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Önkormányzat

A polgármester naplója
Iskolapélda

Közeledik az iskolai beiratkozások ideje. Sokan kérdezik, hogy
mire számíthatnak, aggódnak
az iskolák várható államosítása
miatt, féltik iskolánkat.

Nagyon sok kérdésre sajnos én
sem tudom a választ, mert a
válaszok csak hiányzó kormányrendeletekkel együtt fognak megszületni. Folyamatosan
dolgozunk azon, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzuk
meg, úgy az Önkormányzat, mint az iskolavezetés részéről.

Tudom, ez nem túl megnyugtató. De nézzük más oldalról a
kérdést, hátha úgy reálisabban tudjuk értékelni a helyzetet.
Ehhez engedjék meg, hogy felidézzem személyes emlékeimet
iskolánkkal való első találkozásommal kapcsolatban.

Amikor elhatároztuk, hogy Telkibe költözünk, már alaposan
körbejártuk Pest megyét. Olyan békés települést kerestünk,
ahol jó a hangulat, közel van a természet, rendezett a
környezet és van egy jó általános iskola. A legtöbb település
ezen az utolsó szemponton bukott el.
Amikor megláttuk a telki iskolát – akkor még park nélkül –
tudtuk: ahol ennyi figyelmet fordítanak az oktatásra, ott
szeretnénk mi is élni. Megadatott nekünk.
Telki iskolája már évekkel ezelőtt is – amikor még helyi viszonylatban nehéznek nevezett idők jártak – jó hírű, jó hangulatú és jó feltételeket biztosító intézmény volt. Az azóta eltelt
időben rengeteg előremutató fejlesztés és számos pozitív
változás történt. Agilis és elkötelezett iskolavezetés, remek
tanári kar, előremutató pedagógiai elképzelések (angol-magyar tanítás, sakk-logika, környezeti tudatosságra nevelés
stb.) jellemzik az intézményt.

A nívós környezet és jól felszerelt épület pedig az Önkormányzat oktatásbarát politikájának, az iskola működését támogató alapítvány pártoló tevékenységének és a lokálpatrióta

közösség segítő támogatásának bizonyítéka.

Hogy jó irányba mennek a dolgok, az is bizonyítja, hogy egyremásra kapjuk az elismeréseket, és a különféle pedagógiai
felméréseken is az élbolyban teljesítünk, ami egy kistelepülés
kisiskolájától szokatlanul nagy teljesítmény.

Telkit semmilyen szempontból nem fenyegeti a bezárás,
összevonás réme. Mi ennél jóval nagyobbak és sokkal elismertebbek vagyunk. Lesz saját hivatalunk, saját iskolánk,
alsó- és felső tagozattal együtt. Megmarad a kapcsolat a
település és az iskola között még akkor is, ha a közvetlen,
fenntartói befolyásról esetleg le is kell mondanunk.
Nagy valószínűséggel megmaradnak vívmányaink, és megtaláljuk a módját annak, hogy a többletszolgáltatásokat is biztosítani tudjuk.

Bármit is hoz a jövő a fenntartói szerep tekintetében, mindaz,
amit közösen létrehoztunk, itt marad. A tudás, a szemléletmód
és az elkötelezettség nem változik, különösképp nem változik
a pedagógusok tekintetében. Telki és a telkiek sem hiszem,
hogy változnának.

Nyilván lesznek nehezebb helyzetek és feszültségre okot adó
problémák. A pedagógusok helyzete – legalábbis az átmeneti
időszakban – borúlátásra adhat okot. Az egész napos oktatás, a hit- és erkölcstan kérdése, a szigorúbban meghatározott alaptantervi tananyag lehet viták forrása, de az ebből
adódó kérdések az országban mindenhol ugyanígy felmerülnek, és nem Telkire vonatkoznak. Más, hasonló településekhez képest jó indulópozícióban vagyunk, és azon dolgozunk, hogy még jobb feltételeket teremtsünk. Kinek másnak,
mint gyermekeinknek.
Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy továbbra is úgy gondoljon az iskolánkra, mint a MI ISKOLÁNKRA, hisz amíg a mi
gyermekeink tanulnak az általunk megteremtett környezetben,
addig ki másé is lenne a telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, mint miénk, telkieké?
Deltai Károly polgármester

