
Demény Ottó: 

Tél végi dal
Havas ágra szállt a veréb,
pity-pity, pityereg:
elvihetné, aki hozta,
már el a telet!

Sehol egy árva cirokmag,
se meggy, se kökény.
Nyáron bezzeg vígan éltem
a tarlók ölén.

Ôsszel is volt körte, szôlô,
dió, mogyoró.
Csak ez az egy, ez a hosszú
tél mire való?

Még szerencse, hogy szûnik már;
hogy olvad a jég.
S fényes arany napot nyit a
márciusi ég.

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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6. oldal

2. oldal

Faludisznaja 2009
Idén már 15. alkalommal vehettek részt Telki lakói a hagyományos
disznóvágáson. Akik a hideg, hószállingózós januári szombaton reggel
fél hét körül felsétáltak a Pajtához, részesei lehettek a már nyakon szúrt
röfik érkezésének, majd az erôs gyomorral rendelkezôk a disznóvágás
szinte minden fázisát végignézhették.

Mégis változik a vízdíj
A január végi testületi ülésen elfogadták a szolgáltató áremelési
kérelmét.

4. oldal

Hová tart a világ?
A „Mindennapi tudomány” elôadás-sorozat második elôadásán a gazda-
sági világválság körülményeit ismerhették meg az érdeklôdôk

A Mindennapi tudomány márciusi elôadásának témája

Dopping - TISZTÁN akarunk látni !
Elképzelhetô magas szintû teljesítmény doppingszerek szedése nélkül?

Kedves Telkiek!
Az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága szeretettel
hív és vár minden telki lakost az 1848-as forradalom évfordulójának
megünneplésére 2008. március 15-én, vasárnap este.

4. oldal

5. oldal
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Faludisznaja 2009
Idén már 15. alkalommal vehettek részt Telki lakói a hagyományos disznóvágáson.
Akik a hideg, hószállingózós januári szombaton reggel fél hét körül felsétáltak a Paj-
tához, részesei lehettek a már nyakon szúrt röfik érkezésének, majd az erôs gyomor-
ral rendelkezôk a disznóvágás szinte minden fázisát végignézhették.
A hagyomány létrehozásakor a gyerekek síppal, dobbal, kereplôkkel kísérték a ha-
talmas disznót a Pajtához - tudhatjuk meg Callmeyer Ferenc: Telki ezer éve c. köny-
vébôl. Ez a hagyomány az évek során megfakult, a mai gyerekek közül egyre keve-
sebben érdeklôdnek a disznótor kezdeti lépései iránt, a bátrabbak kíváncsisággal ve-
gyes félelemmel nézik végig az ebédnek való állatok feldolgozását.
Idén már két disznót vett az önkormányzat, hiszen a tavalyi egy disznó, bármilyen
nagy is volt, kevésnek bizonyult. Az idei finomságok egy 146 és egy 154 kilogram-
mos malacból készültek. A feldolgozást a szokásos csapat végezte: Tamás-Szóra
Endre szakmai irányítása mellett Kókai Péter böllér és Barthos György fôszakács,
valamint tucatnyi alkalmi segítô szorgoskodott.
A hatósági állatorvos ellenôrzése után megkezdôdhetett az ételek készítése.
Az éhes közönség már 10 órakor megkóstolhatta a malacok egy korábbi sorstársából
készült sült tarját, amelyhez friss kenyeret és az október végi Falukáposztáján sava-
nyított káposztát kínáltak a szervezôk.
Szomjoltóként a nagyobbak forralt bort, míg az ifjúság teát kortyolgatott. A forralt
bor igen ízletes volt, kora délutánra már alig maradt néhány pohárnyi az üst alján,
ezért gondoskodni kellett utánpótlásról! A bevétel jótékony célt szolgált: a Karitász
rászoruló családok megsegítésére fordította.
A gyerekeket a Jung ház várta programokkal: egész napos kézmûves foglalkozáson
vehettek részt, és Rémusz bácsi két újabb történetét is megnézhették a telki Rock-
bábszínház elôadásában.
A finom étkek folyamatosan készültek, elôször a levágott malacok húsából elôállított
toroskáposztát kóstolhatták meg az egybegyûltek, majd beérett a hosszabb várako-
zás gyümölcse: délután a hurka és a kolbász ínycsiklandozó illata csábította vissza
az embereket a Pajtához.
A jó hangulatról ismerôs népzenészek gondoskodtak.
A rendezvénynek a finom étkeken kívül van még egy nem titkolt célja: lehetôséget
kíván teremteni a régi és az új lakosoknak az ismerkedésre. Sajnos, nem mindenki
gondolja így, mert idén is találkoztunk olyan családokkal, akik kiszállva a kocsijuk-
ból, miután végig állták a hosszú sort, megfogva tányérjukat visszaültek autójukba
és hazahajtottak.
Szerencsére azonban többen voltak azok, akik régi ismerôseikkel beszélgettek és ta-
lán új ismeretségek is köttettek a sorban állás ideje alatt.
Köszönjük a szervezôk és segítôik egész napos fáradságos munkáját!

Zimonyi Adrienne
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Telki Község Önkormányzat Képviselôtestülete az alábbi döntéseket
hozta. A beszámoló nem terjed ki minden napirendi pontra, a leg-
fontosabb közlendôket tartalmazza. A teljes jegyzôkönyv megtalál-
ható a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy érdeklôdni le-
het a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási idôben.

2009. január 27.2009. január 27.
Biatorbágy város kezdeményezése
Telki Község Képviselô-testülete fontosnak és támogatandónak tart-
ja azt a kezdeményezést, amelyet Magyarország több települése is
elindított a méhnyakrák elleni védôoltás biztosítása, továbbá ennek
államilag történô finanszírozása érdekében. A fenti cél érdekében -
összefogva más önkormányzatokkal – a képviselôk kezdeményezték
az illetékes állami szerveknél, hogy a méhnyakrák elleni védôoltás
államilag finanszírozott legyen. Az esetleges támogatás a 13 és 15 év
közötti lányokat, azaz nagyjából 50 telki fiatalt érintene.

Területrendezés, településrendezési szerzôdés jóváhagyása
A képviselôk jóváhagyták a CBA telek  kiegészítését a rendezési
tervben jelölt módon, valamint felhatalmazták a polgármestert,
hogy a Breier és Társa Kft.-vel kötendô, a beruházáshoz szükséges
területrendezési szerzôdést megkösse.

A polgármesteri Hivatal kiemelt céljainak meghatározása
A korábbi évekhez hasonlóan idén is összeállítottak egy munkater-
vet, amely a Polgármesteri Hivatal 2009-es kiemelt céljait tartal-
mazza. Ezek közül a legfontosabbak közé tartozik a 2009. január
1-tôl létrehozott szervezeti forma további fejlesztése, a hivatal dol-
gozóinak folyamatos önképzése (továbbképzések, tanfolyamok),
valamint a Telki Ófalu Pajta rekonstrukciójával kapcsolatos admi-
nisztratív teendôk ellátása.

