
Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.
Elôttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás. 
Festék is van jócskán, bôven,
Fut az ecset tekergôen.
Tojáson a színes csíkok
Olyan, mint a fürge gyíkok. 
Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja,
Tojásokat válogatja. 
Szebb az egyik, mint a másik,
Nincsen köztük mely hibázik.
Ügyes ez a három füles,
Nem lesz a tál sehol üres. 
Jut is bôven minden házba,
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut fusson ide,
Nyúlapó tesz a zsebibe.

Lôrinc Pál:

Három füles

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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7. oldal

5. oldal

8. oldal

A népszavazás eredménye Telkiben
A március 9-i érvényes és eredményes népszavazás Telkiben az országos
átlagnál jelentôsen magasabb, 61%-os részvétel mellett zajlott.

Az óvodai beiratkozás felvételi
szempontjai

Telki Zöld Mérleg
Telki három fô „címkéje“ az egészség, a sport
és a rekreáció. Ezekhez szorosan kapcsolódik –
például alapfeltételük – a tiszta környezet. De
vajon a három mellé odatûzhetjük-e negye-
dikként a környezetvédelem címkéjét is? Zöld
község-e Telki? 

Viharkárok Telkiben
A március elsejei, egész országon átsöprô vihar falunkat sem kímélte. Az
észak-nyugati irányból hirtelen megérkezô szél elsôsorban a Kórház fa-
sornál, illetve a falu közepén végzett hatalmas pusztítást.

10. oldal

A hónap növénye – a nefelejcs

4. 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.)

2008. február 18.2008. február 18.

Döntés a szavazatszámlálók személyérôl, az iskolaigaz-
gatói illetmény meghatározása, jegyzôi pályázat kiírása,
a költségvetés beterjesztése
A rövid ülésen elfogadták a március 9-i népszavazás szavazat-
számlálóinak névsorát.
Ezután a törvényileg kötelezôen adandó mértékben határozták meg
a megbízott iskolaigazgató illetményét.
Kiírták a jegyzôi pályázatot is, amelynek elbírálásáig ideiglenesen
Lack Mónika aljegyzôt bízták meg a poszthoz köthetô feladatok el-
látásával.
Ezután a polgármester beterjesztette az idei költségvetést, amely
után megkezdôdhettek a bizottsági egyeztetések.

2008. február 26.2008. február 26.

2008-as évi költségvetésben szereplô támogatások
Elsô napirendi pontban a képviselôk a civil szervezetek idei támo-
gatásának mértékével kapcsolatban elfogadták az OKSB (Oktatá-
si, Kulturális és Sport Bizottság) javaslatát. Ezek összege a követ-
kezôképpen alakul:
Szervezet elnevezése Támogatási igény Megítélt támogatás
KOKUKK Egyesület 180.000.- 130.000.-
Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat Alapítvány 250.000.- 100.000.-
Budántúli Waldorf Pedagógiai Alapítvány 400.000.- 175.000.-
Telki Nôi Kar Közhasznú Egyesület 103.000.- 100.000.-
Telki Sportegyesület 1,000.000.- 750.000.-

Ezután a rendezvények támogatásáról született döntés, amelyet az
alábbiakban határoztak meg:

Rendezvény elnevezése OKSB javaslat Testületi döntés
Faludisznaja 400.000 400.000
Újszülöttek, beköltözôk köszöntése 50.000 50.000
Március 15-i megemlékezés 30.000 30.000
Augusztus 20-i megemlékezés 30.000 30.000
Telki fesztivál 1,200.000 1,200.000
Október 23-i megemlékezés 30.000 30.000
Falu káposztája 400.000 400.000
Karácsonyi koncert 20.000 20.000
Székely betlehemes 30.000 30.000
Intézményi vacsora 105.000 105.000
Adventi vásár 150.000 150.000
Budaörsi Kistérségi Fesztivál 150.000 150.000
OKSB tartalék 150.000 150.000

Rendezvény elnevezése SZEIB javaslat Testületi döntés
Nyugdíjas klub rendezvényei 350.000 350.000
Egészségnap 200.000 200.000
Kattints rá nagyi program 50.000 50.000
Gyógytorna 200.000 200.000
Fiatalok rendezvényei 190.000 190.000
Kapcsolatok elôadássorozat 100.000 100.000
SZEIB tartalék 110.000 110.000

Ezután a testületnek több támogatási kérelemmel kapcsolatban
kellett határoznia. Elsôként elfogadták a Szent Péter és Pál Római
Katolikus Plébánia (Budajenô) egyházközösség 2 millió forintos, a
Telki Római Katolikus templom felújítására vonatkozó támogatási
kérelmét a 2008-as évre vonatkozóan. Százötvenezer forintot sza-
vaztak meg a Budapest Pops Orchestra (képviselôje: Preszto-
lánszky András karmester, zeneigazgató), Telki Szimfonietta – ka-
maraszimfonikus zenekar kérésére a 2008. március 29-i koncert
megszervezésére.
Elutasították viszont a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin
támogatási kérelmét.
Az OKSB módosítási javaslata szerint mivel az iskolában számta-
lan különbözô pótlék, minôségi bértömeg szerepel, ezért az arány-
talanság elkerülése miatt az óvoda részére 1 millió forintot és an-
nak járulékait különítettek el, melyet minôségi bérpótlékra fordíta-
nak (az összeget a közterület-felügyelô bérterhére belsô átcsopor-
tosítással biztosítják).
Ezen kívül a KOKUKK Egyesület pályázatát a Környezetvédelmi
Alaphoz 150.000 forint támogatásról biztosították.

A 2008-as évi költségvetés egyes területen történô végre-
hajtásának szabályai
A napirendi pont legfontosabb kérdései közül a képviselôk
elsôként elfogadták az OKSB módosítási javaslatát a költségvetés
egyes területen történô végrehajtásának szabályairól szóló határo-
zat kiegészítésére, mely szerint:
A Képviselôtestület által 2007 augusztusában az Általános Iskola
2007/2008-as tanévre vonatkozóan meghatározott 38 fô létszám-
keretén belül - melybôl 31 fô pedagógus foglalkozású, 7 fô nem
pedagógus foglalkozású (technikai létszám) -, álláshelyek közötti
átcsoportosítást javasol a tényleges foglalkoztatásnak megfelelôen,
mivel 1 fô pedagógus jelenleg fôfeladatként gondnoki-„iskola-gaz-
dasszonyi” feladatokat lát el.
Ezután a TTKKB (Településfejlesztési, Településüzemeltetési,
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság) javaslatára a testü-
let úgy döntött, hogy tekintettel a hosszúháti útviszonyokra a felújí-
tások keretén belül két hasonlóan rossz mûszaki tartalmú és
minôségû út esetén a volt Üdülôtelep kap prioritást.
Ezt követôen az intézményekhez kapcsolódó pontos foglalkoztatá-
si és bérezési szabályok rögzítésével alakult ki a végleges határozat.

Az iskolai beiratkozás idôpontja
Az iskolai beiratkozás idôpontját a testület a 2008/2009-es tanévre
vonatkozóan az alábbiak szerint határozta meg (tekintettel arra,
hogy a Telki Napló mostani száma már az eseményt követôen ke-
rül a háztartásokba, ezért az alábbi adatokat csak a rend kedvéért
közöljük):
2008. március 26. (szerda) 12-18 óráig
2008. március 27. (csütörtök) 8-18 óráig
2008. március 28. (péntek) 8-17 óráig

Hulladéklerakók felszámolása, pályázati önrész biztosítása
A kérdést az ülésen a TTKKB hatáskörébe utalták vissza, bôveb-
ben ezzel kapcsolatban a következô ülés beszámolójából tájéko-
zódhatnak.

Telki Fô tér és a Pajta Közösségi Ház felújítási terveinek
bemutatása
A napirend utolsó pontjaként a jelenlévôk Bechtold Gábor építész
prezentációját hallgathatták meg, mely a Pajta és környékének
rendbehozataláról készített terveit mutatta be. A „Fô utca revitali-

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl
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zációs-program” Telki Fô utcájának átépítésére vonatkozik a kör-
forgalmi csomóponttól a Kórház fasorig.
A tervezéskor a pincesorról érkezve a Pajta közelében töréspontot,
gyalogátkelôt terveztek az utcahosszba (ennek ötlete azért merült
fel, mert rendezvényekkor sok szülô fél, nehogy gyermeke kirohan-
jon az útra, mivel ott nincs semmilyen forgalomlassító eszköz), a
kanyarból ez még belátható, távolsága 75 méter, tehát elegendô ar-
ra, hogy az autók lassítsanak a gyalogátkelônél és a Postához terve-
zett gyalogátkelôtôl is 130-135 méterre van. Elhangzott az is, hogy
három hangsúlyos pontja van ennek a központi térnek: az egyik a
Pajta és a Jung-ház mint rendezvénytér és Közösségi Ház, a másik
az 56-os emlékmû és környezete, a harmadik pedig a nemrég resta-
urált Kôkereszt, és a Petôfi, valamint a Rákóczi utca kikötése.
A Petôfi utcai csomópontnál a Fô utcai tengelyre merôleges kikö-
tést tartották fô célnak, mely biztonságtechnikailag is megfelelô,
valamint a Pajta elôtti teret is megnöveli. A következô kérdés a Fô
utca 33. szám elôtt jelenleg is meglévô „senki földje” parkoló,
mely megfelelô kiépítés mellett megtartható. A testület döntése
alapján itt igen, azonban az 56-os emlékmû elôtt nem kívánnak
parkolóhelyet kialakítani. 
A pályázat benyújtásához szükséges kérdésekben megállapodtak a
képviselôk, a további részleteket pedig a TTKKB, a pénzügyi, finan-
szírozási kérdéseket pedig a PÜB (Pénzügyi Bizottság) tárgyalja.