Összehúzott nadrágszíjjal
Az utóbbi hetekben, hónapokban sokat lehetett arról hallani,
hogy milyen nehéz anyagi helyzetben vannak a magyar önkormányzatok. Sok helyen úsznak az elsősorban deviza alapú
adósságtengerben, és óriási kötvény-, illetve hitelhalmaz
visszafizetésével kell számolniuk. Nap mint nap téma, hogy a
többnyire devizában felvett hiteleket hogyan fizessék vissza a
fizetési moratórium lejártát követően, illetve hogy az önkormányzatok is törleszthessenek fix, a jelenleginél alacsonyabb
árfolyamon.
Ilyen helyzetben érdemes egy kicsit elgondolkodni. Vajon
hogyan kerültek ebbe az adósságcsapdába a települések? Mi
vezetett oda, hogy ma már a magyar emberek és a városok,
falvak, önkormányzatok jó része azon gondolkodik minden
áldott nap, mi lesz a hitelekkel, merre ugrál az árfolyam, és
miből lesz pénz a következő törlesztőrészletekre.
2012 március

A választ sokan kutatják, és a vélemények között a közös
nevező általában az, hogy egy kicsit (vagy nagyon) mindenki hibás ebben. A bankok, a média, a reklámok, az emberek, a
vezetők. A felelősség közös, mert senkit sem kényszerítettek erőszakkal egy hitel felvételére, azonban a kockázatok
sem voltak mindenki számára egyértelműek, világosak.

Ahogyan szinte mindenkinek van olyan ismerőse, családtagja, aki már átkozza azt a napot, amikor felvette hitelét, hasonló módon mindenki hallhatott már arról, hogy milyen kevés a
konszolidált helyzetben lévő, a település adóerő képességéhez igazodó, visszafizethető mértékű adóssággal rendelkező önkormányzat. Telki ilyen, hiszen bár szűkre szabott
a költségvetés, településünk felett nem lebeg Damoklész
kardjaként egy visszafizethetetlen adósságtenger, így a
meglévő (ráadásul kiszámítható, forint alapú) hitelállomány

Önkormányzat
törlesztése is biztosított. Ennek ellenére nagy valószínűséggel
falunk is jócskán megérzi majd más települések felelőtlen
hitelfelvételeinek, kötvénykibocsátásainak a hatását, hiszen
valószínűleg a jövőben is egyre kevesebb költségvetési
pénzhez juthat településünk is, így lényegében az
előrelátóan gondolkodó, hosszú távon kiszámítható költségvetést tervező önkormányzatok isszák meg a levét a többiek felelőtlenségének.

Más lehetőségünk tehát nincs, összébb kell húznunk a
nadrágszíjat, még jobban meg kell gondolni, mire hány forintot költ az önkormányzat, és egyúttal át kell valahogy vészelni
ezt az időszakot is. Falunk 2012-es költségvetése alapján
szűkült az önkormányzat pénzügyi mozgástere, viszont a
település működése biztosított, és az itt élőknek nem kell attól
félniük, hogy Telki sok magyar városhoz, faluhoz hasonlóan
csődbe juthat.

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Bővebb tájékoztatás a www. telki.hu honlapon vagy
a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2012. február 21.

Egyesületek, alapítványok 2012. évi
támogatása

A testület döntött az egyesületek, alapítványok 2012-es támogatásának mértékéről, amely alapján a Telki SE 275.000, a
Foci Suli 30.000, a KOKUKK Egyesület 100.000, a Telki
Nőikar 80.000, a Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat 100.000,
a Budajenő-Telki Székely Társulat 75.000, míg a BudaVidék
Zöldút Szövetség 100.000 forintot kap az önkormányzattól.

Közbeszerzési, pályázati tanácsadás

A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat
közbeszerzési feladatainak előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés céljából megbízási keretszerződést köt az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási
Zrt.-vel. A korábban megkötött szerződés felülvizsgálatára
jogszabály változások miatt volt szükség.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel
kapcsolatos kérdések

A testület elrendelte az
Alsóvölgy utcai szelektív
hulladékgyűjtő kamerájának áthelyezését, és az
ehhez szükséges költséget
(253.035Ft + ÁFA ) a 2012.
évi költségvetésében biztosította.