KOGART közmûvelôdési megállapodás jóváhagyása
A testület jóváhagyta a KOGART Barátai Mûvészeti Alapít-
vánnyal kötött, mûvészeti és egyéb kulturális feladatok ellátására
vonatkozó korábban megkötött szerzôdést. Ez semmilyen kötele-
zettséget nem ró az önkormányzatra, az alapítvány azonban ezzel
szerepet vállal a muzeális intézményekrôl, nyilvános könyvtári el-
látásról és a közmûvelôdésrôl szóló törvényben meghatározott kö-
telezô helyi közfeladatok ellátásában.

A Közterület rendjérôl és használatáról szóló rendelet mó-
dosítása
A Közterület rendjérôl és használatáról szóló rendelet kisebb módosí-
tását eszközölte a testület. Az egyik ilyen változtatás, hogy a jövôben
az alkalmi, valamint a mozgóárusítás díja 300-ról 500 forintra emel-
kedik négyzetméterenként, de minimálisan 10.000 forint lesz napon-
ta. A helyi kistermelôknek és vállalkozóknak viszont ingyenes az
idényjellegû árusítás a kijelölt helyeken. A területhasználat esetében
pedig kivették a rendeletbôl az építési munkával kapcsolatos állvány,
építôanyag, törmelék (konténerben) tárolására vonatkozó 72 órás tü-
relmi idôt, mivel a közterület-felügyelô jelezte, ellenôrizhetetlen,
hogy ilyen esetekben mikor helyezték el az építôanyagot.

A 2009. évi ülésterv elfogadása
A 2009-es üléstervet, amely szerint minden hónap utolsó keddjén
tart rendes ülést az önkormányzat, egyhangúlag elfogadták a kép-
viselôk. A rendkívüli ülések nem szerepelnek az idôpontok között,
a júliusi ülés pedig csak szükség esetén lesz megtartva.

Szentmarjai Tamás kárigénye
A testület Szentmarjai Tamás telki lakos korábbi kárigényét
(szennyvíz öntötte el a lakását) nem ismerte el, és kezdeményez-
te, hogy a károsult és az önkormányzat által közösen felkért igaz-
ságügyi szakértô véleményétôl függôen kerüljön sor az ügy lezá-
rására.

Temetô rendelet és szolgáltatói szerzôdés elfogadása
A képviselôk hozzájárultak a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgáltató
Temetkezési Kft.-vel kötendô üzemeltetôi szerzôdés megkötésé-
hez, majd felkérték a polgármestert, hogy a 2009. február 1-jén ha-
tályba lépô megállapodást aláírja.

Hozzájárulás az oktatási központ építéséhez 
A testület úgy határozott, hogy a régi szennyvíztisztító épület he-
lyén az Organica fejlesztô központ kutató-oktató épületének építé-
si engedélyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulást kiadja.

Tervtanácsról szóló rendelet módosítása
A napirendi pont tárgyalásakor elsôként a Tervtanácsi rendelet-ter-
vezet elôkészítésének szempontjait, valamint a TTKKB (Telepü-
lésfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezet-
védelmi Bizottság) által javasolt és a tervezetbe épített részleteket
ismertették. Az egyik képviselô szerint a tervtanácsi tagságnál a bí-
rálatonkénti 500 forintos díj nagyon megalázó. Egy TTKKB tag
erre reagálva elmondta, hogy a díj megállapításánál elsôsorban a
környezô települések gyakorlatát vették alapul.
Ezt követôen javaslatként elhangzott, hogy a költségvetésben biz-
tosítsanak 200.000 forint keretösszeget a tervtanács tagjai részére,
amely felett a tanács elnöke rendelkezhetne, továbbá, hogy az ügy-
rend egészüljön ki azzal, hogy a tervtanácsi meghívót 3 nappal az
ülés elôtt, a jegyzôkönyvet pedig 8 nappal az ülés után közzé kell
tenni a község honlapján.
A képviselôk arról is határoztak, hogy a tervtanácsnak legalább 10
tagja kell, hogy legyen, akiket a fôépítész jelöl ki.

Döntés a hatósági vízdíj mértékérôl
Az elôzô ülésen a testület még elutasította a szolgáltató hatósági
ár-emelési kérelmét, azonban az ÉTV Kft. most egy mérsékeltebb,
4%-os  díjváltoztatási javaslatot küldött az önkormányzatnak. A
hosszas tárgyalások után 3,3% lett a kompromisszum, amelyet a
képviselôk is elfogadtak. A részletekrôl külön cikk olvasható la-
punk hasábjain.

A közterületek elnevezése, a házszámozás megállapítása és
jelölése
A közterületek elnevezésérôl, valamint a házszámozás megállapí-
tásának és jelölésének módosításáról szóló korábbi rendelet fino-
mítását szavazták meg a jelenlévôk és a mielôbbi cselekvést tûzték
ki célul. 

folytatás a következô oldalon

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl

január 27.
február 24.
március 31.
április 28.

május 26.
június 30.
július 28. (ha szükséges)

augusztus 25.

szeptember 29.
október 27.
november 24.
december 15.

A 2009-es testületi ülések várható idôpontjai
(Az elsô két ülés idôpontjait csak a teljesség kedvéért közöl-
jük, a lap megjelenésekor már nem aktuálisak.)
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Mégis változik a vízdíj
A január végi testületi ülésen elfogadták a szolgáltató áremelési kérelmét

Elôzô számunkban arról tájékoztattuk olvasóinkat, hogy – több más szolgál-
tatáshoz hasonlóan – falunkban nem emelkedett a vízdíj január 1-tôl. A janu-
ári lapzártánk utáni testületi ülésen azonban arról határoztak a képviselôk,
hogy elfogadják a hosszas tárgyalások után, kompromisszumos megoldásként
kialakult 3,3 százalékos hatósági áremelési javaslatot.
Ennek következtében február 1-tôl a víz hatósági ára köbméterenként nettó
639 Ft-ra emelkedett. Ez az emelés közvetlenül csak a közületi fogyasztókat
érinti, mert ôk fizetik a hatósági vízdíjat. Mivel azonban a lakossági díj álla-
mi támogatás függvénye is, ezért amíg van állami támogatás, addig annak a
mértéke határozza meg a ténylegesen fizetendô vízdíjat. A támogatás  össze-
ge viszont csak nyár elején derül ki, ezért az ÉTV Kft. saját kockázatára ad-
dig is alacsonyabb áron számláz, nem a hatósági áron. Így a lakosság számá-
ra a víz köbméterenkénti díja január 1-tôl (!) az eddigi 412 forint plusz ÁFA
(494 forint) helyett 435 forint plusz ÁFA (522 forint) lett, amely így 5,6 szá-
zalékos áremelkedést jelent.

szb

Az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága szeretettel hív és

vár minden telki lakost az 1848-as forradalom évfordulójának megünneplésére

2008. március 15-én, vasárnap este.

