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LOMTALANÍTÁS
Idén május 25-tôl 27-ig lesz lomtalanítás településünkön
3. oldal

Befejezéséhez közeledik az építkezés
A falunk és az MLSZ között létrejött megállapodásban rögzítetteknek
megfelelôen megépült az edzôcentrumhoz vezetô öreghegyi út, így
jelentôsen csökkenhet a Legelôdombi út forgalma.
3. oldal

TELKI FESZTIVÁL 2009
Kányádi Sándor:

Április hónapja
Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybôr sapka.
Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkôztet;
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ôsznek.
Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.
Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sûrû szempilláit.
Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.

Május 15-16.
7. oldal

Tisztán láttunk…
Bakanek György kendôzetlenül beszélt a doppingolásról
6. oldal

Falutakarítás
avagy: befektetési tanácsok haladóknak
Április 4-én, szombaton verôfényes napsütésben zajlott a falu szokásos
tavaszi nagytakarítása.
8. oldal
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Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl
Telki Község Önkormányzat Képviselôtestülete az alábbi döntéseket
hozta. A beszámoló nem terjed ki minden napirendi pontra, a legfontosabb közlendôket tartalmazza. A teljes jegyzôkönyv megtalálható a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy érdeklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási idôben.

2009. március 17.
A helyi közútra történô behajtás korlátozásáról szóló
rendelet módosítása
Az elôzô számunkban megjelent, helyi közútra történô behajtás
korlátozásáról szóló rendelet már tartalmazta azokat a módosításokat, amelyeket a március 17-i ülésen fogadott el a testület. A kisebb
változtatásokra az eddigi tapasztalatok alapján volt szükség.

Telki Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
elfogadása
A képviselôk fôbb számainak ismertetése után egyhangúlag elfogadták az idei költségvetést. Elhangzott, hogy a tervezett feladatok
ellátásához a szükséges források megnyugtatóan biztosíthatóak, továbbra is megôrizve az önkormányzat kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodásának elvét. A büdzsérôl részletes tájékoztató lesz
olvasható lapunk májusi számában.
A költségvetés bevételei és kiadásai:
A képviselô-testület Telki Község Önkormányzat 2009. évi költségvetését
1 088 619 000 Ft bevétellel,
1 088 619 000 Ft kiadással,
91,5 fô költségvetési létszámkeretben állapítja meg
Ezen belül:
A testület a 1 088 619 000 forint bevételi fôösszegbôl
a mûködési célú bevételt 628 018 000 forintban,
a felhalmozási célú bevételt 460 601 000 forintban;
a 1 088 619 000 Ft kiadási fôösszegbôl
a felhalmozási célú kiadást 475 604 000 forintban,
a mûködési célú kiadást 613 015 000 forintban állapítja meg.
A költségvetésben – tekintettel a makrogazdasági környezet kiszámíthatatlanságára és az ebbôl adódó tervezési kockázatokra - ezek
mellett 20 000 000 forint általános tartalékot különítettek el.

Óvoda bôvítésére benyújtandó pályázati lehetôség megtárgyalása
Évek óta húzódó probléma az óvodai férôhely hiány, most azonban
lehetôség van pályázni elemi struktúra-fejlesztésre, 20 millió Ft-os
összeghatárig. Bár nem tartozunk a pályázat által preferált önkormányzatok közé, és a pályázaton elnyerhetô pénz csak töredéke a
szükségesnek, a testület mégis célszerûnek tartotta átgondolni a lehetôségeinket. A kérdés megtárgyalását az április 3-i határidô miatt elnapolták a következô ülésre.

Rongálások az iskolánál
Hatz Csaba igazgató tájékoztatta a jelenlévôket, hogy a tornateremnél kisebb rongálások történtek tanítási idôn kívül. Az ilyen jellegû javításokra sok pénzt költ az iskola, ezért kérte a hivatalt,
hogy a károk elkerülése végett tegyen valamit az ügy érdekében.

2009. április

Pályázati lehetôség
A testület az alpolgármester ismertetése után úgy döntött, hogy indul a nemzeti kulturális örökség minisztere által kiírt „a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelôdési érdekeltségnövelô támogatásáról” szóló pályázatán, és a közmûvelôdési intézmény, közösségi szintér technikai, mûszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására pályázatot nyújt be, amelyhez biztosítja a szükséges 2.000.000 forint önrészt. Közösségi szintér helyéül pedig kijelölték az iskolát és óvodát, a közparkot, a Pajtát, a Jung
házat és a polgármesteri hivatal parkolóját.

Dohányzási tilalom jelzése, állattartási rendelet felülvizsgálatának ötlete, útkarbantartás
Az egyik képviselô kérte, hogy a buszmegállókban legyen feltüntetve a dohányzás tilalma, valamint, hogy vizsgálják felül az állattartási rendeletet. Ezen kívül javasolta, hogy 2010-re a településen
legyen egy térinformációs rendszer, ahol az érdeklôdôk mindent
megtalálhatnak a településsel kapcsolatosan. Szó esett a Fô utca
aszfalt burkolatának rossz minôségérôl is.

2009. március 31.
Óvodai csoportlétszám túllépése
Az óvodában elôreláthatólag az idei évben is a férôhelyeket jelentôsen meghaladó számban fognak jelentkezni a szülôk gyermekeik óvodai beiratkozásánál. Az óvoda 5 normál és az ÁNTSZ ideiglenes engedélyével egy kis létszámú 15 fôs csoporttal üzemel.
Ezeket az adatokat figyelembe véve a Közoktatási törvény által
megengedett maximális létszám 140 fô lehetne az óvodában.
Az óvoda a 2008/2009-es nevelési évben az Oktatási Hivatal és az
ideiglenes csoportra vonatkozó ÁNTSZ engedéllyel 163 gyermek
nevelését látta el, jövôre pedig várhatóan 92-100 gyermek jelentkezésével számolhat és csak 49 hely üresedik meg. Az óvodai felvételekre létrehozott bizottság a testület által korábban elfogadott
szempontrendszere szerint dönt az óvodai felvételekrôl, azonban
még így is valószínûleg szükség lesz további csoportlétszám-bôvítési engedélyre.
A testület ezek ismeretében úgy határozott, hogy megkéri az Oktatási Hivataltól a maximális óvodai csoportlétszám legfeljebb 20
százalékos mértékû túllépésének engedélyezését.