Víziközművekkel kapcsolatos kérdések

Az Országgyűlés 2011. december végén megalkotta a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt, mely
alapján jelentősen átalakul a víziközmű szolgáltatás rendszere. A Képviselő-testület február 21-i ülésén megtárgyalta
és áttekintette a víziközművekkel kapcsolatos tulajdonjogi és
szolgáltatási helyzetet és eldöntötte, hogy első lépésként tárgyalásokat kezdeményez a jelenlegi ívóvíz ellátást biztosító
ÉDV Zrt-vel a vonatkozó szerződés hatályos jogszabályi
követelményeknek megfelelő módosításáról.

Ezen tárgyalások egyben kiterjednek az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz-tisztító telep, vezetékes szennyvízcsatorna hálózat és műtárgyai üzemeltetésére is.
A tárgyalások kedvezőtlen alakulása esetén a képviselőtestület új pályázatot ír ki a szolgáltatások biztosítására."

Közterületek elnevezése

A testület döntése alapján a 179-es hrsz-ú út - Fő utca és az
Árnyas utca közötti szakaszának új neve Gyöngy köz, míg az
Erdő utca - Akácos utca és Rákóczi utca közötti szakaszának
új neve Erdő sor lett.

A Telki Templom felújítása

A képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a templom
faberendezéseinek restaurálási munkáihoz 1 millió forinttal
járul hozzá.

Telki 2012. évi költségvetése

A testület elfogadta a település 2012-es költségvetését, amely
772 millió 249 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással
számol. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon
hasznosításából származó bevételeiből, valamint a működési
költségekkel nem terhelt szabad pénzeszközeiből 65 millió
forint egyösszegű fejlesztési céltartalékot hoztak létre a Fő
utca Ófalú szakaszának felújítására.

A költségvetés végszavazásánál Danóczy Balázs és Halász
Terézia képviselők tartózkodtak, a többi képviselő támogatta az idei büdzsét.

2012. március 8.

A Telki Fő utca felújítása

Az elmúlt hónapok egyeztetéseit követően 2012. március 6án a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Telki Község Önkormányzata között aláírásra került az 1103-as út Ófaluban lévő
szakaszának felújításárára, autóbusz öböl kialakítására, és
gyalogátkelőhely áthelyezésére vonatkozó együttműködési
megállapodás, amelyet a testület jóváhagyott. Ezzel megnyílt
a lehetőség a Fő utcai beruházás megvalósítására. Egyben
döntöttek a közbeszerzési pályázat előkészítéséről,
valamint arról, hogy amennyiben a beruházás megvalósítását
a költségvetésben szereplő beruházási céltartalék nem
fedezi, 20 millió forintot zárolnak a működési költségekből.
szb
www.telki.hu
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Közérdekű
Veszettség elleni védőoltás!
Tisztelt Állattartók!

„kampányoltás” formájában.

Telki Község Önkormányzata
tájékoztatja Önöket, hogy
2012. évben az ebek
kötelező veszettség elleni
védőoltása
és
féregtelenítése az alábbi módokon
végeztethető el:

A Magyar Állatorvosi Kamara
által javasolt, és az Önkormányzat által támogatott

A kampányoltás helye: Telki, Harangvirág u. 26. alatti állatorvosi rendelő.
Időpontja: 2012. április 11. szerda 15-19 óráig.
2012. április 14. szombat 15-19 óráig (pótoltás).

Kattintson ránk!
Gyorsan és biztosan értesülni szeretne a legújabb telki programokról, valamint a lakosok felhívásairól, és aktív közösségi
média használó? Csatlakozzon a Facebookon a Telki csoporthoz, ahol minden aktuális eseményről értesülhet, és
megoszthatja saját fontos, közérdekű felhívásait, valamint
figyelemmel kísérheti más lakostársakét!