Program:
Fáklyás felvonulás a Pajtától az Iskoláig,
a Petôfi u. - Rákóczi u. - Erdô u. - Akácos u. útvonalon.
Gyülekezô a Pajtánál 18.15-kor, indulás 18.30-kor.
A fáklyákat az Önkormányzat biztosítja!
19.00-tól az Ált. Iskola tanulóinak mûsora és megemlé-
kezés az iskola aulájában.

Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére
tûzze fel a kokárdát és lobogózza fel házát nemzeti

zászlónkkal!

Tisztelt telki polgárok!

Sajnálatosan továbbra is nagyon ke-
vés a nemzeti ünnepek alkalmával
házainkon, épületeinken lobogó
nemzeti zászló. Az tavaly elôtt siker-
relújraindított akció folytatásaként
az Önkormányzat ezúton kínálja fel
ismét azt a lehetôséget, hogy a hely-
béli lakosoknak kedvezményes áron
beszerez nemzeti zászlókat.

Móczár Gábor alpolgármester   
Dr. Callmeyer Ferenc építész,

önkormányzati képviselô

A zászlók és tartozékaik árjegyzéke
(bruttó darabárak):

70x110 cm: 2.800,- Ft
45x70 cm: 2.000,- Ft

Mûanyag nyél:
2 m-es: 1.650,- Ft
1.5 m-es: 1.250,- Ft

Fali tartó:
1 ágú: 2.600,- Ft
2 ágú: 3.400,- Ft

A zászlók 2009. március 6-ig megrendel-
hetôk a Telki Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán a 26/372-011 telefonszámon
vagy a hivatal@telki.hu E-mail címen.

Az igénybejelentést az alábbi minta
szerint kérjük megküldeni:

Megrendelek ...db ……méretû nemzeti
zászlót.
Megrendelek ...db ……méretû zászlótar-
tó nyelet
Megrendelek ...db ……ágú fali tartót.

……………………………………..

az igénylô neve

……………………………………..

az igénylô aláírása

lakcíme:  …………………………...

telefonszáma:……..............................

folytatás az elôzô oldalról

Szociális feladat-ellátási szerzôdés megkötése
Elhangzott, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Kht. eddigi
munkájáról pozitívak a tapasztalatok. Sajnos a normatívák elosztásánál 2009-tôl jelentôs
visszavonás tapasztalható a civil szervezetek vonatkozásában, ezért az eddigi konstrukció
megôrzéséhez szükség van a feladat-ellátási szerzôdés megkötésére, melyben alvállalko-
zóként vesz részt a Máltai szolgálat.
Ennek ismeretében a testület úgy döntött, hogy 2009. január 1-tôl szociális alapszolgálta-
tási feladatait Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BKTT) Családsegítô és Gyermek-
jóléti Szolgálata útján kívánja ellátni, és jóváhagyja a BKTT-vel kötendô feladatátadási
megállapodást.

A temetô rendezése
Végül a képviselôk felkérték a TTKKB-t, hogy kérjen ajánlatokat a temetô rendezési ter-
vének elkészítésére, és a következô testületi ülésre – mely várhatóan 2009. február 24-én
lesz - terjessze be erre vonatkozó javaslatát.

Szilágyi Balázs
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Ha már a részecskegyorsító nem tette, beszip-
pantja-e a világot a nagy gazdasági világvál-
ság? Vajon van-e kiút? Milyenek Magyaror-
szág kilátásai napjaink gazdasági helyzetében?
Aki a február 5-i esti elôadásra igyekezett, ab-
ban bízhatott, hogy az ehhez hasonló kérdé-
sekre választ kaphat Kovács Gábortól, a Ban-
kár Holding Zrt. elnök-vezérigazgatójától.
A polgármester, Danóczy Balázs bevezetôjé-
ben méltatta az elôadás-sorozat kitalálóját,
Halász Terézia képviselôasszonyt, akinek kö-
szönhetô a „telki szellemi állományt meg-
mozgató”, különbözô érdekes témákban tar-
tott „esti iskola”.
Igen nagy érdeklôdés kísérte a gazdasági
szakember szavait, mivel nagyjából 100 fô zsúfo-
lódott össze a telki iskola könyvtárában.
Kovács Gábor 3 éve tagja a nemzetközi, úgyne-
vezett Trilaterális Bizottságnak, amely évente
kétszer ülésezik és a világ számos fontos gazda-
sági, (nem hatalmon levô) politikai és tudomá-
nyos szereplôje képviselteti magát ezeken az al-
kalmakon. A társaságról tudni kell, hogy véle-
ményformáló ereje nagy a világban. Amilyen té-
mával foglakozik, az általában hamarosan elôke-
rül az érintett országokban is. Bár a média jelen
van ezeken az összejöveteleken, de nem publikál-
nak kifelé.

A válság elsô jelei és kirobbanása
A szakember elôadását a világválsághoz vezetô
út részletezésével kezdte.
Az Amerikai Egyesült Államok a második világ-
háború nyerteseként gazdaságilag megerôsödve
érvényesítette akaratát a sokáig még két pólusú
világban. A Szovjetunió felbomlása után ráadásul
a maradék „ellensúlyát” is elvesztette, így kétség-
telen, hogy óriási gazdaságpolitikai befolyást
szerzett az egész Földön. Így az elmúlt két évti-
zedben már elsôsorban az amerikai multinacioná-
lis világ érdekei érvényesültek mindenütt.
Ilyen környezetben jelentkeztek az ezredforduló
környékén a mai válságot elôrejelzô elsô gondok
– a valutaválság, az olajár emelkedése miatt meg-
erôsödô arab világban a terrorizmus, és a techno-
lógiai részvények esésére válaszként az olcsó
pénz politikája, amelynek köszönhetôen túlságo-
san olcsóvá váltak a hitelek az USA-ban.
Az utóbbi lépés ugyan akkor még megmentette a
tôzsdét, de a kedvezô hiteleknek köszönhetôen
ingatlanfelvásárlási lázat eredményezett, amely
pedig már közvetlenül hozzájárult a mai helyzet
kialakulásához. (Tudni kell, hogy míg hazánkban
a hitelfelvevôknek adósként van felelôsségük,
Amerikában ilyen esetben az egyetlen fedezet az
ingatlan, amelynek ráadásul már 90 százalékára
is adtak kölcsönt a bankok.)
Amikor elindultak felfelé az ingatlanárak, akkor
pedig már mindenki ki akarta venni a részét a „jó-
ból”, így megindult a „hitelre vétel-eladás” kör-
forgása.
Egy idô után azonban megállt az áremelkedés,

egyre kevesebben fizették vissza a hiteleket,
bedôlt a rendszer. Az ingatlanárak zuhanni kezd-
tek, a bankok pedig hiába próbálták eladni a fede-
zetként szolgáló ingatlanokat, a készpénzes ke-
reslet hiánya miatt csak az eredeti pénzösszeg tö-
redékét tudták visszaszerezni.
A válság során az USA sérült elôször, de ô is rea-
gált elsôként, és ismét horribilis összegeket fek-
tettek a gazdaságba, hogy életben maradhasson.