2008. március 13.2008. március 13.

Kéttannyelvû oktatás lehetôsége az iskolában, óvodai
beiratkozás, iskolai logopédiai ellátás
Az ülésen elsôként a Telki Általános Iskolában idén ôsztôl az egyik
elsôs osztályban bevezetendô két tanítási nyelvû oktatás lehetôsé-
gét tárgyalták meg. Ez nem a hagyományos, hanem egy új mód-
szer keretében valósulna meg úgy, hogy az intézményben egyes
órákat két tanár tartana egyszerre. Az ilyen oktatásnak számos
pozitívuma, de negatívuma is van, és a szakmát is megosztja, hogy
a gyermekek korai nyelvtanulása vajon elônyös, vagy hátrányos a
diákoknak. Ezzel a módszerrel egyrészt a fiatalok hamar elsajátíta-
nák az angol nyelvet, azonban kérdés, hogy ez nem okoz-e problé-
mát náluk az anyanyelvi készségeik fejlôdésében. A program költ-
ségtérítéses lenne, de ez nem az önkormányzatot, hanem a szülôket
terhelné. A programot a kéttannyelvûség után felvehetô állami nor-
matíva mellett a szülôk által fizetendô díjból finanszírozná a szer-
vezô alapítvány, beleértve az angolul tanító tanárok fizetését is.
A hozzászólásokból kiderült, hogy bár sokan megfontolandónak
tartják az ötletet, a felmerülô kételyek (elsôsorban az iskola körül
kialakult állapotok, és a rend, valamint az állandó igazgató hiánya)
miatt azonban csak elvi döntés született. Ez alapján a testület támo-
gatja az ötletet, megbízta az OKSB-t, hogy vizsgálja meg a mód-
szer bevezetésének hátterét és egyéb részleteit. Ezután még továb-
bi feltételeknek (megfelelô számú jelentkezô, szülôi támogatás) is
teljesülnie kell ahhoz, hogy a 2008/2009-es tanévben Telkiben egy
elsôs osztály két nyelven tanulhasson.
Az óvodai beiratkozás esetében a képviselôk meghatározták, hogy
ennek idôpontja 2008. május 5-tôl 9-ig lesz, valamint elfogadták
azt az óvoda által elkészített szigorú szempontrendszert, amelyre a
36-38 helyre várható több mint száz jelentkezô miatt van szükség.
Ennek további részletei az 5. oldalon olvashatóak.
Az iskolai logopédiai ellátással kapcsolatban az a probléma merült
fel, hogy az intézményben tanárként is alkalmazásban álló jelenle-
gi logopédus tartós távolléte miatt mással kell megoldani az ellá-
tást. Mivel ez kistérségi kötelezettség, az önkormányzat az iskola
korábban erre a feladatra szánt idôkeretének rovására külsôs szak-
embert keres, majd szakemberek bevonásával bírálják el a beér-
kezô pályázatokat és jelölik ki az új logopédust.

Az illegális hulladéklerakók eltávolítására, Telki köz-
pontjának revitalizációjára és a jegyzôi álláshelyre kiírt
pályázat
A KOKUKK Egyesület kezdeményezésére az Önkormányzat a ci-
vil szervezettel együtt nyújtana be pályázatot a Környezetvédelmi
Alaphoz. Ennek önrészeként 330.000 forintot az önkormányzat
biztosít, további 400.000 forintot pedig társadalmi munkával fe-
deznek. Emellett elfogadták az ehhez szükséges Környezetvédelmi
Programot is, azzal a kitétellel, hogy a TTKKB idén június 30-ig
frissíti ennek tartalmát. Az egyik képviselô kiemelte, hogy az in-
tézkedéseket követôen minél többet kell tenni azért, hogy ilyen
lerakóhelyek ne keletkezhessenek ismét falunk területén.
Az Ófalu központjának rendezéséhez, valamint a Pajta és a Jung-ház
felújításához – ahogy az elôzô ülésen is szó volt róla – pályázati
pénzre van szükség. A hamarosan beadandó tervekhez ennek során
10 millió forint önrészre van szükség, ami a megpályázott 90 millió
forinttal együtt, valamint egy esetleges további, 14 millió forintos
beruházással fedezné a teljes meg- és kiépítés költségét.
A következôkben a korábban meghirdetett jegyzôi pályázaton vál-
toztatott néhány pontban a testület. A módosítások (öt év közigaz-
gatási, vagy ügyvezetési gyakorlat helyett mostantól két év szüksé-
ges a pályázathoz, valamint a falu szolgálati lakást is biztosít a
késôbb kinevezett jegyzônek) által remélhetôleg több jelent-
kezôbôl válogathat majd az önkormányzat. 

Fogászati praxis
Talán nem mindenki tudja, hogy Telkinek TB (Társadalom bizto-
sítás) által is támogatott fogászati ellátásra van szerzôdése a Perbá-
lon rendelô Rédey Krisztinával. A fogorvos egy kérelmet juttatott
el a közelmúltban az önkormányzat részére, amelyben arra kéri a
testületet, hogy erôsítse meg, Telki nem szándékozik mással
szerzôdést kötni a szakrendelés ellátására úgy, hogy azzal csök-
kentse pácienseinek számát. Emellett kifejtette, hogy az Egészség-
ház megépítése után szívesen végezné feladatát falunkban is.
A törvény eleve szabályozza az új praxis létrehozásának feltétele-
it, amely szerint községünknek csak akkor lenne lehetôsége erre,
ha a fogorvos által lefedett három település (Telki, Budajenô és
Perbál) együttes lakossága eléri a 7600 fôt.
A jelenlévôk elviekben megállapodtak arról, hogy akkor támogat-
ják a kérelmet, ha a szakember vállalná, hogy 2009-tôl mindenkép-
pen rendel majd az elkészülô Egészségházban.
A kérdést ezután elnapolták, azonban megbízták a polgármestert,
hogy ezzel kapcsolatban készítsen elô egy megállapodást.

Öreghegyi utcai lakosok kérelme, tájékoztatók
Az elôzô számunkban olvasóink tájékozódhattak az öreghegyi tár-
sasházak tervérôl. Az érintett lakosok közül néhányan most azt
szeretnék, ha az önkormányzat eladná nekik az egyik beépítendô
telek ingatlanjaikhoz közelebb esô részét egy 5 vagy 10 méteres
sávban. A kérdésben döntés az ülésen nem született, mert a képvi-
selôk a határozathozatal elôtt konzultálnak a falu tervezôjével,
hogy megtudják, összhangban van-e a kérelem az új településren-
dezési tervvel, illetve, hogy az utca azon az oldalán lévô telkek tu-
lajdonosai mind megvennék-e az ominózus telek rájuk esô részét
az adott sávban (erre a rendezett kerítésvonal miatt van szükség).
A PÜB egyik tagját, Poncsák Pétert saját kérésére felmentették a
tisztség alól, mivel a jövôben egy önkormányzati tulajdonú cégnél
lesz vezetô tisztségviselô.
Ezután elhangzott, hogy a Napsugár utcai csomóponthoz megvan
az engedélyezési terv, már csak a közútkezelôtôl és a rendôrségtôl
várnak statisztikai adatokat tartalmazó dokumentumokat ahhoz,
hogy a falu egy újonnan kiírt pályázaton indulni tudjon.
Ezen kívül a közelmúltban elszenvedett viharkárok enyhítésére vis
maior pályázatot adott be az önkormányzat a Kistérséghez.