Információra éhezik, de nem éri be a havi egy Telki Naplóval?
A Telki honlapon mindig aktuális és friss információkat talál.
Keresse fel rendszeresen a www.telki.hu oldalt és legyen
képben a falu életével kapcsolatban!
Telki közéleti hírekről folyamatos információk
http://www.facebook.com/groups/171470368670/
csoportban.

a

A telkiek közzétehetik üzleti és szolgáltatási ajánlataikat is itt:
http://www.facebook.com/groups/195248517243433/

A kampányoltás során beadott védőoltás díja: 4000 Ft,
féregtelenítés díja: 200 Ft/10kg.
A védőoltással egy időben kérhető egyedi azonosító
(mikrochip ) behelyezése is.
Az oltás elvégeztethető kiszállási díj megfizetése mellett az
állat tartási helyén is, vagy bármelyik állatorvosi rendelőben
annak díjszabása szerint.

Saját kézbesítője van az
önkormányzatnak
Az idei év februárjától a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat leveleit a településen nem a Posta, hanem
a Polgármesteri Hivatal által
alkalmazott kézbesítő kézbesíti. Így előfordulhat, hogy
– akár hétvégén is – a hivatal
kézbesítője csönget be Önökhöz, és kézbesíti a tértivevényes, ajánlott leveleket.
Az elmúlt hónap tapasztalatai alapján kérjük a lakosokat, hogy
segítsék a kézbesítő munkáját!

Ne lepődjenek meg, ha nem a postás csenget és próbál
küldeményt kézbesíteni Önöknek, nyissanak neki ajtót, hogy a
leveleket el tudja juttatni a címzettekhez. Mivel a kézbesítő
nem tud értesítőt hagyni a helyszínen, ha kell többször is, akár az esti órákban, vagy hétvégén is keresheti Önöket.
Azon ingatlanoknál, ahol hiányzik a postaláda, kérjük,
tegyenek ki egy erre a célra alkalmas tárolót, hiszen akár egy
egyszerű csődarab is könnyebbé teszi a kézbesítést, illetve
megóvja a leveleket az időjárás viszontagságaitól. Sajnos az
ingatlanoknál sok helyen hiányzik a csengő, ilyen esetben
kérjük Önöket, hogy biztosítsák a jelzés lehetőségét, szereljenek fel csengőt!
Közreműködésüket előre is köszönjük!
2012 március

Telki Önkormányzat

Lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 2012. 05. 30-a
2012. 06. 1-je között lomtalanítást végez Telki egész
területén. További információk a www. telki.hu oldalon találhatóak.
Telki Önkormányzat

Környezet

A hónap állata
A fácán

Ehavi számunk címlapján a fácán (Phasianus colchicus)
látható. A faj a madarak osztályának tyúkalakúak (Galliformes)
rendjébe és a fácánfélék (Phasianidae) családjába tartozik.
Hímjét kakasnak, nőstényét tyúknak, fiataljait csirkéknek
nevezzük, a nőivarú fiatalok pedig a jércék.
A faj nevében szereplő colchicus jelző Kolkhisz vidékére
utal, amely a Kaukázus
környékén található és
amely a fácán eredeti elterjedési területének nyugati
végpontja volt. Európába a
középkorban telepítették
be és azóta - mint az egyik
legfontosabb vadászható
fajt - sokfelé meghonosították szerte a Földön.
Egy
átlagos
példány
testhossza 53-89 centiméter, szárnyfesztávolsága 70-90 centiméter, testtömege 750-1700 gramm
körül van. A kakasok jellegzetessége a feltűnően
hosszú, színes farok és a

szem feletti fehér folt. A fácántyúkok színezete szerényebb a
kakasokénál, tollazatuk fakó, nincs rikító színezetük.
A ligetes erdőket kedveli, a cserjések környékét, ahol nádas,
sásos terület és ivóvíz található. A Zsámbéki-medencében
elsősorban a szántó melletti fasorok mentén bukkanhatunk
fácánra. Régebben, amikor még kisebb falu volt Telki, sokkal
több példány élt errefelé, azonban még ma is jellemző állatfajnak számít ezen a területen.

Húsvéti nyuszi
A húsvéti időszakban
állatorvosi rendelőnkben évről évre gyakran
találkozunk
frissen
vásárolt házinyulakkal.