De vajon ki finanszírozza ezt a költeke-
zést?
Talán sokan nem lepôdnek meg, hogy a világ ke-
reskedelmi többletének több, mint negyedét
elôállító Kína. Mivel a hatalmas ázsiai ország tar-
talékai dollárban vannak (1971 óta a világ orszá-
gainak tartalékvalutája nem az arany, hanem a
dollár), és az ország a Föld egyik legnagyobb
pénzügyi megtakarítója is, így Amerika pénzhez
tud jutni. Mivel azonban az USA elszívja a pénzt
és a hiteleket a világ többi része elôl, ezért bár va-
lószínûleg elsôként lábal ki a válságból, de egy-
ben hátráltatja is a Föld többi országát.
Egy másik vélemény szerint viszont az USA régi
típusú vezetô szerepének vége, és kialakul majd
egy új hatalmi struktúra – egy 8 pólusú világ.
Ugyanis a válság miatt felértékelôdnek a nyers-
anyaggal, jó természeti adottságokkal, vagy
mezôgazdasági potenciállal rendelkezô országok.
Az így kialakuló harmonikusabb világban Ameri-
ka, Kína, az EU, Japán, India, Brazília, az olajter-
melô arab országok, és a nyersanyagokban gaz-
dag, újra megerôsödô Oroszország alkotja majd a
hatalmi nyolcszöget.
Létezik egy olyan álláspont is, mely szerint egy
háború következhet, azonban erre szerencsére
nem lehet látni szándékot bolygónkon.

De vajon mi lesz a jelenlegi pénzzel?
A szakértôk szerint az esetleges hatalom-megosz-
tást követôen létre kell hozni egy új, globális
pénzt, amely betölti nemzetközi szinten a tartalék
valuta funkcióját. Világméretû gondolkodásra
van tehát szükség, és bízzunk benne, hogy nem
csak a Trilaterális Bizottság szerint.

Mi várható Magyarországon?
Kissé közelítve hazánk helyzetéhez, Kovács Gá-

bor fontosnak tartotta kiemelni Izland gaz-
dasági bukását, majd megmentését. A tavaly
év végi eseményekbôl arra lehet következ-
tetni, hogy Európa nem engedheti meg ma-
gának, hogy az uniós, de euróval nem ren-
delkezô országok „kezét elengedje”. Mert
bár a szigetország nem uniós tagország (vi-
szont tagja a NATO-nak), közelsége miatt
fontos az EU-nak, és ezért nem hagyhatták,
hogy – ezzel jelentôs befolyást szerezve -
orosz pénzbôl állítsák talpra gazdaságukat.
A közép- és kelet európai nemzeti valutával
rendelkezô tagországok bajba jutásuk esetén
bízhatnak abban, hogy a fejlettebb nyugati
országok nem hagyják ôket magukra.

(Afelôl azért nincs kétség, hogy az ilyen helyzet-
be kerülô országok ezzel együtt megszenvedik az
ôket sújtó válságot.) Európának is vannak és lesz-
nek ugyan gondjai, de ezek késôbb megoldódhat-
nak. Ennek érdekében üléseznek majd áprilisban
a G20-hoz tartozó államok vezetôi.
Rátérve Magyarországra, a vezérigazgató elárul-
ta, hogy az elmúlt 10 évben országunknak „sike-
rült elérnie”, hogy gazdaságilag versenyképtelen
legyen. A szakember szerint jobban élünk, mint
amennyire gazdasági helyzetünk megengedné.
Véleménye szerint a Bokros-csomag volt az utol-
só, hazánk érdekét szolgáló, átfogó intézkedés.
Kovács Gábor szerint az egyik konkrét probléma,
hogy Magyarországon sokba kerül egy dolgozó
(értsd: nem sokat keres, hanem sok az adó, járu-
lék, stb.!). A bérstruktúránk nem versenyképes,
túl sok az elvonás, majd újraosztás.
Ezért és a külsô tényezôk miatt is elkerülhetetlen
egy átfogó adó- és járulék reform, csökkenteni
kell a költségvetési deficitet, és segíteni kell a vál-
lalkozásokat, valamint növelni a fogyasztási adót,
a szociális hálót pedig másképp és jobban kell ki-
építeni.

Milyen jövôre számíthatunk?
A Trilaterális Bizottság tagja szerint a jövôben
nem lehet majd könnyen pénzt keresni. Emellett
az állam tulajdonosi szerepe is át fog értékelôdni,
mert tulajdonosként jelen kell lennie a piacon.
A valós értékek a helyükre kerülhetnek, és a
külsô helyett a belsô értékekre helyezôdhet majd
a hangsúly, a nagy világválság utáni „levegôvé-
tel” ugyanis mindenkit elgondolkodtathat majd.
Arra a kérdésre, hogy mikor lehet vége a mostani
recessziónak, Kovács Gábor a Trilaterális Bizott-
ság véleményét közvetítette: 2011 elôtt semmi-
képpen, de az alagút végét szerencsés esetben
már 2010 vége felé láthatjuk.
A Trilaterális Tanácsban konszenzus van arról is,
hogy a világ soha többé nem lesz olyan, mint
2008 elôtt. Azonban ne csüggedjünk, van kiút.
Talán a világ tanult korábbi hibáiból, és Ariszto-
telész szavait idézve: „nem léphet kétszer ugyan-
abba a folyóba”.

szb

HOVÁ TART A VILÁG?
A „Mindennapi tudomány” elôadás-sorozat második elôadásán a gazdasági világválság 

körülményeit ismerhették meg az érdeklôdôk

                      



K Ö Z É R D E K Û ,  P R O G R A M O K

6 2009. februárTELKI napló

A Mindennapi tudomány márciusi elôadásának témája:

Dopping - TISZTÁN akarunk látni !
Elképzelhetô magas szintû teljesítmény doppingszerek szedése nélkül?

Az elôadó, dr. Bakanek  György, - a MOB orvosi bizottságának tagja, cím-
zetes fôtanácsos életmód-szaktanácsadó, orvos - 20 éve foglalkozik a til-
tott teljesítményfokozás (doppingolás) kérdéseivel. Tizenhét éven át szer-
vezte és vezette a magyar doppingellenôrzés rendszerét. Jelenleg az embe-
ri teljesítmény fokozásának alternatív lehetôségeit kutatja és alkalmazza.
Az elôadásban szó lesz a fizikai, illetve szellemi teljesítmény fokozásáról,
és lehetséges eszközeirôl, beszél az athéni dopping botrány hátterérôl és
titkairól. Fellebbenti a fátylat eddig elhallgatott eseményekrôl, mesél a je-
len és jövô tendenciáiról.