Közfoglalkoztatási terv elfogadása
A közfoglalkoztatási tervvel az önkormányzatnak kiemelt célja,
hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak.
A testület az ismertetést követôen elfogadta a SZEIB (Szociális,
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság) által is támogatott rendeletet,
melynek értelmében idén két közterületi segédmunkás és egy takarító dolgozik településünkön közmunkásként.

A 2009-es összesített közbeszerzési terv elfogadása
Az ülésen a képviselôk jóváhagyták az idei közbeszerzési rendeletet, mely az alábbiakat tartalmazza (az összegek becsült nettó értékek és forintban értendôek):
Öreghegyi útépítés 41.670 000,
Fô utca rendezése 83.334.000,
Telki Ófalu Fôtér és a Pajta Közösségi Ház revitalizációja (a pályázat megvalósítása) 83.390.000,
Hóvirág utcai útépítés 16.667.000,
Körforgalom a Muskátli utcánál 20.833.000.
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Településrendezési szerzôdés elfogadása, a rendezési terv
módosítása
A Fô utca rendezésénél fontos szempont, hogy ne csak az út felújítása és a vízelvezetés valósuljon meg, hanem a nagyobb épületek
is rendben legyenek. Ennek a folyamatnak az elsô lépéseként a
polgármesteri hivatal már rendezett képet mutat, másodikként pedig a Pajta és környéke újul meg. A következô fontos mérföldkô a
Budavidék Zrt. tulajdonában álló bolt és környezetének a rendezése lehet. A tulajdonos kinyilvánította szándékát, hogy felújítaná és
fejlesztené a területet, amely három ütemben történne:
1. Parasztház felújítása
2. Bolt és kocsma épületének az átépítése
3. Sportcentrum kialakítása
A Fô utca képében ezek az épületek hangsúlyos szerepet játszanak,
emellett az Ófalu és környékének (Hosszúhát, Öreghegy, Legelôdomb) ellátásában is nélkülözhetetlenek. A fejlesztési területre
vonatkozó szabályozás azonban módosításra szorul annak érdekében, hogy a mai kor igényeinek megfelelô, és a településkép szempontjából is optimális kialakítás jöhessen létre.
Ezek megvalósítása úgy lehetséges, ha az önkormányzat településrendezési szerzôdést köt a beruházóval, aki a tervezés során folyamatosan egyeztet Pintér Ferenc településtervezôvel és Varga Béla
fôépítésszel. A szerzôdés megkötését, valamint az ehhez kapcsolódó rendezési terv módosítás megrendelését is támogatta a testület.

FELHÍVÁS

A TEPESZ áttekintése
Felmerült, hogy a közelmúltban elfogadott TEPESZ egyes pontjait, vagy akár az egész együttélési kódexet rendeleti szintre lehetne
hozni hatékonyabb alkalmazásának érdekében. A következô ülésig
a jegyzô megvizsgálja ennek lehetôségét.

A Telki Víz Kft. végelszámolásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
A végelszámolással kapcsolatban az önkormányzat és a Telki-Víz
Kft. végelszámolója között megállapodásra van szükség, mert a folyamat úgy fejezhetô csak be, ha a Telki Víz Kft. mérlegében nincs
se tartozás, se követelés. A testület támogatta a megállapodást, valamint azt, hogy ez 2008 december 31-i hatállyal visszamenôleg
lépjen érvénybe.

Óvoda bôvítésére benyújtandó pályázati lehetôség megtárgyalása
Az elôzô ülésen elnapolt kérdés megvitatása kapcsán elhangzott,
hogy bár érdemi esélyünk nincs a gyôzelemre, de mivel a pályázat
házon belül készül, és így nincs sok költsége, érdemes megragadnia falunknak az óvoda bôvítésére vonatkozó pályázati lehetôséget. A képviselôk végül egyhangúlag támogatták jelentkezésünket.
Szilágyi Balázs

Befejezéséhez közeledik az építkezés
A falunk és az MLSZ között
létrejött megállapodásban
rögzítetteknek megfelelôen
megépült az edzôcentrumhoz vezetô öreghegyi út, így
jelentôsen csökkenhet a Legelôdombi út forgalma. Az
út mellett végig járda vezet
az Öreghegyrôl a körforgalomig.
Elkészültek a világszínvonalú létesítmények, és a négycsillagos szálloda is, lassan
tehát minden készen áll a
május eleji protokoll avató
ünnepségre, amelyre Michel
Platinit, az UEFA elnökét is
Telkibe várják.
A közel 3 milliárd forintba
kerülô edzôkomplexum építkezése alatt voltak ugyan kisebb-nagyobb problémák, leállások, de úgy néz ki, a kivitelezôk végül tartani tudják
az átadási határidôt.
szb

Értesítjük Telki Tisztelt lakosságát, hogy az AVE
Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.