A kistestű házi kedvencek
tartása egyébként is egyre
népszerűbb. Azonban fontos tudni, hogy – mint minden élő állat esetében – jól meg kell
fontolnunk döntésünket. Amennyiben egy ilyen kisállatot
magunkhoz veszünk, felelősségteljesen gondoljuk végig,
hosszú távon is biztosítani tudjuk-e a gondozását! A házinyúl
átlagos élettartama 8-10 év.

A kisnyúlhoz be kell szereznünk egy megfelelő (lehetőleg
minél nagyobb) ketrecet, de emellett biztosítanunk kell
számára megfelelő mozgásteret is vagy a lakásban, vagy a
kertben. Arra is fel kell készülnünk, hogy ha kedvencünket
csak a lakásban tudjuk kiengedni, akkor a különféle kábeleket,
vezetékeket el kell előle rejteni, mert azokat gyakran megrágja. A szobanövények hasonló veszélyben lehetnek, ezek közül
sok mérgező is lehet az állatra. Szükség lesz itató-, etetőtálra, szénarácsra, alomanyagra is. A házinyúl emésztőrendszere nagyon érzékeny, ezért etetésére nagy gondot kell fordítani. Nagyon gyakran a sok, táplálással kapcsolatos téves

információ vezet az állat megbetegedéséhez. Az elhozatal
előtt érdemes állatorvostól felvilágosítást kérni a helyes
táplálás módjáról és az ajánlott védőoltások sorrendjéről. A
házinyulat a szúnyogok által terjesztett „Myxomatózis” és az
ún.: „Nyulak Vérzéses Betegsége (RHD)” ellen ajánlott
védőoltásban részesíteni. A kisnyulat ideális esetben 8-10
hetes korban kellene anyjától elválasztani, a nemek
elkülönítése ekkor gyakorlatot igényel. A baknyúl az
ivarérettség elérése után agresszív lehet, ezért őket az
esetek nagy részében ivartalanítani érdemes. Tengerimalaccal lehetőleg ne tartsunk együtt házinyulat, mert különféle fertőzéseket vihetnek át egymásra. Kutyával, macskával ne
hagyjuk őrizetlenül a kisnyulat, mert azok sérüléseket
okozhatnak neki.

A kisnyulak szándékosan csak a húsvéti időszakra való befogadása, majd ezt követő „leadásának” gondolata állatvédelmi szempontból nem fogadható el. A gyakorlatban a
„feleslegessé vált” kisnyúl hosszú távú, megfelelő életminőségéről való gondoskodás, az állat örökbe adása nem
megoldható. Amennyiben a fenti teendőket nem tudjuk vállalni, ismertessük meg a kisgyermekeket az állatkertekben,
vadasparkokban kialakított állatsimogatókban a húsvéti
nyuszival.
dr. Paulina Anna
Klapka Állatklinika
www.telki.hu
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Közérdekű
Tárgyalások a Volánnal
Deltai
Károly
polgármester nemrég tárgyalt a Volánbusz Zrt.
vezetőjével, akinek felvetette, hogy a reggeli
időszakban feltétlenül
szükségesek lennének a
járatsűrítések a 795-ös
vonalán.
A
megbeszélésen elsősorban a
reggel 8 órai iskolakezdésig Budakeszire
érkező buszok számának
növelése
került
szóba, amelynek kapcsán a Volánbusz ígéretet tett arra, hogy
megvizsgálják ennek lehetőségét.

Horváth Dezső Kossuth-díjas
lett

Kossuth-díjat kapott Horváth
Dezső, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora, a Magyar
Tudományos Akadémia Wigner
Fizikai Kutatóközpont Részecskeés Magfizikai Intézete Nagyenergiás Fizikai Osztályának
vezetője a kísérleti atom-, atommag- és részecskefizika terén
végzett, nemzetközi elismerést is
kiváltó kutatásaiért, különösen az
antihidrogén előállításában és
spektroszkópiai vizsgálatában,
továbbá
a
szimmetriaelvek
ellenőrzésének pontosításában és a feltételezett Higgsrészecske tömegének behatárolásában elért eredményeiért,
kiváló oktatói és ismeretterjesztői tevékenysége elismeréseként. Gratulálunk!