Az elôadás (a januári programajánlónkban szereplô idôpont helyett) 2009.
március 19-én, csütörtökön 19 órakor kezdôdik. Helyszín: a Telki Iskola
könyvtára.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk. Kérdéseikre ebben a kényes témá-

ban szakszerû, ôszinte választ kaphatnak.

Halász Terézia  
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Kapcsolatok
„Szembenézés a szegénységgel” címmel tart elôadást Dr. Gyenei Már-
ta szociológus, egyetemi docens a „Kapcsolatok” címû elôadás-sorozat
keretében március 26-án csütörtökön este nyolc órakor, a Telki Általá-
nos Iskola könyvtárában.

Olyan kérdésekre keressük a választ, ami a jelenlegi gazdasági válság
idején sok embert érint, érinthet. Mi az, ami szegénységi kockázatot je-
lent? Milyen állami és civil stratégiák léteznek a szegénység csökken-
tésére? 

Gondolkodjunk együtt arról, hol vannak mozgósítható tartalékaink!

Várjuk a kérdéseket és az ötleteket!

A szervezôk nevében: 
Bakács Bernadett, Halász Terézia

Miért nincs 
éjszakai busz?

Bizonyára többen tapasztalták már, hogy
az elôre beharangozott és tervezett hétvé-
gi éjszakai Volán járat bevezetése egye-
lôre várat magára.

A Volánbusz Zrt. álláspontja szerint
ugyanis a közösségi közlekedés célja,
hogy a munkába és iskolába járás lehetô-
ségét biztosítsa. Az éjszakai járat nem tar-
tozik az alapszolgáltatások körébe, ezért a
társaság a buszt csak akkor tudná indítani,
ha az önkormányzatok finanszíroznák
mûködtetését.

Ezért most falunk vezetése Páttyal együtt
tárgyalásokat kezdett több szolgáltatóval,
hogy olyan céget találjanak, amelyik haj-
landó részleges üzleti kockázatot vállalni
egy ilyen járat indításával.

A megbeszélések fejleményeirôl lapunk a
késôbbiekben természetesen beszámol.

szb

FELHÍVÁS!
A település növekvô lakosságszáma maga
után vonja, hogy a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. örvény értelmében a
település területén egy 3. szavazókör ke-
rüljön kialakításra.

Az új szavazókör Szavazatszámláló Bi-
zottságába ezúton keresünk szavazat-
számlálókat.
Kérjük, hogy aki kellô elhivatottságot érez
magában arra, hogy e feladat ellátásában
részt vegyen, 2009. március 15-ig írásban
jelezze a Polgármesteri Hivatalban.

Kókai Rita
jegyzô

OEP által támogatott fogorvosi szolgáltatás
telkieknek Perbálon

Dr. Jászai István, fogorvos     Cím: 2074 Perbál, Fô u. 6.   Telefon: 06-26-370-338
Hétfô:         14-19  betegfogadási idô
Kedd:           9-13  betegfogadási idô
Szerda:       14-19  betegfogadási idô

Csütörtök:   9-13   betegfogadási idô
Péntek:       szervezett iskolafogászat
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KoszorúzásKoszorúzás
Minden Telkiben élô, a hagyomá-

nyok, a múlt ôrzését fontosnak tartó
polgárt szeretettel hívunk a Telkiben

született Kodolányi János emléktáblá-
jának megkoszorúzására.

A koszorúzás és gyertyagyújtás már-
cius 13-án, az író születése napján,

pénteken délután 6 órakor lesz a Pol-
gármesteri Hivatal mellett álló

szülôházon elhelyezett táblánál. 
Igaz öröm lenne, ha minél többen

vennének részt az alkalmon!

SzoborállításSzoborállítás
2009-ben ünnepeljük az író születésének
110. évfordulóját, és emlékezünk halálának
40. évfordulójára. Ebbôl az alkalomból a
KOKUKK Egyesület jelképes alapot hoz
létre egy Telkiben felállítandó Kodolányi-
szobor megvalósítására.
Az egyesület alapítása óta fontosnak tartja,
hogy az író szülôfalujában ne csupán tábla,
hanem egy köztéren álló szobor is emlékez-

tessen az irodalomtörténeti szempontból je-
lentôs életmûvet létrehozó Kodolányi Já-
nosra.
Az író személye körül már életében is heves
viták folytak, a legkülönbözôbb rezsimek
elhallgattatási szándéka, az életmû erôsen
cenzúrázott, húzott kiadása is jelzi ezt. 
A rendszerváltás óta azonban helyére került
az író és munkássága, a Petôfi Irodalmi
Múzeum kutatásai is bizonyítják ezt. Sze-
mélyét a legújabb róla megjelent tanulmá-
nyok Hamvas Béla és Várkonyi Nándor
méltó társának tartják.
A Kokukk Egyesület a Petôfi Irodalmi Mú-
zeum, a Veszprémi Múzeum és a Kodolá-
nyi-család szellemi támogatásával, a tárgyi
és szellemi hagyaték bemutatásához való
hozzájárulásával néhány éve egy hónapig
megtekinthetô életmû-kiállítást hozott létre
Telkiben, melyre az országos sajtó is felfi-
gyelt.
Most arra kérjük településünk polgárait, ha
tehetik, járuljanak hozzá, hogy Telki az író-
hoz méltó szobrot állíthasson híres szülött-
jének.
A majdani Kodolányi-szobor elkészítôjét
több szobrászmûvész szobortervének zsûri-
zése után választanánk ki, és kérnénk fel a

mûalkotás elkészítésére.
A jelenlegi elképzelések szerint a szobor a
Telki Általános Iskola elôtti parkban kapna
helyet. 
Arra kérünk mindenkit, aki adományával
szeretne hozzájárulni a majdani Kodolányi-
szobor létrejöttéhez, az erre szánt összeget
jutassa el a KOKUKK Egyesület számlájá-
ra. A Megjegyzés rovatban, kérjük, tüntes-
sék fel:„Köztéri szobor”!

Számlaszámunk: 64500010-0300091
Adományaikat elôre is köszönjük!

KOKUKK Egyesület

Telki Község Önkormányzata és a
KOKUKK Egyesület rajz és fotó pá-
lyázatot hirdet Jan-Willem van den
Akker tiszteletére, aki 2008 ôszén már
második alkalommal adományozott
több mint tízezer holland virághagy-
mát Telkinek.