2008. május 25-26-27-én
tavaszi lomtalanítást
végez Telki egész területén, az önkormányzat által
meghatározott utcánkénti felosztásban.
Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál
keletkezô hulladék, lom (nagyobb berendezési
tárgy)
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya, valamint az olyan méretû, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.), gumiabroncs.
A lomtalanítás anyagai közé nem tartozókat külön
megrendelés alapján térítés ellenében szállítjuk el.
Érdeklôdni az alábbi telefonszámokon lehet:
06-34/ 513-947, 06-34/ 513-855
A lomtalanítás a lakosság részére térítésmentes!
A lom kihelyezhetô: az ütemezés szerinti napon
reggel 6 óráig.
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy az elszállítandó
lomot csak a meghirdetett idôpontban helyezzék el
ingatlanaik elé oly módon, hogy az tehergépjármûvel megközelíthetô legyen.
Segítô közremûködésüket elôre is kérjük és köszönjük.
AVE Tatabánya Zrt.
4
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Kapcsolatok

a Telki-Budajenôi Katolikus Karitászcsoport 2008-as éve
A Katolikus Karitász mûködésének egyetemes alapgondolata, hogy saját településünkön, helyben segítsünk azoknak, akiknek erre szüksége van. Ezért szeretjük mi is
ezt a munkát, hiszen jó ismerôsünk mindenki, akivel végezzük, de több olyan embert is megismerünk mindkét faluból, akikkel különben talán nem lenne kapcsolatunk. Munkánk legjellemzôbb területe, hogy pénzt gyûjtünk, és az adományokat
szétosztjuk. Tavaly azonban sikerült hagyományteremtô új elemmel is bôvíteni tevékenységünket, továbbra is sokrétû perspektíva van tehát ebben a feladatban. De mit
is csinált tavaly a Karitászcsoport?
Gyûjtöttünk, gyûjtöttünk és gyûjtöttünk! Ennek jegyében vettünk részt a tavaly májusi egyházközségi bálon, ahol a büfét mûködtettük, valamint tombolát árultuk. Tavaly a Telki Iskolában volt a program, idén a tervek szerint Budajenô új tornaterme
lesz a helyszín. Az egy- és kétforintosok bevonását követôen alkalmi perselyeket helyeztünk el Telki és Budajenô legforgalmasabb pontján, mi más is lehetett volna ez,
mint Erika zöldséges üzlete és Gyafi vegyesboltja? Az ô segítségüknek is köszönhetô tehát, hogy egyre teltek a vödrök, amikor pedig már megmozdítani is alig tudtuk
ôket, a beváltásnál derült ki, hogy a két faluban összesen negyvennégyezer forint
gyûlt össze! Egyedi engedély alapján ezt az összeget nem a székesfehérvári központnak fizettük be, hanem helyben osztottuk szét. Decemberben segítettünk a hagyományos év végi krumpliebéden, és közremûködtünk az adventi jótékonysági koncert
szervezôi feladataiban. Az advent amúgy is kiemelt idôszak a Karitász számára, karácsonyra készülve a pénztárcák kicsit könnyebben megnyílnak, mi pedig szeretnénk
hozzájárulni, hogy az ünnep minden otthonban szép legyen. Ezúton köszönjük mindenkinek, aki átérezte ennek fontosságát.Tavaly a két településen összesen huszonnégy családot tudtunk segíteni olyan anyagi támogatással, amit a számukra legszükségesebb dolgokra fordíthattak.
Folyamatosan továbbítjuk a ruhaadományokat is a szegényeknek, sôt játékcsomagok
is cseréltek már gazdát. Jó volt hallani, hogy nem a szemétre való ócskaságokat, hanem valóban használható és válogatott holmikat tartalmaznak a zsákok, dobozok,
így mindig sikerül igazi örömöt szerezni velük.
Tavaly két nemzetközi szintû élelmiszersegély akcióban vettünk részt, ezek is az év
végére estek: EU-forrásból származó lisztet és keksz csomagokat hordtunk ki a két
faluban összesen 52 családnak. Központi elosztásból kaptuk, és olyan jó volt látni,
mennyire örült, akinek vittük.
Tavaly új kezdeményezés volt a Karitász Napközis Tábor, a két falu legkreatívabb
gyerekeinek részvételével, akik tanulhattak gyöngyöt fûzni, nemezelni, papírmaséval dolgozni, rongybabát készíteni, rajzoltak, festettek, nagyon ügyesek voltak. A karitászcsoport szokásos önkéntesein kívül alkalmi segítôket is kaptunk, nem is beszélve azokról a türelmes „mesterekrôl”, akik a foglalkozásokat vezették. A mozgékonyabb gyerekek nagyon élvezték a Gábor Atya vezette biciklitúrát, ebéd után jó volt
meghallgatni a szentek életérôl összeállított kis elôadásokat, néhány ôslakos néni pedig igazi csemegékkel kényeztetette a társaságot. Irma nénit, Jolán nénit, Vera nénit
azért is hívtuk meg a táborba, hogy kicsit összehozzuk ôket a gyerekekkel, akik között legtöbben a sváb és székely finomságokkal is most ismerkedtek meg, de a nénik
történeteibôl hallhattak elôször a helyi hagyományokról is. Köszönjük az aktív segítséget és néhány szülô erre a célra szánt pénzadományát. Szeretnénk folytatni ezt a
kezdeményezést, már gyûjtjük az ötleteket erre a nyárra, a lehetôségekrôl idôben
adunk majd tájékoztatást.
Sajnos mi is tisztában vagyunk vele, hogy egyre nehezebb adni, de látni kell, hogy a
rászorulók is egyre nehezebb helyzetben vannak. Néhány vállalkozótól igen komoly
összeget kaptunk, amibôl ez évre is tudtunk tartalékolni, így januárban már négy család tûzifa gondjait sikerült megoldani. Folytatjuk ezeket az akciókat, bízva abban,
hogy továbbra is számíthatunk a jó szándékú és önzetlen emberekre. Köszönet még
egyszer mindenkinek, aki támogatja a csoport munkáját. Annak is örülnénk, ha megkeresnének minket gondjaikkal, akár felhívnák a figyelmünket, ha környezetükben
valaki nehéz helyzetben van, hátha mi nem tudunk róla. És mivel rajtunk kívül is sokan tapasztalták már, milyen jó dolog segíteni, ha bárki kedvet kap az önkéntes munkához, szívesen látjuk a csoportban. Tiszteletbeli vezetônk Gábor Atya, ezért legegyszerûbb a Plébánián bejelenteni az igényeket, ha pedig valaki csatlakozni szeretne
hozzánk, Gábor Atya biztos szívesen közvetít ebben is, de kereshetik közvetlenül
csoportunk vezetôjét, Heimné Gáll Bernadettet is a 06-30-9865 232 telefonszámon.
Horváth Adrienne
2009. április
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„Ismerd meg önmagad!” – így szól a régi,
bölcs tanács.Valóban, sem boldogok, sem sikeresek nem lehetünk helyes önismeret nélkül.
Emberi kapcsolatainkat is csak ennek birtokában tudjuk jól alakítani. Jóban vagyunk-e önmagunkkal? Énképünk mennyire egyezik meg
azzal, ahogy mások látnak minket?
Hasznos tisztában lenni tipikus reakcióinkkal:
mitôl leszünk dühösek, hogyan kezeljük a
konfliktusokat, magabiztosak vagyunk-e, tudunk-e nemet mondani?
Errôl beszélgetünk Dr. Salai János pszichológussal május 21-én, csütörtökön, este nyolc
órakor a Kapcsolatok elôadás sorozat keretén
belül.
Helyszín: a Telki iskola könyvtára.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk:
Bakács Bernadett, Halász Terézia
és a Telki Szociális Egészségi és Ifjúsági Bizottság