Szilágyi Balázs
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Az 1848 januárjától Európa-szerte kirobba-
nó forradalmak kedvezô körülményeket te-
remtettek a magyarországi változásokhoz.
Március 13-án Bécsben is kitört a forrada-
lom, melynek hírére két nappal késôbb a
Pilvax kávéházban a márciusi ifjak, köztük
Petôfi, Vasvári, Vajda, Jókai, Degré, Irinyi,
Bulyovszky, Irányi megfogalmazták a 12
pontot, a nemzet akaratát. Ezután az egye-
temeket járták, majd a Landerer és Hecke-
nast nyomdába tartottak, ahol kinyomtatták
a Magyar sajtó elsô szabad termékeit, a 12
pontot és a Nemzeti dalt.  A tömeg Budára
vonult, hogy a Helytartótanács engedje sza-
badon a sajtóvétség miatt fogva tartott Tán-
csics Mihályt. Este a Nemzeti Színházban
teljes kivilágítás mellett elôadták a Bánk
bánt. 
V. Ferdinánd fogadta a magyar or-
szággyûlés képviselôit, beleegyezett a füg-
getlen magyar kormány létrehozásába, és
gróf Batthyány Lajost nevezte ki miniszter-
elnöknek. Ezzel egy idôben azonban az
osztrák kamarilla megkezdte a nemzetisé-
gek uszítását a magyarság ellen. A növekvô
veszélyre való tekintettel május 16-án gróf
Batthyány Lajos kiáltványban jelentette be
a toborzás megkezdését. Szinte a semmibôl

szervezôdött a modern hadsereg lelke, a
magyar tüzérség. Háromszéken a székelyek
333 harangjából Gábor Áron 70 ágyút ön-
tött. 
Csodálatos, túlerôvel szemben elért gyôzel-
mek következtek a tápióbicskei, isaszegi,
váci, nagysallói ütközetekben, majd Ács-
Csémpuszta- Ószöny térségében. 1949.
május 21-én csapataink beveszik Buda vá-
rát. A trónon Ferdinándot követô ifjú Fe-
renc József a cártól kért segítséget. Orosz-
ország 193000 fõs hadsereget küldött és
80000 fõs tartalékhadsereget is felállított.
Bár még a két birodalom többszörös túlere-
je ellen is voltak magyar sikerek, az au-
gusztusi temesvári vereség a magyar sza-
badságharc bukását eredményezte. Kezde-
tét vette a kegyetlen bosszú. Október 6-án
kivégzik Batthyány Lajos miniszterelnököt
és Aradon 13 tábornokot. 1854-ig még 141
személyt végeztek ki, mintegy 50000 hon-
védot erôszakkal soroztak be hét évre az
osztrák hadseregbe. Több ezer politikai fo-
goly szenvedett 1859-ig a birodalom vár-
börtöneiben. A Kossuth bankók kártérítés
nélküli megsemmisítése hatalmas csapást
mért az egész magyar gazdaságra. 

Március 15-e az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc kezdetének, a modern
parlamentáris Magyarország megszületésé-
nek napja és a Magyar Köztársaság nemze-
ti ünnepe. Ezen a napon osztják ki a Kos-
suth- és Széchenyi-díjakat. A magyarság
1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a
napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett
errôl a mindenkori államhatalom.
1848-ban ezen a napon nyomtatták a ma-
gyar sajtó elsô szabad termékeit, a 12 pon-
tot és a Nemzeti dalt, ezért 1990 óta ez a na-
pot a magyar sajtó napjaként is ünnepeljük.
Az eseményekrôl Telkin is megemlékez-
tünk. A hagyományhoz hûen idén is meg-
rendezésre került a fáklyás felvonulás,
mely a Pajta elôl indult március 16-án, va-
sárnap este. A cél az iskola aulája volt, ahol
a negyedikesek Karizs Krisztina tanárnô
felkészítésével adtak elô mûsort, melyet
Aszódy Gyöngyi énekkara kísért. A máso-
dikosok Konecsni-Herényi Márta koreog-
ráfiájára táncoltak. Bár lógott az esô lába,
sôt, kicsit szemerkélt is, végül szép szám-
mal gyûltünk össze a magyar nemzet leg-
kedvesebb ünnepének tiszteletére. 

Kamlah Szilvia

Az 1848-49. évi forradalom 
és szabadságharc 160. évfordulóját

ünnepelte Magyarország 

„A mennydörgés azt mondja: Le térdeidre, ember, az Isten beszél. 
A nép szava is megdördült és mondá: Föl térdeidrôl, rabszolga, a nép beszél!
Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava elôször megszólalt. Március
15-e az, írjátok föl szíveitekbe, és el ne felejtsétek”. 

Részlet Jókai Mór ”Forradalom vér nélkül” c. írásából

A március 9-i érvényes és eredményes
népszavazáson eldôlt, hogy a választók
többségének döntése alapján a kormány-
nak 2009. január 1-tôl el kell törölnie a
vizitdíjat, a kórházi napidíjat, valamint a
tandíjat. A 2006-os ôszi intézkedések so-
rán létrehozott fizetési kötelezettségeket
azonban a tervek szerint már idén április-
tól eltörlik. Eszerint az orvos - beteg ta-
lálkozók során ezentúl nem kérnek majd
pénzt a betegektôl, a kórházi kezelésnek
sem lesz napidíja és a felsôoktatási intéz-
mények hallgatóinak sem kell az állami-
lag finanszírozott képzésért fizetniük (a
költségtérítéses státuszú hallgatóknak az
egyetemnek fizetendô tandíjat természe-
tesen továbbra is a megszokott módon és
mértékben kell fizetniük).

A telki eredmények:
I. szavazókör: részvétel 621/1027 =
60,5%
Napidíj 1.: 468igen/151nem -> 73,2%
Vizitdíj 2.: 440/178 -> 71,2%
Tandíj 3.: 455/164 -> 73,5%

II. szavazókör: részvétel 696/1129 =
61,6%
Napidíj 1.: 546/142 -> 79,4%
Vizitdíj 2.: 521/169 -> 75,4%
Tandíj 3.: 528/157 -> 77,1%

Összesen:
1317/2158 = 61,0% részvétel
Napidíj 1.: 1014/293 -> 77,6% -> a teljes
lakosság 47,3%-a
Vizitdíj 2.: 961/347 -> 73,5% -> 44,8%
Tandíj 3.: 983/321 -> 75,4% -> 46,0%

A népszavazás eredménye Telkiben TAVASZI
FALUSZÉPÍTÉS

Április 19-én, szombaton dél-
elôtt rendezzük a falu szokásos
tavaszi takarítását, csinosítását!
A pontos programot és a hely-
színeket a falu forgalmas pontja-
in elhelyezett plakátok és szóró-
lapok, valamint a Telki Fórum és
a község honlapja hirdeti majd.
Mindenkit kérünk, hogy le-
hetôségeihez mérten vegyen
részt a közös munkában! Tegyen
érte Ön is, hogy lakóhelyünk
rendezettebb, kellemesebb le-
gyen!

KOKUKK Egyesület
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Falugyûlés Budajenôn
Három témával kapcsolatban tartottak fórumot március 17-én szomszédunknál.
A lakosság részérôl szerény érdeklôdésre számon tartó gyûlés a Telkiéhez hasonló jenei „Fa-
luközpont-revitalizációs” pályázat bemutatásával kezdôdött. Ezután ismertették Telki és Bu-
dajenô közös csapadékelvezetési tervét (ennek részleteirôl olvasóink elôzô számunkban már
tájékozódhattak).
A „Lágyabb víz pályázat”-tal kapcsolatban Budajenô polgármestere meghívta az összes lehet-
séges partnert. Az ÉDV (Észak-Dunántúli Regionális Vízmû) képviselôje bemutatta az álta-
luk használt vízminôség hátterét, valamint szolgáltatásaikat.
A következô elôadó jelenlegi szolgáltatónk, az ÉTV (Érd és Térsége Vízmû) részérôl Istóko-
vics Zoltán volt, aki a Reneval Kft ügyvezetôjével közösen prezentálta a tavaly nyár óta ná-
lunk is mûködô mágneses vízkezelô elônyeit és a további lehetôségeket.
Ezután a Fôvárosi Vízmûvek részérôl Haranghy Csaba ismertette a Budakeszi felôl érkezô
szolgáltatás lehetôségét, amelybôl kiderült, hogy a két település között a vezeték kiépítése
csaknem félmilliárd forintba kerülne (aminek közvetlenül mintegy fele terhelné ezt a projek-
tet, a másik fele a Budakeszin történô kapacitásbôvítést). Végül az Aquaplus Kft. részérôl
Sándor Zsolt ismertette a Telki határában létrehozható kút elônyeit és hátrányait.
A fórumon érdemi döntés nem született, azonban a további lépésekkel kapcsolatban sok hasz-
nos információval gazdagodhattak a jelenlévô képviselôk. szb

Az óvodai beiratkozás 
felvételi szempontjai

Telki Község Önkormányzat Képviselô-
testületének döntése alapján a 2008-
2009 nevelési évre vonatkozóan az óvo-
dai felvételi eljárás során az alábbi szem-
pontokat veszik figyelembe:
1. a gyermek - az 1992. évi LXVI. tör-

vény 5. §. (2) szerint értelmezett - be-
jelentett telki lakcímmel rendelkezik,

2. a gyermek 2008-ban tölti be az 5.
életévét,

3. a gyermek hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetû,

4. mindkét szülô dolgozik,
5. gyermekvédelmi és családvédelmi

szempontok (tavalyi jelentkezô,
nagycsaládos, gyermekét egyedül ne-
velô szülô, védônôi javaslat),

6. családlátogatás tapasztalatai
7. a gyermek 2008. december 31-ig be-

tölti-e a 3. évét

„Ôrzôk, vigyázzatok a strázsán…”

2008. március 13-án, csütörtökön 17 órakor hagyományainkhoz
híven megkoszorúztuk a Kodolányi János író szülôházán elhelye-
zett emléktáblát.
Koszorúzási alkalmaink nélkülözik a formaságokat, családias han-
gulatúak. Idén tízen gyûltünk össze a kora tavaszi délutánon,
felnôttek, gyerekek – elsôsorban az egyesüket tagjai és csemeté-
ink–, de immár második alkalommal a telki cserkészek (méghozzá
a Puma ôrs) is megtisztelték jelenlétükkel a megemlékezést. 
A koszorú elhelyezése után Kodolányi János Esti beszélgetések
címû esszékötetébôl hangzott el az alább olvasható, ma is – nem
csupán írók és költôk, hanem valamennyiünk számára – érvényes
és megszívlelendô részlet.
Az író emlékének ápolása egyesületünk célkitûzései között fontos
szerepet játszik, mert kulturális örökségeink ôrzését mindenkor
elsôdleges feladatnak tartjuk.