A pályázat témája: 
Virágos tavasz Telkiben (2009)

Kategóriák:
1. Alsó tagozatos rajz
2. Felsô tagozatos rajz
3. Felsô tagozatos fotó
4. Már nem általános iskolás ifjak és

felnôttek fotó

Részvételi feltételek: A pályázaton
csak Telkiben, vagy Budajenôn beje-
lentett lakcímmel, vagy munkahellyel
rendelkezôk, valamint – lakóhelytôl

függetlenül – a Telki Általános Iskola
tanulói indulhatnak. Minden pályázó
több mûvel is indulhat, a felsô tagoza-
tosok akár két kategóriában is. Ugyan-
akkor egy pályázó csak egy díjat kap-
hat.

A rajzok, illetve fényképek elkészí-
tésének idôszaka: 2009. március-áp-
rilis.

Beadási határidô: 2009. április 30.,
14 óra.

A beadás módja: 
- az A4 vagy A3 méretû rajzokat a Tel-

ki Általános Iskolában a titkárságon,
- a fényképeket lehetôleg 10*15 cm-

es méretben kinyomtatva és CD-n
(*.jpg formátumban, lehetôség sze-
rint fényképenként minimum 2 MB
méretben) a Polgármesteri Hivatal
titkárságán kell leadni.

Pályázati díjak (kategóriánként)

–  1. díj 15.000 forint
–  2. díj 10.000 forint
–  3. díj 5.000 forint

Bíráló bizottság:

– Jan-Willem van den Akker
– Simonyi Cecília (KOKUKK)
– Hatz Csaba (a Telki Általános Iskola

igazgatója)
– dr. Callmeyer Ferenc (képviselô, az

Oktatási, Kulturális és Sport Bizott-
ság tagja)

– Réthy Imre (képviselô)

A díjak átadására a Telki Tavaszi Fesz-
tivál keretében kerül sor. A díjazott és
a további legsikeresebb alkotások a
Fesztivál alatt kiállításra kerülnek a
Báder-Magyar házban, illetve megte-
kinthetôek lesznek az Önkormányzat,
a Telki Általános Iskola és a KO-
KUKK Egyesület honlapján.

M E G H Í V ÓM E G H Í V Ó
Kodolányi János születésének 110. évfordulója alkalmából

Jan-Willem van den Akker
rajz és fotó pályázat
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Kedves titkos és nem titkos 
költôk, írók!

A Kokukk Egyesület hagyományaihoz
híven ebben az évben is meghirdeti iro-
dalmi pályázatát.

A pályázat jeligés.

A pályázaton minden telki lakos (termé-
szetesen a Telki Általános Iskola minden
tanulója is, bárhol lakjon!) részt vehet,
korra, nemre, rangra való tekintet nélkül.

Pályázni eddig még meg nem jelent pá-
lyamûvekkel lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pálya-
mûvet 5 példányban, valamint egy ki-
sebb, lezárt borítékban a jelige feloldá-
sát, vagyis a pályázó nevét, lakcímét, te-
lefonszámát, életkorát. A jeligét a pálya-
mû minden egyes példányán fel kell tün-
tetni.

A pályázat beadási határideje:
2009. április 20.

A pályázatokat tartalmazó lezárt boríté-
kot kérjük eljuttatni a Telki Óvoda titkár-
ságára vagy Keserûné Molnár Krisztina
címére (Telki, Berkenye u.9.).

Az idén is három korcsoportban lehet ne-
vezni: 

- alsó tagozatos
- felsô tagozatos és gimnazista
- felnôtt.

VERS:
A pályázat ebben az évben is két pálya-
mûvet vár az alkotóktól vers kategóriá-
ban. Az egyik pályamû kötetlen tartalmú
és formájú mû. 

A másik mû hagyományainkhoz híven
szabott mûfajú, ami egyben kötött formát
is jelent.

Idén ez a forma a HAIKU.

Segítségképpen az alábbiakban olvasha-
tó a forma története és sajátosságai, illet-
ve néhány haiku-t is közreadunk az alko-
tói kedv élesztgetésére.

A haiku a japán költészet egyik jellegze-
tes versformája, mely a XX. század elejé-
tôl egyre több nyelv irodalmában megje-
lent. Három sorból áll, melyek rendre 5,
7 és 5 szótagosak. Egyebekben formailag
kötetlen, a sorvégek – mintegy melléke-
sen – rímelhetnek, de ez nem elôírás. (Az
összecsengô sorvégek sokszor csak a for-
dítók leleményei. Jól ismertek Kosztolá-
nyi Dezsô a mûfajban szokatlan rímes
haikui.) 

A haikut ugyanakkor nagyon erôs zenei-
ség jellemzi, részben a szimmetrikus for-
ma ritmusa, részben a magán- és mással-
hangzók hangulati értéke miatt, melyekre
a vers rövidsége miatt a befogadó is na-
gyobb figyelemmel van.

Az elsô sor általában valamely látvány,
vagy az általa elôidézett benyomás leírá-
sa, megfogalmazása, a 2. 3. pedig az er-
re adott reflexió. Fontos még megemlíte-
ni, hogy a látvány a haikuban szinte min-
dig rendelkezik másodlagos, harmadla-
gos jelentéssel, tehát az olvasót mindig
elmélkedésre készteti. Vagyis a versben
megjelenô tájak, természeti jelenségek
önmagukon túlmutató mélységeket hor-
doznak. Következésképp a haiku több
mint versforma: önálló mûfaj. Szülôha-
zájában csak azokat az 5-7-5-ös sorkép-
letû verseket nevezik így, amelyek a ter-
mészet ábrázolásán keresztül mély filo-
zófiai, lélektani tartalmat sugallnak. 

A mûfaj máig legnagyobbnak tartott
mestere Macuo Basó (1644-1694). Érett
haikuköltészete azután bontakozott ki,
hogy az 1682-es edói tûzvészben elveszí-
tette minden földi vagyonát, és élete vé-
géig tartó vándorútra kelt. Az alábbi négy
haiku az ô mûve.

(Vigyázat! Bár a haiku rövidségénél fog-
va gyors olvasásra csábít, idôzzünk el
egy-egy háromsorosnál, meglátjuk, mi-
lyen érdekes gondolataink támadnak!)

Meghajoltatok

az elsô hó súlyára,

nárciszlevelek. 

Vihar közelít.

Már a csigaházon is

átfütyül a szél.

Varjú vert tanyát

elkorhadt, aszott ágon

ôszi éjszakán

Fehér krizantém.

Bimbódhoz a legkisebb

porszem sem érhet.

PRÓZA:
Ebben a kategóriában mese vagy novella
mûfajában írt munkákat várunk, maxi-
mum öt oldal terjedelemben.

Az elbírálásnál figyelembe vesszük az
alkotó fantáziáját, a mûfaj szerkesztési
sajátságainak való megfelelést, az egye-
diséget.

A pályázat eredményhirdetését a Telki
Fesztiválon tartjuk, a pontos idôpontról
és helyszínrôl a helyi sajtóban, plakáto-
kon, az egyesület honlapján és a Telki
Fórumon adunk tájékoztatást.