HIRDETÉS
A Telki Kórház keres 9 fô takarító
személyzetet, Telkin és a XII. kerületi Budakeszi úton lévô telephelyére, 2
ill. 3 mûszakos beosztással.
A munkakezdés várható ideje 2009.
június 1.
A felvételhez szükséges egy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Az önéletrajzokat a sorsi@telkihospital.hu e-mail címre várjuk, vagy a
2089 Telki, Kórház fasor 1. címre,
Monori Orsolya részére.
További információkat a munkakörrel
kapcsolatban a 06 20 / 584 1063-as telefonszámon kérhet, munkanapokon
8-16 óráig.

Felhívás
Az Egyházközségi Bál megváltozott idôpontban, május 23-án,
szombat este 7 órakor lesz a Budajenôi Általános Iskola tornatermében.
A szervezôk mindenkit szeretettel
várnak!
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MINDENNAPI TUDOMÁNY

Tisztán láttunk…

Dr. Bakanek György kendôzetlenül beszélt a doppingolásról
Az immár hagyományos Mindennapi tudomány sorozat soron következô, március 17i állomásán Dr. Bakanek György elôadását
hallgathatta meg a nagyérdemû. Bár ezúttal
az átlagosnál kevesebben jelentek meg, valószínûleg ez csak a véletlen mûve volt, hiszen egy igen érdekes téma volt napirenden
- a dopping.
A MOB (Magyar Olimpiai Bizottság) orvosi bizottságának tagja eredeti foglakozását
tekintve nôgyógyász, azonban idôvel sportorvosi szakvizsgát is tett és áttért erre az orvoslási területre.

De mi is az a dopping?
Lehet, hogy sokan kapásból rávágnák e
kérdésre a választ, de talán nem árt tisztázni, hogy a teljesítményjavulást eredményezô, emellett rövid- és hosszútávon
egészségkárosodást okozó szerekrôl mondhatjuk egyértelmûen, hogy dopping. Ezenkívül az is rendkívül fontos, hogy az adott
anyag rajta legyen a tiltott szerek listáján.
Ez utóbbi hiányában ugyanis szinte lehetetlen kimutatni, így a jogtalan elônyt élvezô
sportoló továbbra is büntetlenül használhatja! Ez azért különösen fontos, mert bár évtizedekkel ezelôtt, a doppingszerek elterjedésének hajnalán még nem volt ilyen fejlett
az orvostudomány, manapság azonban már
létezik olyan módszer (és hely, ahol elôállítják), amellyel teljesen személyre szabott,
a listán nem szereplô teljesítményfokozóhoz juthat a gazdag (szponzorált) sportoló.
Hogy miért kell gazdagnak lennie? Mert
nem kevesebb mint 100.000 dollárba kerül
egy ilyen „designer steroid” elkészítése. De
vajon mit tesznek azok a sportolók, akik ezt
nem engedhetik meg maguknak, de mégis
szükségét érzik az ilyesfajta teljesítménynövelésnek? A válasz egyszerû: a régi, jól
bevált, ám a lebukás veszélyét magában
hordozó régi szerekhez „kell” nyúlni.

De vajon ûzhetô-e az élsport doppingszerek nélkül?
Van egy mondás, mely szerint az egészséges sport ott ér véget, ahol az élsport elkezdôdik. De hogy ne legyünk igazságtalanok, meg kell említenünk, hogy számtalan
sportágban nincs értelme, vagy nem is lehet
különbözô szerekkel siker(eke)t elérni. Egy
mûugró, vagy egy tekés ugyanis valószínûleg nem sokat profitálhat abból, ha
hirtelen felszed hatalmas izmokat… Általában az erôt, kitartást nagy mértékben
igénylô sportok esetében lehet jellemzô tehát a tiltott teljesítményfokozók használata.
Ennek kapcsán Dr. Bakanek Györgytôl
megtudhattuk, hogy a tapasztalatok sajnos
azt mutatják, a testépítôk 99-100 százaléka,
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a kerékpárosok és az atletizálók nagy része,
valamint az úszók jelentôs hányada veszi
igénybe az ilyen szereket, hogy az élre törjenek.

lást helyezi kilátásba az esetleges „zaklatások” esetén. Ha ez megtörténne, akkor
ugyanis jelentôs tôke- és presztízsveszteség
érné a NOB-ot.

Mit tesznek ez ellen az antidopping
csoportok?