„Valóban, kis nép fiának, pláne írójának lenni manapság nem tar-
tozik a legkönnyebb üzletek közé. De hát, hogy egy nép fia vagyok,
nem is üzlet, hanem eleve elrendelt feladat. Különösen nem üzlet,
tehát nem példányszám és nem honorárium kérdése, hogy egy nép
írója, költôje vagyok. Ellenkezôleg: el kell vetnem kispolgári vá-
gyaimat a jó üzlet iránt, meg kell tisztulnom, számot kell vetnem
küldetésem nehézségeivel, föl kell magasztosulnom népem alázatos
szeretetében, azonosítanom kell magamat az ôt fenyegetô veszé-
lyekkel, tiszta szeretettel kell ujjamat gyengén lüktetô ütôerén tar-
tanom, figyelnem kell arcvonásait, hogy gondolatait, sejtéseit, szo-
rongásait s reménykedését leolvashassam, nagynak kell látnom ki-
csiny életét, kicsiny javait, szerény kincsit, bámulnom kell a nagy
népeknél százszor nagyobb hôsiességét, mert meg kell értenem,
hogy a természetben egyforma értéke van a kicsinynek és a nagy-

nak, mert mind a kettô: élet. Kis nép írójának lenni több erkölcsi
szilárdságot és nagyobb kitartást kíván. Mert a kis nép megmara-
dása csak úgy lehetséges, ha szemét a legnagyobb eszményekre ve-
ti, s az ilyen nép írójának munkálkodása folytonos edzôdés a tisz-
títótûzben.
Ha születésem elôtt magához citált volna az Isten s megkérdezett
volna, milyen életet választok, ezt feleltem volna: engedd, hogy egy
kis nép írója legyek, engedd, hogy minden erômmel egy kis nép
megmaradásáért dolgozzam, engedd, hogy az élet nagyságát a ki-
csinyekben keressem és lássam, engedd, hogy nagy kezed alkotását
a látszólag gyönge fûszálban csodáljam.”
(Kodolányi János: A hôségrôl 1940.)

Keserûné Molnár Krisztina,  
KOKUKK EGYESÜLET

KODOLÁNYI JÁNOS EMLÉKTÁBLÁJÁNAK
MEGKOSZORÚZÁSA

FELHÍVÁS
A színházi elôadás technikai lebonyolításához  várok  jelentkezôket: férfiakat (székpako-
lás), hölgyeket (jegyszedés). Jelentkezni: zadr@freemail.hu vagy  06-20/419-7027 (hét-
köznap 9-19).

Köszönettel: Zimonyi Adrienne
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A Zsámbéki-medencében közel húsz éve
tevékenykedô civil szervezetek folyama-
tosan foglalkoznak a minket körülvevô táj
és az abban megôrzött természeti és kultu-
rális örökségünk védelmével. Több ízben
foglalkoztunk a térségben lehetséges gya-
logos, kerékpáros, lovas útvonalak kialakí-
tásának lehetôségével is, melybôl több
szakmai tanulmány is született. Ezek az el-
képzeléseink szervesen illeszkednek a
nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezô
magyarországi ÖKOTÁRS Alapítvány
Zöldút programjához. A Zöldút programot
megismerve elhatároztuk, hogy széles ci-
vil összefogással, a helyi önkormányza-
tokkal, a helyi gazdálkodókkal és a termé-
szetvédelmi hatóságokkal együttmûködve,
a lehetséges szakmai támogatók segítségé-
vel elkezdjük megvalósítani a BudaVidék
Zöldút programot.
2007. április 23-án a nagy múlttal rendel-

kezô környezetvédelemmel foglalkozó
egyesületeink, a Zsámbéki Medence Táj-
védelmi Egyesület, a Biatorbágyi Tájvédô
Kör Egyesület, a Zsámbéki Medence Ide-
genforgalmi Egyesület, a Zsámbéki Me-
dence Életminôség Egyesület és a Buda-
keszi Vadaspark összefogásával létrehoz-
tuk a BudaVidék Zöldút Szövetséget,
melyhez már az alapításkor számos itt élô
magánszemély is csatlakozott.
A BudaVidék Zöldút létrehozásával fô cé-
lunk egy kerékpáros túrázásra is használ-
ható útvonalhálózat kijelölése térképeken
és útjelzô kôoszlopokkal. A tervezett úthá-
lózat gerincét történelmi útvonalak, régi
szekérutak alkotják. Az útvonalak kivá-
lasztásánál törekszünk a szép tájképi rész-
letek, a hagyományos tájhasználatot tük-
rözô tájelemek és természeti örökségünk
értékeinek felfûzésére. A zöldútvonalak-
hoz hozzákapcsoljuk a települések köz-

pontjait, a karakteres településképeket és
kulturális örökségünk jellemzô emlékeit
is. 
Az útvonalhálózat kialakítása mellett sze-
retnénk a programba bekapcsolni a „nyi-
tott mûtermeket”, a helyi termékek ké-
szítôit és azokat a szolgáltatókat, akik
együttmûködésükkel a szelíd turizmus fel-
lendülését támogathatják.
Biatorbágy, Budajenô, Páty, Perbál, Telki,
Tök, Zsámbék tervezett zöldútvonalait
2008. május 10-én, kerékpártúrával és he-
lyi termék bemutatóval egybekötött ren-
dezvény keretében szeretnénk bemutatni.
Az elsô szakaszt a jövôben kiegészítenénk
a Budakeszi, Etyek, Herceghalom, Nagy-
kovácsi és Tinnye között kijelölhetô út-
vonalakkal. 
A Budavidéknek nevezett 12 település zöl-
dúthálózatának kijelölése után szeretnénk
településenként ismertetô táblákon felhív-
ni a figyelmet a BudaVidék Zöldút és a
Zsámbéki-medence természeti és kulturá-
lis örökségére.
A közel egy éve elkezdett munkánkat ha-
vonként megtartott mûhelymunkák kereté-
ben végeztük. A programban résztvevôk
szakmai tudásukkal, civil aktivitásukkal,
az önkormányzatok és a gazdálkodó szer-
vezetek segítô együttmûködésükkel támo-
gatják a BudaVidék Zöldút program alakí-
tását. 
Köszönjük! Találkozzunk a BudaVidék
Zöldút útjain! Bárcziné Kapovits Judit

a  BudaVidék Zöldút Szövetség nevében

Mikor a Telki Napló szerkesztôjével
egyeztettünk az áprilisi növényünkrôl, a
nefelejcsre gondolva mindkettônknek
rögtön ugyanaz jutott eszébe: az a kedves
kis virág...
Biztos vagyok abban, hogy ezzel az ér-
zéssel nem vagyunk egyedül. A nefelej-
cset (Myosotis) sokan szeretik, mindenki
ismeri, felismeri még akkor is, ha nem
gyakorló kertész. A tavaszi virágoknak,
azt hiszem, egyébként is van némi hely-
zeti elônyük a szívekben, hiszen az évnek
azon szakaszában lépnek be az életünk-
be, amikor a hosszú tél után annyira vá-
gyunk már a napsütésre, a meleg szélre,
mely az illatokat hozza, és a természet
megújuló színeire a környezetünkben.
Tenyészhely: napos-félárnyékos fekvés
egyaránt megfelel neki. Virágágyi nö-
vényként gyakran látni, hogy a kertekben
hagyományosan örökzöldek, fenyôk alatt
alkot összefüggô szônyeget a gyöngyvi-
rág levelei között. A nefelejcset azonban

bátran használhatjuk szegélynövénynek
napsütötte ágyások mentén, vagy a kert
világos részén tavaszi hagymások (tuli-
pánok, nárciszok) kísérôjeként. Mint az
apró virágú, kis termetû növények általá-
ban, a nefelejcs szépsége is akkor bonta-
kozik ki igazán, ha sûrûn ültetjük egymás
mellé, majd hagyjuk szabadon terjesz-
kedni.
Talajigény: meghálálja a humuszos, táp-
dús talajt, de bármely normál kerti tala-
jon megél. A teraszon hagyományos bal-
konvirág-földbe ültessük.
Gondozás: tûzô napsütésnek kitett he-
lyen gondoskodnunk kell a rendszeres
öntözésrôl, a földjét ne hagyjuk kiszárad-
ni. Dézsába, ládába ültetett növényeknél
fontos a rendszeres tápanyag-utánpótlás.
Szaporítás: kétnyári, könnyen termeszt-
hetô növény. Mivel csak a második év-
ben virágzik, magvait az elôzô évben kell
elvetnünk. A vetést július végén, augusz-
tus elején végezzük, az elônevelt palántá-
kat ôsszel, vagy tavasszal ültessük ki.
ôszi ültetésnél téli védelemrôl kell gon-
doskodnunk.
Virágzás: virágzási ideje áprilisban indul
és akár júliusig elhúzódhat. Apró virá-

gokból álló tömött fürtjei kék árnyalatok-
ban a legismertebbek, de a fehér (White
Ball), vagy a rózsaszín (Carmine King,
Rose Pink) virágúak is népszerûek. A kék
fajták óriás növekedésû példánya, a ’Blue-
bird’ akár 50 cm magasra is megnôhet.
Kísérô növények: kék takaróból kiemel-
kedô sárga nárciszok, vagy piros tulipá-
nok; a klasszikus párosítás, mely minden
évben a kezdôdô kertszezon ékessége le-
het. Nyárba húzódó virágzásával a nefe-
lejcs jótékonyan eltakarja a tavaszi hagy-
mások visszahúzódó leveleit. De társít-
hatjuk százszorszéppel, árvácskával, sár-
gaviolával – a hatás így is szívmelengetô
lesz.