Szeretettel várjuk a pályamûveket!

Keserûné Molnár Krisztina Rita 

- KOKUKK EGYESÜLET
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Az Alapítványi Bál tulajdonképpen egy
jótékonysági rendezvény, amely a peda-
gógusok, a szülôk és a támogatók önzet-
len munkája, illetve segítsége nélkül
aligha jöhetett volna létre.  A vendégek
által megváltott belépôjegyek és az igen
komoly összegben vásárolt támogatói
jegyek mind az Óvoda-Iskola Telkiben:
Út Európába Alapítvány bevételeit gya-
rapítja. A bevételek összesítése a Telki
Napló lapzártájának idején még javában
folyt, így az Alapítvány a következô lap-
számban számol majd be a befolyt
összeg nagyságáról, illetve részletesen
bemutatja majd azon célokat, amelyekre
ezt a pénzösszeget fordítják. 
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy mindaz
a rengeteg tombolatárgy, amely kisorso-
lásra került a bálon, a szülôk felajánlása
volt, emellett pedig természetesen külön
köszönet illeti a helyi szolgáltató cége-
ket, akik vásárlási utalványokkal, aján-
dékcsomagokkal járultak hozzá a nagy-
sikerû tombolasorsoláshoz. Itt szeret-
nénk köszönetet mondani az óvoda, va-
lamint az iskola pedagógusainak és dol-

gozóinak is, akik csodálatos, saját
kezûleg készített díszekkel hozták ünne-
pi hangulatba a bál helyszínéül szolgáló
iskolát, illetve akik maguk is aktívan
részt vettek a lebonyolításban: hajnalig
helytálltak a koktélbárban és a teaház-
ban, órákon át árulták a vendégeknek a
tombolajegyeket, illetve segítettek a pa-
kolásban és a rendrakásban is. Az idei
bál a Telki Óvoda szervezésében való-
sult meg: Majer Györgyné Erzsike meg-
bízott óvodavezetônek köszönjük a szer-
vezésen túl az aktív részvételt is.
Természetesen köszönet Cser-
nok Krisztának is, aki az Alapít-
vány kuratóriumának titkáraként
koordinálta a teendôket.   
Persze nem maradhatnak ki a
sorból azok a szülôk sem, akik
önzetlenül segítettek a bál meg-
szervezésében és lebonyolításá-
ban: árulták a jegyeket, süte-
ményt sütöttek, üdvözlôkokté-
lokkal fogadták a vendégeket, il-
letve vállalták a büfében történô
árusítást is. Az Iskola Hallgatói

Önkormányzatának köszönet a ruhatár
üzemeltetéséért.  

Külön köszönet illeti továbbá a fel-
lépôket is, akik nagyban emelték az este
színvonalát:  Pappné Koltai Rékát és
Szekeres Ildikót a hegedûjátékért, a La
Luna Stúdió tánccsoportját a látványos
táncbemutatókért, valamint Détár Enikô
és Ullmann Zsuzsa színmûvésznôket a
rendkívül látványos és élvezetes show-
ért. 

Idén is nagy sikere volt a hagyomá-
nyoknak megfelelôen megrendezésre
került februári Alapítványi Bálnak, me-
lyet ezúttal február 14-én, Bálint napján
a Telki Általános Iskolában tartottak. 
Felhôtlenül szórakoztak együtt a részt-
vevô óvónénik, tanítónénik és szülôk,
de természetesen akadtak szép számmal
olyanok is, akiknek nincs különösebb
kötôdésük sem az iskolához, sem az
óvodához, mégis eljöttek egy jó buli re-
ményében.
És természetesen nem csalódtak! A Bál
az elmúlt évekhez hasonlóan – persze
Telki méreteihez mérten – igen sokakat
vonzott, a kitûnô hangulatról pedig 3 el-
engedhetetlen dolog gondoskodott: fi-
nom ételek, elegendô mennyiségû ital,
jó zene. És persze mindehhez kellett a
jó társaság is. A Pagony étterem által
készített és tálalt vörösboros ôz-, illetve
borjúpörkölt magáért beszélt, a zene so-
kunk fiatalkorát idézvén hívta táncra a
nagyközönséget, a jó társaság pedig ta-
lán nem is volt kérdéses senki számára
sem. Egy ekkora közösségben, mint
Telki sokan látásból már egyébként is
ismerik egymást – az oviból, az iskolá-
ból, a játszótérrôl, az üzletbôl, a focipá-
lyáról vagy éppen a szomszédságból -,
egy ilyen közös este pedig remek alkal-

mat biztosít arra, hogy ezekbôl az isme-
retségekbôl akár szorosabb barátságok
is kialakulhassanak. 
A bál Móczár Gábor alpolgármester be-
szédével vette kezdetét, majd a közön-
ség meghallgathatta Pappné Koltai Ré-
ka hegedûmûvész elôadását Szekeres
Ildikó zongorakíséretében. A közönség
lélegzetvisszafojtva hallgatta végig a
mûsorszámot, majd kezdetét vette a La
Luna Stúdió tánccsoportjának latin tán-
cos bemutatója, ahol csoportos- illetve
páros táncokból is kaphattunk egy kis
ízelítôt. Miután a vendégek elfogyasz-
tották a vacsorájukat, ki-ki a saját vér-
mérsékletének és éppen aktuális hangu-
latának megfelelôen szórakozott to-
vább: sokan a parkett ördögeivé váltak,
míg mások a teaház viszonylagos
csendjében kerestek menedéket egy
meghittebb beszélgetéshez, vagy ép-
penséggel a koktélbárban kínált italokat
tesztelték. A várva-várt tombolasorsolás
elôtt a színpadra léptek még Détár
Enikô és Ullmann Zsuzsa színmû-
vésznôk, akik gyönyörû énekhangjuk-
kal, fergeteges tánctudásukkal, vala-
mint káprázatos ruháikkal elbôvölték a
közönséget. Éjfélkor vette kezdetét a
tombolasorsolás, amely a sok-sok fela-
jánlott nyeremény révén mindenkit iz-

galomban tartott, és persze sokaknak
szerencsét is hozott. Ezt követôen ismét
a táncolni vágyó többségnek jutott a
fôszerep, akik hajnali három óráig me-
gállás nélkül uralták a táncparkettet. A
bál közönsége láthatóan és érezhetôen
élvezte az estét. Reméljük, az idén távol
maradók is kedvet kapnak majd jövôre
ahhoz, hogy eljöjjenek erre a nagysi-
kerû rendezvényre.

Benke Gabriella

BÁLINTBÁLINT-NAPI BÁL-NAPI BÁL TELKIBENTELKIBEN
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NYUGDÍJAS 

HÍREK
Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Sokan hiányoltátok, hogy nem jelentkeztem
programmal. Úgy gondoltam, hogy az elsô
összejövetelnél elmondom, mit gondoltam
ki, hová, merre utazzunk ebben az évben.