„A jelen élsportolója a jövô rokkantja”

A sportorvos nem festett jó képet a doppingellenes „harcokról”. Szerinte ugyanis a
doppingellenes csoportok (MACS, WADA) nem léteznének a doppingolók nélkül,
tehát a tiltott teljesítményfokozókat elôállítók és használók nélkül nem lenne munkájuk, ez pedig sok morális kérdést vethet fel.
Ezenkívül a fentebb említett modern szerek
elôállításával az is biztossá vált, hogy az
ilyen antidopping szervezetek mindig egy
lépéssel a „doppingmaffia” mögött lesznek.
Ezért is tartja túlzottnak azt az eljárást, ahogyan az athéni olimpián meghurcolták a két
dobóatlétánkat (mint ismeretes, 2004-ben
Annus Adrián kalapácsvetô és Fazekas Róbert diszkoszvetô aranyérmét is elvették
doppingolásra hivatkozva). Azt ugyanis véleménye szerint álságos lenne állítani, hogy
csak ôk éltek ilyen szerekkel. Ehhez hozzáfûzve egy érdekes kulisszatitkot is elárult
az orvos: a tavalyi, pekingi nyári játékokon
is induló Fazekas 2 év kihagyás után tért
vissza a versenyzéshez, és az augusztusi
eseményen elért 8. helyezése után odaszólt
Bakanek doktornak: „Ez van dokikám, tisztán ennyit lehet elérni…”

A jogdíjak tehetnek mindenrôl?
Az élsportba fektetett
rengeteg pénz azonban áldozatot követel
a sportolóktól. Amióta ugyanis a televíziós
közvetítések elterjedtek, a reklámok és a
jogdíjak révén iszonyatos pénzek áramlottak a különbözô
sportágakba, emiatt
pedig eredménykényszer alá kerültek a
„versenyzôk”. Aki
nem tud az élvonalban maradni, az
ugyanis hamar feladhatja álmait. Jó mutatja a pénz fontosságát az is, hogy a
Nemzeti Olimpiai Bizottság (NOB) már
régóta nem tud mit
kezdeni azzal, hogy
az Egyesült Államok
rendszeresen a játékokról való kivonu-

A sportorvos elôadásában fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy a legveszélyesebb
nem is a folyamatos kontroll alatt levô
sportolók, hanem a konditermekbe járó fiatalok doppingolása. Ôk ugyanis általában
nincsenek tisztában azzal, hogy a hirtelen
megerôsödés reményében szedett szereknek milyen káros mellékhatásai lehetnek.
Az a legkevesebb ugyanis, hogy ezek a teljesítményfokozók hosszú távon impotenciát okoznak, emellett szív- és érrendszeri
problémákat, súlyosabb esetben fiatalkori
halált „eredményeznek”. A nôk esetében ráadásul a meddôség kialakulása is szinte biztos az ilyen szteroidok használata esetén.
Érdemes tehát megfontolni, megéri-e használni ezeket a pirulákat, hiszen a kitartó, átgondolt mozgás egészségesebb és lényegesen tartósabb eredménnyel jár (a doppingszerek ugyanis szedésük abbahagyása esetén egyszerûen vizeletként távoznak szervezetünkbôl).
Az elôadás vége felé közeledve a sportorvos egy komplett egészségügyi és étkezési
tanácsadásban is részesítette a jelenlévôket,
így mindenki jelentôs „tudás-munícióval” és néhány illúziótól megszabadulva - térhetett haza az igen érdekes estérôl.
szb

Dr. Bakanek György
06-30/ 942-8519
A szakorvos bárkinek szívesen ad életmód tanácsot,
fennálló betegsége leküzdéséhez tippeket, testsúlyrendezési módszereket, emellett speciális szakterülete a daganat ellenes kezelés kiegészítô terápiája.
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

TELKI FESZTIVÁL 2009
Május 15-16.
- a Pöcök Egyesület kézmûves játszóháza (a Jungház udvarán)
- az óvoda és az iskola kézmûves foglalkozásai (Petôfi Sándor u.)
- kézmûves foglalkozások: tûzzománc ékszerek készítése, mézeskalács díszítés

PÉNTEK: (2009. május 15.)
Kiállítások megnyitói:
15.00:
16.00:
16.30:
17.00:
17.45:

18.30:

KOGART Galéria (Telki Magánkórház) – tárlatvezetés gyermekeknek
KOGART Galéria (Telki Magánkórház) – Szalay
Lajos grafikus gyûjteményes kiállítása
Gerhát-ház – Varga Imréné Tóth Margit festményei
Jung-ház – Telki elsô helytörténeti kiállítása
Bordás-ház – Szalay László természetfotói, Barna
György reklámfotói, Stift Zoltán gyermekrajzai és
Tamás Enikô festményei
FESZTIVÁLMEGNYITÓ - Báder-Magyar ház:
„Országjáró turulok” fotókiállítás, Velich Dóra festményei, Callmeyer Ferenc karikatúrái és a Jan Willem Van-den-Akker rajz- és fotópályázat nyertes alkotásai

A Petôfi Sándor utcában:
Egész napos kirakodóvásár
Pasztircsák János telki grafikus karikatúrái „Észkijárat” címmel

Báder-Magyar ház:
11.00:
Takács Zsuzsa ruhatervezô bemutatója korszerû viseletekkel

Bordás-ház:
10.05:
Elôadás a Magyar Madártani Egyesület "Madárbarát
kert" mozgalmáról

Nagyszínpad (Jung-ház udvar):
17.00-18.00: baranta harcmûvészeti bemutató
18.00-19.00: A szegény ember gazdagsága – a Batyu Színház tanulságos elôadása gyermekeknek
19.30-21.00: Történetek a súgólyukból - Tarr Mari és Dunai Tamás vidám, zenés elôadói estje
21.00-22.00: a Four Fathers énekegyüttes koncertje

Tornacsarnok (Általános Iskola):
19.00-21.00: Ismerôs Arcok koncert (a koncert belépôjegyes,
a telkieknek szóló kedvezmények igénybevételének
módját ld. a www.telki.hu oldalon!)