Örömteli kertészkedést kíván
G. Kovács Modeszta – KOKUKK Egyesület

A hónap növénye –
a nefelejcs

Készül a BudaVKészül a BudaVidék Zöldútidék Zöldút
TTelkibe érkezett a projektelkibe érkezett a projekt

Nagyszerû élmény jó idôben földutakon sétálva, kocogva, biciklizve rácsodál-
kozni szebbnél szebb tájrészletekre, ráérôsen kerekezni a búza-, kukorica-, nap-
raforgótáblák között, a régi szôlôhegyek oldalában, árnyat adó fasorok védel-
mében, távol a forgalmas utaktól. Gyerekkori hangulatok felidézése, újonnan
felfedezett szabadság érzése, az egészséges életmód vágyának átadása gyereke-
inknek – mindez megvalósítható itt, ahol élünk: a Zsámbéki-medencében és
környezetében. Sokan felfedeztük már ezt a lehetôséget saját vagy szomszédos
településeink környékén, és szeretnénk, hogy ez a lehetôség megmaradjon a kö-
vetkezô generációk számára is. 
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A pályázat jeligés.
A pályázaton minden telki lakos
(természetesen a Telki Általános
Iskola minden tanulója is, bárhol is
lakjon!) részt vehet, korra, nemre,
rangra való tekintet nélkül.
Pályázni eddig még meg nem je-
lent pályamûvekkel lehet.
A pályázatnak tartalmaznia kell a
pályamûvet öt példányban, vala-
mint egy kisebb, lezárt borítékban
a jelige feloldását, vagyis a pályázó
nevét, lakcímét, telefonszámát,
életkorát. A jeligét a pályamû min-
den egyes példányán fel kell tün-
tetni.
A pályázat beadási határideje:
2008. április 5.!
A pályázatokat tartalmazó lezárt
borítékot kérjük eljuttatni a Telki
Óvoda titkárságára vagy Keserûné
Molnár Krisztina címére (Telki,
Berkenye u. 9.).
Az idén is három korcsoportban le-
het nevezni: alsó tagozatos,
felsô tagozatos és gimnazista,
felnôtt.
A pályázat ebben az évben is két

pályamûvet vár az alkotóktól vers
kategóriában. Az egyik pályamû
kötetlen tartalmú és formájú mû, a
másik az alábbi megkötéseket írja
elô: 
-a vers témája: a lélek bármely
rezdülése (bánat, öröm, szerelem,
elválás miatti bú, stb.)
-a vers formai megkötései: bár-
mely ismert népdal átírása, annak
kezdô sorai, rímképlete, szótagszá-
ma, strófaszerkezete megtartásával. 
Próza kategóriában mese vagy no-
vella mûfajában írt munkákat vá-
runk, maximum öt oldal terjede-
lemben.
Az elbírálásnál figyelembe vesz-
szük az alkotó fantáziáját, a mûfaj
szerkesztési sajátságainak való
megfelelést, az egyediséget.
A pályázat eredményhirdetését áp-
rilis 11-én (A Költészet napja köze-
lében) tartjuk, a pontos idôpontról
és helyszínrôl a helyi sajtóban, pla-
kátokon és a Telki Fórumon adunk
tájékoztatást.
Szeretettel várjuk a pályamûveket!
Keserûné Molnár Krisztina Rita - 

KOKUKK EGYESÜLET

Gyógyulás valóban egy
karnyújtásnyira

Falunk patikája házhozszállítással segít a
rászorulókon

Az elôzô számunkban már olvashatták, hogy a gyógyszertár kibôvült
nyitva tartással áll a betegeskedôk rendelkezésére, emellett azonban
számos kedvezô szolgáltatást is nyújt falunk lakóinak.
A patika ingyenesen vállalja a különféle gyógyászati segédeszközök,
pelenkák házhozszállítását fekvôbetegek és idôsebbek részére. 
Ezenkívül elôre egyeztetett idôpontban hajvizsgálat kérhetô, valamint
folyamatban van a vércukor, vérnyomásmérés akkreditációja, amely a
perbáli gyógyszertárban már több éve sikeresen mûködik.
A helyszínen pedig érintôképernyôs információs rendszer tájékoztatja
az érdeklôdôket a teljes vény nélkül kapható gyógyszerpalettáról.

Az Ágnes Gyógyszertár elérhetôsége: 26/ 572-026 

Nyitva tartás: Hétfô: 12-18 óráig Csütörtök 8-12 óráig
Kedd: 8- 14 óráig Péntek: 12-18 óráig
Szerda: 12-18 óráig Szombat: 8-12 óráig

Szilágyi Balázs

A KOKUKK EGYESÜLET
2008. ÉVI IRODALMI PÁLYÁZATA

A beadási határidô április 5-ig meghosszabbítva!

Kedves titkos és nem titkos költôk, írók! A Kokukk Egyesület hagyomá-
nyaihoz híven ebben az évben is meghirdeti irodalmi pályázatát.

KAPCSOLATOK
Hogyan lovagoljunk a tigrisen? címmel a sikeres és hatékony
konfliktuskezelésrôl tart elôadást Goda Gyula  munkapszi-
chológus, vezetési tanácsadó és szupervizor a Kapcsolatok
elôadás sorozat keretében április 24-én csütörtökön, este
nyolc órakor, a Telki iskola könyvtárában. (Cím: Telki, Mus-
kátli u.1.)
A konfliktus óhatatlan és elkerülhetetlen része életünknek.
Van, aki megpróbálja elkerülni, és még nagyobb konfliktus-
ban találja magát, valamint a vele kapcsolatban állókat. Van,
aki alkalmazkodik, és átgázolnak rajta, és van, aki átgázol
másokon... Lehetne jobban, jól is csinálni. Családi életünk,
munkavégzésünk során a kritikus helyzetekben is megtalál-
hatjuk az  optimális megoldásokat, kiállhatunk azért, amit
fontosnak tartunk, még ha ellenállásba ütközünk is és szert
tehetünk az együttmûködô magatartás mûvészetére,  még ha
az indulatok nehezítik is. Lássuk meg a konfliktus jó oldalát,
vegyük észre, hogy az elválaszthatatlanul része a jó családi
kapcsolatoknak és a színvonalas munkavégzésnek. Az
asszertív (együttmôködôen önérvényesítô) viselkedés elsajá-
tításával megláthatjuk az addig félelmet keltôben a haszno-
sat, a bosszantóban a humorosat. Jó hír, hogy a megfelelôen
közölt ôszinte vélemény a leghatékonyabb megoldás! 

Bakács Bernadett és Halász Terézia  

Meghívó
A zsámbéki-medencében lassan 2 éve dolgozunk egy felme-
nô rendszerben induló Waldorf-iskola alapításán, s most
örömmel jelenthetjük, hogy megtaláltuk az iskolaépületet Tö-
kön, ahol jelenleg utolsó tanévét tölti a Kútvölgye Gimnázi-
um. Iskolánkba az elsô osztályos gyermekek felvétele április
közepén zajlik, az átalakítási és felújítási munkák április ele-
jén indulnak, melyhez minden segítséget örömmel veszünk!
Ehhez kapcsolódóan április végén szeretettel várunk minden
érdeklôdôt következô elôadásunkra, melynek témája: A Wal-
dorf és az építészet. 
Elôadó: Tusnády Zsolt építész, 
Helyszín: Páty, Közösségi Ház (Rákóczi u. 13.) Idôpont:
2008. április 29 kedd, 17-19 óráig.
Iskolánkról és a Waldorf-pedagógiáról bôvebben a 
www.kisgoncol.hu oldalon olvashatnak.  
Úgy érezzük, a térségben még egy Waldorf-óvoda indítására
lenne igény, ebben szeretnénk segíteni a leendô alapítóknak,
ezért egy baba-mama csoport indítását tervezzük 2 éves kor-
tól. Ennek megbeszélése április 21-én, hétfôn délután lesz Pá-
tyon. Az érdeklôdôk jelentkezését Komjáti Judit várja! (tel:
30/274-6833, vagy komjatij@freemail.hu) Az alapító szülôk