Február 21-én tartjuk elsô találkozásunkat
egyik kedves nyugdíjas-társunknál. Így, mi-
kor ezt olvassátok, már túl leszünk a meg-
beszélésen, és a következô hónapban már
biztosabb dolgokról tudok majd írni.

Néhányan részt vettünk a Faludisznaja
összejövetelen, mint az alábbi képen is lát-
játok. Magdi néni az, aki méri a finomságo-
kat. Irénke hátul segített a fiúknak a húsok
feldolgozásában, és el is vágta az ujját, mi-
vel a kések igencsak élesek voltak.

Délelôtt egy Kriszti nevû fiatalasszony segített, akit délután Lídia váltott fel.

Munkánkat megköszönték, és én is köszönetet mondok Nektek, akik mindig segítetek a falu programjaiban.

Márciusban - ha az idôjárás már naposabb és szárazabb lesz - elsô kirándulásunk a János-hegyre vezetne. Errôl bôveb-
ben majd a következô lapban számolok be, és telefonon is értesítek mindenkit. Ha van olyan nyugdíjas, aki szívesen részt
venne programjainkban, hívjon a 372 456 telefonon bármikor.

Szép napokat kívánok!
Márta

Ezúton meghívunk minden kedves anyukát és apu-
kát, akik érdeklôdnek a Waldorf pedagógia iránt,
vagy csak hallottak róla, és adnának önmaguknak,
és ezzel gyermekeiknek is egy esélyt ennek megisme-
résére.
Iskolánk, a Kisgöncöl Waldorf iskola 2009. március 21-én
szombaton 9 órától kb. 14 óráig nyílt napot szervez. Itt az
érdeklôdôk kipróbálhatják a Waldorf-pedagógia gyakorla-
tait. Bepillantást nyerhetnek a kicsik és nagyok minden-
napjaiba. Beszélgethetnek osztálytanítókkal, szaktanárok-
kal, gyógypedagógusokkal.

Iskolánkban a gyerekek nyugodt környezetben, kis létszá-
mú osztályokban tanulhatnak. Megélhetik tanulmányai-
kat, és tapasztalat alapján szerzik meg ismereteiket. Hang-
súlyt fektetünk a mûvészetek (zene, mozgás és kézmûves-
ség) oktatására. 

Tudnunk kell, hogy mindannyiunk gyermeke tehetséges
és egy különleges adottsággal jött erre a világra! Szeret-
nénk segíteni, ezt megtalálni és ápolni. Ezzel is szeretnénk
hozzájárulni a világ még szebbé tételéhez!

Szeretettel várjuk minden leendô elsô osztályos gyermek
szüleit Tökre, a Kútvölgye tér 14. szám alatt lévô isko-
lánkba.

További információ: 
www.kisgoncol.hu 

Tel.: 06/30/695-7499

M E G H Í V ÓM E G H Í V Ó
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Január i
lapzár tánk ig  szü le te t t :
Dr. Ludányi Krisztina és Dr. Drahos László
gyermeke: Drahos Anna
Laczkó Sándor és Laczkó Andrea
gyermeke: Laczkó László Sándor
Kerekes András és Fazekas Mónika
gyermeke: Kerekes Ábel Kristóf
Bognár János és Kozma Karolina
gyermeke: Bognár Janka
Thirring Szabolcs és Thirringné Víg Enikô
gyermekei: Thirring Domonkos és Thirring
Zsófia

Gratulálunk!

KK II AA DD JJ AA ::

T e l k i  K ö z s é g i  Ö n k o r m á n y z a t

2 0 8 9  T e l k i ,  P e t ô f i  u t c a  1 .

FF EE LL EE LL ÔÔ SS  KK II AA DD ÓÓ ::

D a n ó c z y  B a l á z s

p o l g á r m e s t e r

FF EE LL EE LL ÔÔ SS  SS ZZ EE RR KK EE SS ZZ TT ÔÔ ::

S z i l á g y i  B a l á z s

T e l . :  ( 7 0 )  5 3 0 - 5 6 4 4

t e l k i n a p l o @ t e l k i . h u

MM UU NN KK AA TT ÁÁ RR SS AA KK :

B o g n á r  A n d r á s n é

C s e r e s n y é s  Á g n e s

K a m l a h  S z i l v i a

Z i m o n y i  A d r i e n n e

NN yy oo mm dd aa ii  mm uu nn kk áá kk ::

SS OO LL OO NN GG  PP rr ee ss ss  KK ff tt ..

A Telki Napló továbbra is várja
közérdekû cikkeiket,

javaslataikat, ötleteiket!

ELÉRHETÔSÉGEINK:
Telefonszámunk: 70/ 530-5644

E-mail címünk: 
telkinaplo@telki.hu

A nagy tárhelyet igénylô képek, fotók
fogadására pedig a 

telkinaplo@citromail.hu

Következô lapzártánk várható
idôpontja: 2009. március 12. 

NÔI KONDICIONÁLÓNÔI KONDICIONÁLÓ

TTORNAORNA

Szeretnél egy kis
kikapcsolódásban, mozgásban

részesülni az egész napos 
hajtás után?

Akkor gyere el péntekenként
19:00-20:00ig a tornacsarnokba,
aerobik-jellegû, zenés, könnyed,

alakformáló tornára.

Várlak Titeket!
Julcsi 

(tel.:06-20/952-7585)

Capoeira órák gyerekeknek Telkiben
A brazíliai eredetû capoeira az egyik legizgalmasabb harcmûvészeti ág, amelyben a tánc- és
harcmûvészeti mozdulatok akrobatikus elemekkel keverednek, és amelynek szerves eleme a
zene.
A gyerekek az edzések folyamán egy olyan komplex mozgásformával ismerkednek meg, amely
egyszerre fejleszti a mozgáskoordinációs készséget, az egyensúlyt és a ritmusérzéket. A játékos
elemek, illetve a tánc- és harcmûvészeti mozdulatok kombinációja fejlesztik a gyerekek kreati-
vitását, koncentrációs és reakciókészségét, vizuális érzékelési képességét és memóriáját, a cso-
portos foglalkozások pedig hozzájárulnak a közösségben való gondolkodás kialakulásához.

Edzések gyerekeknek:
Telki Általános Iskola Tornaterme (TT)
2089 Telki, Muskátli u. 2.
hétfô, péntek 19:00 - 20:00

Telki Tenisz Club
2089 Telki, Korház fasor 5.
Megegyezés alatt (5 fôtôl indul a csoport, 
igény esetén felnôtteknek is)

Érdeklôdni lehet a következô telefonszámokon:

Francisco Nascimento (Chiquinho)  20/279-5588,    Orosz Sára 20/285-2641

Honlap: www.senzala.hu

(30) 8670718
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