SZOMBAT, (2009. május 16.)
9.00-10.00:

falujáró zenés ébresztô a Platós Band jóvoltából

Egész nap játszóházak és gyermekfoglalkozások:
- az Ómagyar Hagyományôrzô Csoport ismeretterjesztô és interaktív, látványos bemutatói a magyarság honfoglaláskori életérôl
(a Polgármesteri Hivatal parkolója mögötti füves
részen)

2009. április

Nagyszínpad (a Jung-ház udvara):
10.00-10.45: Paprika Jancsi vásári bábjáték Bartha Tóni Bábszínháza elôadásában
11.00-11.45: Turka, a táncoló kecske – a Levendulaszínház dramatikus népi játéka
11.00 órától madárodú-készítés gyerekeknek és felnôtteknek
12.00-12.30: a KOKUKK Egyesület irodalmi és fotópályázatának
eredményhirdetése
14.00-15.30: telki gyermekcsoportok bemutatói (néptánc, kamarazene, ritmikus gimnasztika, akrobatikus rock-androll, társastánc)
15.45-16.30: a Bon-Bon Együttes koncertje
16.45-17.15: Zahra és a Démonok has-tánc-varázs c. mûsora
19.30-20.00: Závodszky Noémi és Kovács Zoltán színmûvészek
könnyed zenés mûsora operett-slágerekkel
20.00-21.00: Mookie Brando koncert
21.30 – kifulladásig: táncos utcabál a Hoax együttessel

Telki Római Katolikus Templom
18.00-19.30: kóruskoncert – Utah University Singers (USA),
Telki Nôikar, Telki Énektanár Quartett

TELKI napló
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Mindennapi madárvédelem

Falutakarítás,
avagy: befektetési tanácsok
haladóknak

– bemutatkozik az MME Madárbarát Kert
Programja

Április 4-én, szombaton verôfényes napsütésben zajlott a falu szokásos tavaszi nagytakarítása. Óriási segítséget jelentett, hogy az akcióba az általános iskola is
bekapcsolódott, és ezúttal mind a nyolc körzetben szép
számban dolgoztak diákok. (Ezt az tette lehetôvé,
hogy ez a szombat munkanap volt az iskolában.) Az iskolásokon és tanáraikon kívül kb. 30 felnôtt és a hozzájuk tartozó nagyszámú gyermek önkéntes szedegette a szemetet a falu utcáin. A termés végül megtöltött
egy 8 köbméteres konténert. Ezúton szeretnénk megköszönni minden közremûködô munkáját, és különösen az iskola tanulóinak és tanárainak segítségét!
A falu legszemetesebb részei továbbra is az épülô körzetek: az Öreg-hegy, a Legelôdomb és a „069”. Emellett rendkívül elterjedt a nyesedék lerakása közterületen. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy ez nem csak csúf,
de szabálysértésnek számít.
Kedves lakótársak! A falutakarításon most kivételesen
sokan vettünk részt, az ilyen akciók eredménye mégsem lehet tökéletes, és fôleg nem tartós. Nagyban javítaná viszont az utcaképet, ha a falu lakói, azaz mi magunk rendszeresen rendben tartanánk a saját portánkat
és ezen túlmenôen a kerítésünk elôtti kis utcaszakaszt.
A ház elôtt heverô szemetet felszedni nem nagy áldozat, és egy tiszta, rendezett utcában a mi ingatlanunk is
jobban mutat, talán még többet is ér. Egy ápolt és tiszta falu, amely híres felvilágosult, környezettudatos lakóiról és jól mûködô közösségérôl – hát ez már igazi,
komoly ingatlanbefektetés.
Bellon Erika
Kokukk Egyesület

Lehet-e élni madarak közelsége nélkül? Természetesen lehet, de sokan úgy gondoljuk,
hogy velük együtt jobb. Szerencsére sok madárfaj követ bennünket még a nagyvárosok
központjába is, egy kiskert pedig valóságos
vadonná alakítható.
Akiben megvan a szándék a madarak védelmére, és az igény egy élhetôbb, madárdalos
környezet iránt, annak segít a Magyar Madártani Egyesület Madárbarát Kert
programja. Elegendô már egy-két madárodú, egy itatónak használt virágalátét, télen pedig egy kis etetô a kertbe, és máris élvezhetjük tollas barátaink közelségét. Ha pedig már ott vannak, a szülôket a nevelésben, a gyerekeket és
felnôtteket a kikapcsolódásban, a gazdálkodókat és
kiskerttulajdonosokat a kártevôk távoltartásában segítik a madarak.
Legyen Ön is madárvédô! Csatlakozzon a programhoz!
A Madárbarát Kert Program segítséget nyújt ahhoz,
hogy kertünk kialakításával, etetéssel-itatással, odúk,
búvóhelyek biztosításával hogyan változtathatjuk
kertünket a madarak és más állatok kedvelt élôhelyévé. Ami nem csak az állatok szépségéért, megfigyelésük élményéért fontos, hanem azért is, mert jelzi,
hogy a kert, a környezetünk egészséges – olyan hely,
ahol emberként élni, gyereket nevelni is jobb.
Az MME Madárbarát Kert programjáról tájékozódhat a Telki Fesztivál keretében, szombaton délelôtt 10.15-kor kezdôdô elôadáson. Madárbarát kertjét
pedig megalapozhatja az elôadást követô odúkészítés során, ahol az ügyetlenebbek is sajátkezûleg készíthetnek szakszerû fészkelôhelyeket.
Kokukk Egyesület

KODOLÁNYI-ÉLETMÛKIÁLLÍTÁS
FALUTAKARÍTÁS
JÁTSZÓTÉRFESTÉS
IRODALMI ESTEK
ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA
KOKUKK-JÁRAT
IRODALMI PÁLYÁZAT
KOMPOSZTÁLÁS
RETEXTIL
TULIPÁNÜLTETÉS
A Kodolányi János Kulturális és Környezetvédô Közhasznú (röviden KoKuKK) Egyesület 2003 tavasza óta mûködik Telkiben. Programjainkról, mûködésünkrôl rendszeresen tájékoztatunk a Telki Napló hasábjain és a Telki Fórumon is. Részletes bemutatkozásunkat, céljaink, eddigi
eredményeink ismertetését és a közhasznúsági jelentéseinket elolvashatja a Fórumon és a www.kokukk.hu honlapon.
Kérjük, hogy amennyiben támogatja célkitûzéseinket, személyi jövedelemadója 1%-ával is segítse azok megvalósulását!