A Telkiben több éve mûködô, 
BBuuddáánnttúúll ii  WWaallddoorrff  ÓÓvvooddaa nyílt napot tart

2008. április 12-én 10-13 óra között. 
Minden érdeklôdô családot szeretettel várunk
mesével, kézmûves foglalkozásokkal és közös

játékkal az Orgona utca 26. szám alatt.
Kérdéseikkel Lafferthon Judithoz (30-356-2404) és

Martinez Judithoz (20-916-2374) fordulhatnak
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Az ÓVODA udvarán fajátékok, a sokféle
fán az ovisok által készített madáretetôk és
madáreleség himbálózik. Középen kis virág-
ágyás – a gyerekek ültetik tele a szülôkkel
közösen, a Föld Napjához kapcsolódó „Egy
csemete – egy palánta“ akció alkalmával. A
sarokban a – szintén az óvodások által gon-
dozott – veteményes-, gyógynövény- és
fûszerkert és nagy komposztláda. Az udvart
keretezô bokrok, cserjék változatosak – egy
részét a szülôk ajándékozták az óvodának,
de van, amit a Kokukk Egyesület. (Samunak
nagyon tetszik az udvar és a fejlesztô szoba
is – ahol az építôkockák és csörgôk között
heverészve másfél órán át hagy bennünket
nyugodtan beszélgetni.)
Óvodánk 2006 óta a „Zöld óvoda“ címet vi-
seli, de ez már az évek óta tartó tudatos kör-
nyezeti nevelés eredménye volt. A címet egy
20 pontból álló kritériumrendszer teljesíté-
sével lehet megkapni és megtartani – ezek
között szerepel az óvodai dolgozók környe-
zettudatos képzése és szemléletmódja, az
óvoda energiatakarékos kialakítása, vagy a
minden csoportszobában megtalálható Zöld
Sarok (Samu kedvence a Napocska csoport
három teknôse, Teki, Foltos és Pici volt) ki-
alakítása.
2002 óta mûködik az óvodában a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
által létrehozott "Madarász ovi", melynek
keretében 14 madárodú és egy etetô került
az erdôbe. A gyerekek gondozzák az odúte-
lepet, és ornitológus által vezetett foglalko-
zások keretében megfigyelik a fészek- majd
tojásrakást, költést, a fiókák fejlôdését. Té-
len a madarakat ellátják minden jóval, alma-
héjjal, mogyoróval, magokkal. A madár-
megfigyelést idônként  távolabbi kirándulás-
sal egybekötve, változatos helyszíneken
végzik, például a Budakeszi Vadasparkban,
az alcsútdobozi arborétumban, vagy az ócsai
Turjánosban. A nagyobb óvodások nyaranta
háromnapos „Zöld Manó Erdei Óvodában“
is részt vehetnek, ahol a helyi természeti és
kulturális értékekkel ismerkedhetnek meg,
továbbá játékos formában a helyi növény- és
állatvilág megfigyelésére, vízbiológiai és
geológiai vizsgálódásra, kézmûveskedésre
is lehetôség van.
A telki erdôben a madárodúkon túl az óvo-
dások vigyáznak az örökbefogadott Öreg
Tölgyfára is. Évente több alkalommal láto-
gatják, a Madarak és Fák Napján gondosan
körbefogják az örökbefogadott fa törzsét –
vajon hány óvodásnyit nôtt tavaly óta, és mi
változott az évszakok múlásával.

2006 óta az óvoda részt vesz a MME által
meghirdetett Madárbarát Kert programban
is, amelynek keretében a rendszeres madár-
megfigyelésen kívül, madárvédelmi beren-
dezéseket is elhelyeztek az óvoda udvarán
és épületén (házi rozsdafarkú-odúk, madáre-
tetôk és itatók). A növényzet kialakításánál
figyelembe vették, hogy a madarak számára
fészkelô és táplálkozó helyet is biztosítsanak
a telepített növények.
A környezeti nevelés éves programjába tarto-
zik a jeles zöldnapok közös megünneplése,
és a természeti témakörök köré csoportosított
komplex foglalkozások: mese vers, ábrázo-
lás, matematika, ének, zene, tánc. 2007-ben
az ovi bekapcsolódott a „Gondolkodj egész-
ségesen" programba. A novemberi Egészség
napok foglalkozásai az egészséges életmód-
ra, helyes táplálkozásra, higiéniára, környe-
zetvédelemre, biztonságra, sokszínûségre
hívták fel a figyelmet, csakúgy, mint az aján-
dékba kapott Egészség-Zsákban található ki-
adványok és termékek is.
Az óvoda tervei között szerepel az udvari já-
tékok balesetmentesítése, és cseréje, a Ma-
dárbarát Kert programnak megfelelôen to-
vábbi madárvédelmi eszközök telepítése az
udvarra, az óvodai fûszer- és gyógynövény-
kert bôvítése, az erdei odútelep bôvítése és
egy madárvárta építése.
Falunkban él a BIOKULTÚRA EGYESÜ-
LET Budakeszi Csoportjának vezetôje, Bor-
dás-Varga Nóra építész-biokertész, és több
tagja is. 2000-ben alakult meg a Biokultúra
Egyesület helyi csoportja, tagjainak száma
meghaladja az 50-et, közülük 11-en el-
lenôrzött ökogazdálkodók. A közös ér-
deklôdés és értékrend, a természet tisztelete,
a személyes felelôsségtudat és az egészség-
re való törekvés formálja közösséggé a cso-
port tagjait. Programjaik nyitottak, a ter-
melôk és fogyasztók együtt alkotják a cso-
portot.
Céljaik között szerepel az ökológiai szemlé-
let képviselete és népszerûsítése, kiemelten
a mezôgazdaság területén. A tápiószelei Ag-
robotanikai Intézettel kötött, 2010-ig szóló
kutatási-együttmûködési megállapodás ke-
retében részt vesznek a hazai génforrás-
megôrzô programban: már harmadik éve
végzik az Agrobotanikai gyûjtemény tájfaj-
táinak vizsgálatát, tesztelését, kiemelt figye-
lemmel a klímaváltozás-barát fajtákra és a
helyi változatokra.
Igyekeznek elômozdítani a helyi és regioná-
lis termelôi közösségek létrejöttét és ökoló-

giai mintagazdaságok kialakítását. Támo-
gatják a hazai ökogazdálkodók piacra jutá-
sát: 2003 májusától két évig mûködtették
nagy sikerrel szombatonként az Ökopiacot
Telkiben, az Ófaluban lévô Pajtában.
Igényes, átfogó alap,- és továbbképzô tanfo-
lyamokat szerveznek általában késô ôsszel a
Budakeszi Mûvelôdési Házban, az elméleti
képzést az év folyamán témába vágó hazai
és külföldi tanulmányutakkal kiegészítve.
Kapcsolódó tevékenységet folytat a 2007
elején létrejött Telki székhelyû ÖKO-FOR-
RÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY, mely
fô feladatának az agro-biodiverzitás, kiemel-
ten az élelmiszert adó növények fajtagaz-
dagságának megôrzését és a hazai génbanki
közgyüjtemények fennmaradásának elôsegí-
tését tartja.
A környezetvédelmet és kultúrát egyébként
képviselô KOKUKK EGYESÜLETRÔL a
legtöbben már valószínûleg hallottak. A Ko-
dolányi János nevét viselô civil szervezet
2003-ban alakult. Névadója Telki híres szü-
lötte, Kodolányi János író, akinek emlékét
az egyesület a névválasztással is igyekszik
ápolni. Az egyesület tagjai telki lakosok,
akik fontosnak tartják, hogy lakóhelyükön
nagyobb legyen a kulturális kínálat, rende-
zettebb legyen a falukép, és érvényesüljenek
a környezetvédelem szempontjai. Hozzájuk
fûzôdnek az irodalmi, zenei estek, az évente
megrendezésre kerülô irodalmi és fotópályá-
zat, a már több éve rendszeres utcai fásítá-
sok, közterület-virágosítások, és a tavaszi-
ôszi falutakarítás. A tavaly indult Zöld Rovat
gazdái és cikkírói is ôk. Céljuk az is, hogy
tevékenységükkel a hirtelen és rohamosan
megnövekedett településen egy új falukö-
zösség épüléséhez is hozzájáruljanak.
Ügyesen mûködnek együtt a helyi önkor-
mányzattal, az általános iskolával és az óvo-
dával valamint a helyi cserkészcsapattal.
Tavalyi tevékenységük csomópontja volt a
települési hulladékkazdálkodással kapcso-
latban a lakossági komposztálás megismer-
tetése és ösztönzése. Az egyesület és a Telki
Önkormányzat Településfejlesztési, Telepü-
lésüzemeltetési, Közbiztonsági és Környe-
zetvédelmi Bizottsága (TTKKB) 2007-ben
is közösen dolgozott a faluban már mûködô
szelektív hulladékgyûjtés továbbfejleszté-
sén, népszerûsítésén. Az egyesület kezdemé-
nyezésére hozta létre a Telki Önkormányzat
a falu Környezetvédelmi Alapját, melyhez
idén már pályázni is lehetett.
Cikkünkben nem szóltunk a Telki Általános
Iskoláról és az Önkormányzatról, de ami ké-
sik, nem múlik! És nem feledkezhetünk meg
arról sem, hogy az intézményeken és szerve-
zeteken kívül vannak – számosan – telki la-
kosok, akik „csak úgy“ tesznek valamit a
környezetü(n)kért – tulipánhagymákkal,
hársfákkal, sok-sok, a helyi közösségért vég-
zett önkéntes munkával, komposztálással a
kertjükben, biciklizéssel, futással, babahol-
mik kölcsönadásával, vagy azzal, hogy
elviszik a buszhoz gyaloglót Budapestre.

