtt. 

Maronicsné Dávid Anna

Egri Boldizsár Telkibôl - 

országos bajnok! 

ÉPÜLETELEKTRONIKAI CÉGÜNKHÖZ

KERESÜNK AZONNALI BELÉPÉSSEL

ELEKTROMÛSZERÉSZT, 
ILLETVE VILLANYSZERELÔT. 

Pályakezdôk, diplomások
(villamosmérnökök) 

jelentkezését is szívesen vesszük.

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre
várjuk: 

office@mega-x.hu
Telefon: 06 20 946-0438
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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!

AAzz ee llôôzzôô sszzáámmuunnkkbbaann nnéévvee ll íí rrááss  ttöörr ttéénn tt ::

Brez ina Pé ter  és  Kér i  Esz ter  gyermeke Brez ina Dáv id .

OOkk ttóóbbeerr ii  llaappzzáárr ttáánnkk iigg sszzüü llee ttee tt tt  bbaabbáákk::

Bakos  Zo l tán  és  Szabó Gyöngy i  gyermeke:  Bakos  Luca Rebeka
Takács  I s t ván és  Takács  Annamár ia  gyermeke:  Takács  Adé l  Pá lma
Molnár  At t i la  és  Molnárné Fodor  T ímea gyermeke:  Molnár  Pé ter  Dánie l
Móczár  Ba lázs  és  Móczárné Kékes i  Henr ie t te  gyermeke Móczár  Sebes tyén,  
va lamin t  Pé ter  Tamás és  Pé terné  Cs i l lag Regina gyermeke Pé ter  Bog lárka.

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. november 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:
Bognár Andrásné
Cseresnyés Ágnes

Kamlah Szilvia
Köveskuti Tünde

NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
SSoolloonngg PPrriinntt KKfftt..

IMPORT BESZERZÔT
és

ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRSAT

keres a pátyi székhelyû JOHNSVILL Kft., akitôl magas
teljesítményt és csapatmunkát vár el.

A fényképes szakmai önéletrajzokat küldje az
office@johnsvill.hu vagy a 

2071 Páty, Kerekdombi út 5. címre.

További információk: www.johnsvill.hu 
Tel: 23/555-750

KERTI  ÖNTÖZÔRENDSZEREK

téliesítése (víztelenítés), karbantartása. Komplett
rendszerek telepítése. Kertépítés, fenntartás.

Gartenbau Wolf Bt. 

Tel.: 06-30-200-6114

NOVEMBER  7-én  Szerdán a Védônôi  Tanácsadóban
Ingyenes Computeres látásvizsgálat 12 éves kortól

(Ha szemüvegét nálunk rendeli)
14-17 óráig

Minôségi szemüvegek akár banki hitelre is.
Egészségpénztári kártyák elfogadása.

Szemüveg készítés-javítás, széles keret- és teljes európai
lencseválaszték, gyári garanciával.

Az elkészült szemüvegeket a
helyszínen adaptálva adjuk át

Önnek.

Seszták Optika Kft.
Tel.: 06 20 9 152 762
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