Adószámunk: 18701490 - 1 - 13
Köszönjük a bizalmat! a KoKuKK Egyesület tagjai
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Kiss Zenede
III. Mûvészeti Fesztivál
A Kiss Zenede Mûvészeti Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény fesztiválját immáron harmadik alkalommal rendezték meg. A rendezvénynek ezúttal a budakeszi Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnázium adott
helyet.
A március 21-i és 22-i gálán négy
korcsoport elôadásait hallgathatták
meg a zenekedvelôk, akik ezen felül
kamaraprodukciók szem- és fültanúi
is lehettek. Mindeközben képzômûvészeti kiállítás és verseny is zajlott,
amelynek jutalmaként minden alkotó
oklevelet és csokoládét kapott.
A zsûri nívó-, a hallgatóság pedig közönségdíjjal jutalmazta a legjobbnak
tartott zenészeket és képzômûvészeket, de minden fellépô és alkotó elismerést érdemel teljesítményéért.
Külön öröm, hogy telki gyerekek is
szép számmal szerepeltek az eseményen. A kamarazenekarokban több
település gyerekei (Páty, Telki, Budajenô) szerepeltek együtt, és látszott, hogy az együttzenélés örömére, a zene és a képzômûvészetek szeretetére nagy hangsúlyt fektetnek az
intézményben.

A Kiss Zenede nívódíjasai és közönségdíjasa a 2008/2009. tanévben:
Zenemûvészet:
I. kategória HEK és 1.,2. osztály
Kapiller Zsófia trombita
Tanára: Kovács Zsolt
II. kategória 3.,4. osztály
Kertész Júlia Eszter zongora
Tanára: Szíj Rózsa
III. kategória 5.,6. osztály, továbbképzôsök
Polyák Eszter hegedû
Tanára: Remeczky Mária
Kamarazene:
Ütôegyüttes - Létay Gáspár, Till András,
Tóth Gergô
Tanár: Éles Tibor
Pátyi fuvolatrió - Molnár Sára, Molnár
Zsuzsanna, Schumiczky Teréz
Tanár: Szabó Réka
Festészet:
I. katória elôképzôsök és 1. osztály
Rebek Zoé
II. kategória 2.,3. osztály
Erdélyi Kata
Közönségdíjas:
Erdélyi Gergô
Tanár: Jándi Zsuzsanna

Sport táncosaink sikere!

Nyílt napok a Kiss Zenedében
Április 27-30-ig, a tavaszi szünet után zeneovi, hangszeres és szolfézsórák, néptánc és moderntánc órák, festészet órák látogathatók a Zenede központjában (1028 Budapest, Hidegkúti út 167.) és budapesti, pátyi, telki, budajenôi telephelyein.
A látogatható órákról az érdeklôdôk részletesen tájékozódhatnak a Zenede honlapján: www.kiss-zenede.hu
Mindenkit szeretettel várunk!

2009 évi Modern Táncsport Országos Bajnokság
(A TSE sport táncosainak eredményei)

2009. március 21-22-én Tatabányán rendezték a Modern Tánccsoport Bajnokság országos döntôjét, ami
egyúttal kvalifikációs verseny is volt. A Telki SE több
kategóriában is indult a versenyen. A zsûri elnöke külön
kiemelte, hogy falunk sportegyesületének köszönhetôen ismét van akrobatikus rock and roll kategória. Ez a
mûfaj az elmúlt években hiányzott a versenyzôk Modern Táncsportok Magyarországi Szövetségének repertoárjából, ám gyermekeink és edzôik sikeresen újraélesztették a kategóriát. A közönség óriási ovációval fogadta az elôadásukat, de természetesen nem az ô véleményük a döntô egy ilyen versenyen, hanem a zsûrié. A
neves szakértôkbôl és egy nemzetközi pontozóbíróból
álló zsûri (pl. Demcsák Ottó balettmûvész, Zádorvölgyi
László balettmester, Sebestyén Csaba balettmûvész, a
Táncmûvészeti Fôiskola docense) kvalifikálta ôket az
idén májusban, Görögországban megrendezésre kerülô
világbajnokságra!
Ez hatalmas siker a Telki SE történetében, hisz 28 gyerek versenyzô képviselheti Magyarországot - és ezen
belül Telkit - a világversenyen! Sajnos, egyelôre feltételes módban kell fogalmaznunk, mert a részvételnek
anyagi vonzata is van. A gyerekek természetesen nem
kérnek fizetést, nekik elég a dicsôség, hogy országunkat, szûkebb környezetüket képviselhetik a nagyvilágban. Ám az utazásnak vannak költségei, így ha falunkban valaki, vagy valamelyik vállalkozás ezt a kiemelkedô sikert érdemesnek tartja arra, hogy egy világversenyen történô részvételt támogasson, azt köszönettel fogadnánk!
Lássuk tehát az eredményeket!
2009. április

Akrobatikus Rock and Roll Páros Youth Kategória
1. hely: Mag Balázs-Poppán Melinda
2. hely: Szeitz Lászkó-Nedelkovits Katalin
3. hely: Kókai Ádám- Kovács Veronika
4. hely: Szebeni Gábor-Sapuppó Csilla
Akrobatikus Rock and Roll Páros Mini Kategória
1. hely: Tamási Gerold-Benák Inez
Akrobatikus Rock and Roll Formáció Youth Kategória
1. hely: Csizmazia Petra, Póké Beáta , Mészáros Emese,
Mátyás Arany, Ôri Dorka
2. hely: Weisz Zsófi, Tóth Angála, Hárskuti Dorka, Baritz Szandra, Hevér Anna, Nagy Boglárka
3. hely: Kovács Veronika, Nedelkovits Katalin, Palatinusz Bettina, Kismogyorósi Anna, Poppán Melinda
Akrobatikus Rock and Roll Mini formáció
1. hely: Kun Klaudia, Benák Inez, Varga Luca, Persányi
Nóri, Couture Cecila, Szenthe Luca, Kurucz Anilla, Mege Lea
Dance Show Youth kategória
6. hely: Kókai Ádám, Mag Balázs, Kismogyorósi Anna,
Nedelkovits Katalin, Poppán Melinda, Palatinusz Bettina