Simonyi Cecilia

Telki Zöld Mérleg
Telki három fô „címkéje“ az egészség, a sport és a rekreá-
ció. Ezekhez szorosan kapcsolódik – például alapfeltételük
– a tiszta környezet. De vajon a három mellé odatûzhetjük-
e negyedikként a környezetvédelem címkéjét is? Zöld köz-
ség-e Telki? Van például öko-óvodánk és -iskolánk, de tudjuk-e, hogy mi minden
történik ott? Tudjuk-e, hogy nem csak egy, környezetvédelemért tevékenykedô ci-
vil szervezet mûködik ebben a kicsi faluban? Mennyire környezettudatos vajon az
önkormányzatunk – és Telki lakosai? A téma körüljárásában egy babakocsi és a
hat hónapos Sámuel volt a segítségemre.
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Illegális hulladéklerakók
Telki környékén

2006-ban az SZJA 1%-át fel lehetett ajánlani
illegális hulladéklerakók felszámolása céljá-
ra is. Összesen 254 millió forint gyûlt így
össze, amit idén márciusban a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium pályázat for-
májában kiírt önkormányzatok és civil szer-
vezetek számára.
Ennek kapcsán öt telki és két budajenei lakos
összefogott és feltérképezte a „szeméthely-
zetet“ falvaink környékén. Bejárták és le-
fényképezték az erdôszélen, útmentén, szôlô
mellett illegálisan lerakott hulladékkupaco-
kat. Körülbelül hatvanöt helyszínrôl készült
kép, több teherautónyi építési törmeléket, au-
tókarosszériát, autógumit, szétszedett hír-
adóskocsit és rengeteg háztartási hulladékot
találtak. Az „eredmény“ megtekinthetô a
Telkifórumon. A hulladék eltakarítására és a
helyszínek rekultivációjára az önkormányzat
és a Kokukk Egyesület közösen elkészítette
és beadta a pályázatot. A munkában (várha-
tóan több akció lesz tavasztól ôsz végéig),
nagy szükség lesz a lakosság közremûködé-
sére is: szállítás, szemétszedés, kis padok,
asztalok és információs táblák készítése, fes-
tése, elhelyezése a rendbetett helyszíneken,
videófilm készítése és vágása a folyamatról,
megjelenés a médiában, iskolai-óvodai prog-
ramok ebben a témában stb. Aki ezek közül
bármiben szívesen részt venne, a Kokukk
Egyesületet keresse (zold.telki@gmail.com).
Elôre is köszönjük!

FÖLD NAPJA TELKIBEN
Az egyik legismertebb zöld jeles nap a Föld Napja (április 22.). Ennek alkalmából a Tel-
ki Általános Iskola, a Telki Óvoda és a Kokukk Egyesület egész napos programot szervez
április 27-én vasárnap, melyre szeretettel várja a falu (és a környezô falvak) lakosait, gye-
rekeket és felnôtteket egyaránt!

FÔPROGRAM: „FÖLDANYA ELTART BENNÜNKET – AMEDDIG BÍR“ – interaktív
oktató-játék középiskolásoknak és felnôtteknek (Bocs Alapítvány).
Bármilyen meglepô és ismeretlen tény is még a mai köztudatban valamint a döntéshozók
számára is: a Föld gömbölyû, azaz a peremfeltételek döntôek… Klímaváltozásról már év-
tizedek óta beszélnek a kutatók, de igazán csak most kezdjük érezni hatását. Itt van a nya-
kunkon, akár elfogadjuk, akár nem. Gyökeresen változtatnunk kell a szokásainkon. Nem
azért, mintha a Földet kellene megmenteni, hiszen pármillió év alatt kiheveri civilizációnk
kártételeit. (Pár millió év a földtörténetben egy szempillantás csupán. Már öt nagy kihalá-
si hullám volt, legutóbb 65 millió éve. Utána mindig újra felvirágzott az élôvilág.) "Csu-
pán" az emberiség sorsa a tét: mennyire marad a bolygónk lakható az ember számára?
A részvételhez elôzetes jelentkezés szükséges, mert a csoportlétszám korlátozott! Jelent-
kezni a következô kérdések megválaszolásával lehet:
1. Mit jelent az „ökolábnyom“ kifejezés? (http://bocs.hu/okolabnyom05.htm)
2. Mekkora az ökolábnyomod? (http://tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.html)!

TOVÁBBI PROGRAMOK – ELÔZETES:
Természetismereti és környezetvédelmi akadályverseny családoknak az óvoda környékén.
Figyelem, különleges öko-nyeremények az ügyes résztvevôknek!
„Így komposztálunk mi“ – interaktív kiállítás és tapasztalatcsere kezdô és gyakorló kom-
posztálóknak! Belépô: egy kiállítási tárgy, további információ és jelentkezés a lenti elér-
hetôségeken!
Filmvetítés felsôsöknek, középiskolásoknak, felnôtteknek – Kellemetlen igazság, Új El-
dorádó, Az a kritikus hat fok, vagy más témába vágó film (javaslatokat elfogadunk).
Hulladék-játszóház – alkotó-foglalkozás természetes anyagokból és hulladékokból. Na-
gyobb óvodásoknak, iskolásoknak. Mire jó a kiürült mosószeres flakon, teásdoboz, wc-
papír guriga, anyagmaradékok, gombok… Ezeket már addig is nyugodtan lehet gyûjteni
és elhozni a játszóházba. Haza egészen biztosan valami hasznos dologgal térhetünk! Pa-
pírmerítés és teafilter-origami is lesz (a filtertasakokat is lehet gyûjteni!).
Gyógyfüvek tudománya – tanácsadás, konzultáció. Avagy: vannak még köztünk füves-
asszonyok!
Látogatás a szennyvíztisztítónál – kis csoportokban, vezetéssel bejárhatjuk a Telkiben mû-
ködô Organica Élôgépek szennyvíztisztítót és megismerhetjük a mûködését. Elôzetes je-
lentkezés szükséges!
Ökolábnyom számítás a Bocs Alapítvány standjánál – számold ki, életmódod mennyire
terheli a Földet!

Kiállítások…
Kokukk-járat avagy a Zsámbék-medence zöld útjai – bemutató
Fotókiállítás – telki lakosok fotói Telki madarairól, természeti környezetünk szépségeirôl.
Még várjuk kiállítók jelentkezését: zold.telki@gmail.com
Kiállítás az iskolai Föld Napja Projektnap eredményeibôl

…és vásár:
Ásványkiállítás és vásár, aranymosással egybekötve!
Ökopiac-nosztalgia: környékbeli biogazdák bemutatkozása és biotermékeik vására
Dísznövény-vásár a Budakeszi Kertészettôl
Környezetvédelmi könyvek, újságok, újrapapír termékek bemutatója és vására

Kapcsolat: zold.telki@gmail.com, 26/372-114, 30/418-544

Kedves Telkiek és Budajenôiek!
Szeretettel gondolok férjemre, mert ezt a vidéket választotta utolsó lakhelyéül. Ahol
betegségében és halála után is megtapasztalhattuk az ima, a szeretet és a segítség erejét.