Gratulálunk a gyerekeknek a kiemelkedô sikerhez, és
drukkolunk nekik, hogy a világszintû megmérettetésben is sikeresen szerepeljenek!
Edzôiknek, Péterfy Juditnak és Hortobágyi Orsinak
köszönjük a több éves kitartó munkát, amelyet most
egy ilyen siker koronázott!
Mészáros László Péter- Polster Ágota
TELKI napló
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A közlegelôk tragédiája,
avagy miért ne lógj a buszon?
Adva van egy „közlegelô”, amelyen a faluban kialakult hagyományok értelmében, a faluban lakó tíz gazda egy-egy tehenet legeltethet. Az itt legelô tehenek mindegyike 1000
fontot nyom; vagyis súlyuk együttesen
10000. Az egyik gazda, hogy hasznát megduplázza, még egy tehenet kicsap a legelôre.
Ekkor tehát már 11 tehén legel a legelôn.
Minthogy azonban így valamivel kevesebb
fû jut egy tehénnek, 1000 font helyett csak
900-ra hízik meg mindegyik. Vagyis az, akinek két tehene van, 800 fontot nyer (mert egy
darab 1000 fontos tehén helyett két 900-as
tehene van); a többiek fejenként 100-at vesztenek. S együttesen valamennyien megint
csak 100-at vesztenek, mert 11 darab 900
fontos tehén összesen az eredeti 10000 font
helyett csak 9900-at nyom.
De mi történik akkor, ha még egy gazda,
majd még egy s egyre több s végül valamennyi így gondolkozik? A táblázat mutatja,
hogyan alakul a helyzet a tehenek számának
függvényében.
A számolás egy idô után persze már csak el-

Tehenek száma
1
2
….
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Egy tehén
súlya
1000
1000
…
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

méleti, hiszen a normál súly ötödénél a tehenet nem lehet kicsapni a legelôre, hiszen föl
sem tud állni szegény. A végeredmény az,
hogy mindenki tönkremegy. De azért még
elôtte érdemes ránézni a táblázatra két nevezetes helyen.
Mikor lépik át az erkölcsi határt? Amikor a
11. tehenet valaki kicsapja, s ezzel a falu
által a közös területen
megtermelt húst vala(30) 867 0718 ki a maga hasznára
csökkenteni kezdi.
Mikor lépik át a gazdasági határt? A 15rôl a 16. plusz kicsapott tehénnél, amikor
a két tehén együttes
súlya is kevesebb,
mint lenne az egy tehén súlya akkor, ha
mindenki tisztességes
lenne.
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FELELÔS KIADÓ:
Danóczy Balázs

Áprilisi
lapzártánkig született:

Te l . : ( 7 0 ) 5 3 0 - 5 6 4 4
telkinaplo@telki.hu

MUNKATÁRSAK:

Vannak az életünkben „közlegelôk”?
Van, nem is kevés! Ilyen például a Volánbusz, Budapesten a BKV, vagy ilyen az
egészségügy. És persze az egész Földünk is.
Ezeket a közlegelôket nem egy kis falu 10
gazdája veszi igénybe, hanem sokak. Olyanok, akik nem is ismerik egymást, akik arc
nélküliek egymás felé, és talán soha nem is
fognak találkozni. Ezáltal aztán még
könnyebben veszik igénybe jogtalanul a közlegelôt, hiszen eltûnnek az ismeretlenségben.
Ráadásul olyan picit vesznek el a nagy
egészbôl, hogy azt észre sem lehet venni.
Igen ám, de…
Éppen azért, mert nem ismerik egymást, a
rendszerre sem látnak rá. Senki nem tudja,
épp hányadik plusz tehénnél tartunk. Az erkölcsi határt azonnal túllépi mindenki, mihelyt egy picivel is többet vesz ki a közösbôl,
mint amennyi jár. És mi van a gazdasági határral? Mi van, ha már régen a tizenötödik tehénnél tartunk?
Fóris Ferenc,
Kokukk Egyesület

ELÉRHETÔSÉGEINK:

polgármester

Szilágyi Balázs

A tehenek
összsúlya
1000
2000
….
10000
9900
9600
9100
8400
7500
6400
5100
3600
1900

A Telki Napló továbbra is várja
közérdekû cikkeiket,
javaslataikat, ötleteiket!

KIADJA:
Te l k i K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

FELELÔS SZERKESZTÔ:

A kéttehenes gazdák állatainak
együttes súlya
0
0
…
0
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

Hajós Csaba és Heiner Nóra
gyermeke: Hajós Petra

Bognár Andrásné
Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia

Telefonszámunk: 70/ 530-5644
E-mail címünk:
telkinaplo@telki.hu
A nagy tárhelyet igénylô képek, fotók
fogadására pedig a
telkinaplo@gmail.com
(e-mail cím változás!)

Zimonyi Adrienne

Nyomdai munkák:

Gratulálunk!

SOLONG Press Kft.
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Következô lapzártánk várható
idôpontja: 2009. május 12.
2009. április

HIRDETÉS

MINÔSÉGI
S Z O L G Á LTAT Á S O K K A L
VÁROM SZERETETTEL
Papp Mária fodrászmester,
oktatófodrász
Bejelentkezés: 06-20-561-8876
Cím: 2092 Budakeszi, Fô u. 48.
www.senscience.hu

SENSCIENCE NÔI FRIZURASZALON
ÉS HAJKOZMETIKA
Professzionális hajápolás a Shiseido Laboratórium
által kifejlesztett Senscience termékekkel,
természetes hajápolás a növényi hatóanyagokat tartalmazó Bain de terre termékekkel
Szolgáltatások
- hajszerkezet újraépítés
- terápiás kezelések
- hajvágás, szárítás
- hajfestés i.color rendszerrel
- alkalmi frizurák
- textura változtatás
- hajhosszabbítás
- hajápolási tanácsadás
- hajápoló anyagok árusítása

2009. április
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