Hálás köszönettel Szendrôy Károlyné

Használt sütôzsiradék
gyûjtése

Február végén egy telki lakos emailben ke-
reste meg a polgármestert azzal a kérdéssel,
hova helyezhetô el a használt sütôzsiradék
Telkiben.
A használt sütôzsiradék veszélyes hulladék-
nak számít. A többszöri sütés során az em-
berre ártalmas, rákkeltô anyagok szaporod-
nak fel benne, ezért ugyanazt az olajat legfel-
jebb háromszor használjuk fel! Az elhasznált
olajat nem szabad a lefolyóba vagy a WC-be
önteni, mert károsítja a vízi élôlényeket és
élôhelyeket. A lakosság által termelt veszé-
lyes hulladékok közül a legnagyobb mennyi-
séget a használt sütôzsiradék teszi ki! Külön
gyûjtése és megfelelô elhelyezése sokat javít
a helyzeten.
Telkiben olajgyûjtô hordó található az általá-
nos iskola háta mögött (a konyha hátsó kijá-
ratánál). A megtelt hordót a Biofilter Kft. el-
szállítja, az olajat pedig újrahasznosítja, bio-
dízel készül belôle.
Nagyon fontos, hogy a Biofilter Kft. csak a
tiszta, nem szennyezett olajat szállítja el in-
gyen – ha a hordóba esôvíz, cigarettacsikk,
ételmaradék stb. kerül, akkor az olajat nem
tudják hasznosítani, tehát az elszállításért fi-
zetnünk kell (nem is keveset). Ezért javasol-
juk, hogy az olajat otthon szûrôn keresztül
öntsük át a serpenyôbôl, és így vigyük le a
hordóba. Földanyánk hálás lesz érte!
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Az alapítványi fenntartású Kiss Zenede idén 15. éve
képezi államilag elismert magas színvonalon, isko-
larendszerben növendékeit három mûvészeti ágban,
Budapesten és a Zsámbéki medencében. Jubileumi
elôadásunkra szeretettel várunk minden érdeklôdôt
május 18-án 17 órára a budapesti Marczibányi téri
Mûvelôdési Központba. Évente kb. 400-500 tanítványt oktatunk, akik
közül többen kiváló eredménnyel szerepelnek mûvészeti versenyeken
illetve - amennyiben valamelyik mûvészeti pályát választják hivatásul
- sikeresen felvételiznek magasabb fokú mûvészetoktatási intézmé-
nyekbe. Tanulóink a tanév végén bizonyítványt kapnak. Iskolánkban
kizárólag tanári illetve mûvész-tanári diplomával rendelkezô pedagó-
gusok tanítanak. Számos elismerés mellett 2006-ban az AME
„Minôsített Intézmény” kitüntetô címet nyertük el, és Budapest II. ke-
rülete „Klebelsberg Díj”-ban részesített bennünket.
2007. december 31-én iskolánk megkapta a kiválóra minôsített alap-
fokú mûvészetoktatási intézmény címet.
Büszkék vagyunk telki telephelyünkre, amit az alábbiakban mutatunk
be.
Iskolánk hat éve mûködik a Telki Általános Iskolában. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy az önkormányzattal történt tárgyalás eredmé-
nyeként 2008. szeptemberétôl több gyereket tudunk tanítani zenére,
táncra, festészetre, mert korábban kezdhetjük az oktatást az iskolában
és a táncoktatás helyszíne is megoldódott.
Már kisiskolás korban, szolfézs elôképzôvel kezdjük a zenei nevelést.
Késôbb zongorát, hegedût, fúvós hangszereket tanulhatnak nálunk.
Zenét tanuló növendékeinknek évente több alkalommal rendezünk
koncerteket Telkiben és fellépnek a község közösségi rendezvényein.
Legutóbb 2008. januárjában szerveztünk nagysikerû újévi koncertet.
Az arra érdemes produkciókat benevezzük országos, kistérségi és Bu-
dapesti szakmai versenyekre, fesztiválokra. Évente kiemelkedô ren-
dezvényünk a Zenede Mûvészeti Fesztiválja, amit az idén április 12-
13-án rendezünk Budakeszin.
Néptánc csoportjaink jelenleg az iskola könyvtárában tartják foglalko-
zásaikat Timár Mihály néptánc pedagógus vezetésével. 
Tudásukat minden év tavaszán bemutatják Budapesten a Zenede
nagyszabású, látványos Táncgáláján. Ebben a tanévben április 27-én
10-kor a Marczibányi téri Mûvelôdési Központba várjuk a táncmûvé-
szet iránt érdeklôdôket, ahol néptánc, modern és társastánc produkci-
ókat láthatnak. 
2008. szeptemberétôl újra indul a modern-tánc oktatás Telkiben, vala-
mint jazz-balett foglalkozásokat tartunk az óvodások számára a Telki
Általános Iskolában, amelyrôl  plakátokon értesítjük a Telki szülôket.
A képzômûvészeti oktatás vezetô tanára Jándi Zsuzsanna
festômûvész. Elsôdleges célunk a magas színvonalú vizuális nevelés,
melynek során a kis festôpalánták gyönyörû, mûvészi  képeket alkot-
nak. Munkáikat idén is beneveztük országos és budapesti versenyek-
re.
Tanítványainknak évente Mûvészeti Tábort szervezünk Révfülöpön.
2008-ban július 7-13-ig.
A Zenede szeretettel várja a mûvészetek iránt fogékony gyermekeket!
A rászorulók támogatott oktatást vehetnek igénybe.
Felvételi és beiratkozás április 25-én 17-tôl 19 óráig az általános isko-
lában található zeneteremben.
Az iskolában szívesen állunk minden érdeklôdô rendelkezésére. Tele-
fon: 06 1 274 75 49,  e-mail: zenede@t-online.hu
További információt Szíj Rózsa telki telephelyvezetôtôl kérhetnek a
06 30 96 83 666-os telefonszámon vagy személyesen keddi és pénte-
ki napokon a zeneteremben.

Kissné Szûcs Mariann iskolafenntartó

Viharkárok Telkiben
A március elsejei, egész országon átsöprô vihar falunkat sem kí-
mélte. Az észak-nyugati irányból hirtelen megérkezô szél elsôsor-
ban a Kórház fasornál, illetve a falu közepén végzett hatalmas
pusztítást. Egyes szemtanúk szerint a 100-120 kilométeres órán-
kénti sebességet elérô légmozgás a falu közepe felé tartva szinte
forgószélként csapott le mindenre, amit az útjában talált: fákat dön-
tött ki, cserepeket tépett le a háztetôkrôl, megrongált több busz-
megállót, és lerombolta a Pajta egy részét.
A károk enyhítésére az önkormányzat visszmajor pályázatot nyúj-
tott be a Kistérséghez, de a környékbeli ingatlanok tulajdonosait is
jelentôs a kár érte. A vihar elhaladtát követôen szinte mindenhol
megkezdôdött a helyreállítás, a Pajta egyik oldalát megerôsítették,
azonban a hatalmas szél nyomai még ma is több helyen felfedezhe-
tôek.

szb

Mûvészeti iskolai
oktatás Telkiben

ZENE – TÁNC – FESTÉSZET 
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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!

Márc ius i  
lapzár tánk ig  szü le te t t :

Málik Balázs és Lovasi Rita
gyermeke Málik Balázs.

Pacsay Zsolt és Pacsay Krisztina
gyermeke Pacsay Áron Káleb

Gra tu lá lunk!

Elérhetôségeink:

Új telefonszámunk: 70/ 530-5644 (emellett a régi szám még

egy ideig hívható, de hamarosan megszûnik)

Új, alternatív e-mail címünk (nagy tárhelyet igénylô képek, fo-

tók fogadására): telkinaplo@citromail.hu

A hagyományos leveleket továbbra is várjuk az ismert telki-

naplo@telki.hu címen!

Következô lapzártánk várható idôpontja: 

2008. április 15. 

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

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Danóczy Balázs polgármester

FFEELLEELLÔÔSS SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔ::
Szilágyi Balázs

Tel.: (70) 530-5644
telkinaplo@telki.hu
MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK:
Bognár Andrásné
Cseresnyés Ágnes

Kamlah Szilvia
Zimonyi Adrienne
NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
SSoolloonngg PPrriinntt KKfftt..

Kovács Gabriella
gyógytestnevelô, testnevelô tanár

vállal

- betegségek, sérülések, mûtétek - fogyasztó tornát
utáni rehabilitációs tornát - kondícionáló tornát

- gerinctornát  (gerincproblémákkal - cardio edzést
küzdôknek, illetve preventív céllal) - személyi edzést

- tartásjavító tornát
gyermekeknek, felnôtteknek, idôsebbeknek

06-70-256-44-77     vagy     06-20-9-133-666
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George HARMATH IMRE
Doris BÁNFALVY ÁGI

Rendezô: HORVÁTH CSABA

Doris, boldog házasságban élô asszony, a kaliforniai Oaklandbôl. George, nôs könyvelô, New Jer-
sey-bôl. A férfi és a nô véletlenül fut össze egy kaliforniai tengerparti fogadóban, ahová Doris egy
vallási közösséghez, míg George egy üzleti partneréhez érkezik. Találkozásuk másnapján arra éb-
rednek, hogy egymás karjaiban töltötték az éjszakát. Mindkettejükkel elôször fordult ez elô, ám
ettôl a pillanattól fogva nem utoljára. Különös szerelmi kapcsolat kezdôdik kettejük között, amely-
nek lényege, hogy évente egyszer ugyanabban az idôpontban, ugyanott egy kellemes hétvégét töl-
tenek együtt. Azután mindketten mennek a dolgukra. De vajon meddig mehet ez így? 
Évekig futott a Broadway-n, sikeres film is készült belôle Hollywoodban. Ez a romantikus vígjá-
ték születése óta egyike a legnépszerûbb, a legtöbbet játszott daraboknak a világ minden pontján. 
Hazánkban elôször Sztankay István és Schütz Ila vitte sikerre.
Egy új hiteles és rendkívül szórakoztató produkciónak lehetünk tanúi, amire garancia a két fôsze-
replô, akik már eddigi színpadi, TV-s és filmes alakításaikkal is belopták magukat a nézôk szívé-
be.

Horváth Csaba rendezô

Az elôadást 2008. április 19-én (szombaton) 18 órakor

tekinthetik meg Telkiben az Általános Iskola Aulájában.

Jegyek elôvételben rendelhetôk a zadr@freemail.hu e-mail címen,
vagy április 7-tôl 1.500 Ft/db áron megvásárolhatók az ismert 

helyszíneken: Pagony Étterem, Virágbolt (Muskátli u.). 

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

         