Akadémiai díjat kapott
Földváryné Kiss Réka

Az idei évben Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült a Telkiben
élő Földváryné Kiss Réka, az MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet tudományos
munkatársa „Egyház és közösség a kora újkorban - A Küküllői Református Egyházmegye 17-18. századi iratainak
tükrében" című pályamunkájáért. Gratulálunk!

2012 március

Református istentisztelet
Telkiben református istentisztelet legközelebb
április 1-én 16 órakor lesz
a Pajtában.

További időpontok:
május 6.
vasárnap du. 4 óra,

június 3.

vasárnap du. 4 óra.

Sport rockys hírek
Telki SE Sport Tánc
szakosztálya 5. éve
rendezi meg Mikulás
Kupa háziversenyét,
ahol idén is nagyon sok
tehetséges ifjúsági és
utánpótlás versenyzőt
láthatunk szerepelni.

Gratulálunk és sok sikert kívánunk az Országos Bajnokságra
való felkészüléshez, ami áprilisban lesz Győrújbaráton.
Világbajnokság június utolsó hetében lesz - bízunk benne,
hogy az eseményre idén is eljutnak a Telki SE Sport Rockysai,
hiszen a vb-kről az elmúlt 3 évben is szép sikerekkel tértek
haza.

Letámadta a rendőrt
Nemrég egy közúti ellenőrzés során magából kivetkőzve
támadta le egy Telkin lakó hölgy körzeti megbízottunkat, számon kérve tőle, hogy mégis mit képzel, hogy meg meri őt
állítani… Ennek kapcsán fel kell rá hívnunk a figyelmet, hogy
Farkas Flórián falunk biztonságának növelése érdekében dolgozik településünkön, és ezért munkáját inkább segíteni,
mintsem megkérdőjelezni kellene.

Környezet

Karácsonyi epilógus
(egy karácsonyfa emlékére)
Az ünnep díszes, szép, felemelő, fenséges. Az ünnep utáni
hétköznapok szürkék, egyhangúak, unalmasak és .... és
árulkodóak. Hogy miről árulkodnak? Hát sok esetben arról,
hogy ki mit gondol az ünnepről, kinek mit jelent az ünnep.

Hogyan jutnak eszembe ezek a gondolatok közel 3 hónappal
karácsony elmúltával? A válasz egyszerű és elszomorító.
Településünkön sétálva több helyen találkozhatunk az út
szélére vagy az árokba kidobva egy-egy fenyőfával. Pontosabban olyan fenyőfával, amely egykor díszes karácsonyfa
volt, de ma már csak feleslegessé nyilvánított hulladék.

Kértek minket, hogy karácsony után a fenyőfákat ne a kuka
mellé tegyük ki, hanem vigyük a központi gyűjtőhelyre, mert
onnan elszállítja az AVE. Akinél e kérés nem talált meghallgatásra, és mégis a szemetese mellé tette ki az ünnepek után
a fenyőfáját, annak a mai napig ott árválkodik az út mentén
vagy az árokban, hiszen nem vitte el a szolgáltató. A szél néha
belekap, arrébb görgeti néhány méternyit, erősebb szél

esetén néhány háznyit, de a szomszédot se zavarja, hiszen
nem az övé...

Most, hogy már elmúlt a zord tél, elolvadt a mindent
jótékonyan elfedő hólepel, gondolkodjunk ezen el és cselekedjünk. Hiszen ez az állapot nem méltó sem a karácsonyhoz, sem a településünkhöz, sem önmagunkhoz. A legkevésbé pedig a fenyőfához.
Legyen a fenyőfának is méltó búcsúja, ne kelljen dacolnia az
időjárással, széllel, esővel, nappal, és megfakulva,
szomorkodva, régi, dús, zöld ruháját lehullajtva várnia az
árokban a következő decembert, amikor a zöldben pompázó,
szép utód előtt szégyenlősen bújik a hólepel alá, várva,
hogy a végső enyészeté legyen...

Ha mindnyájan folyamatosan odafigyelnénk, hogy a szemét
és a hulladék, jelen esetben a fenyőfánk ne az utcán kössön
ki, akkor bizony a falutakarításra sem lenne szükség!
ZA

Tavaszi falutakarítás
Kedves Lakótársaink!

Újra várunk mindenkit a szokásos tavaszi falutakarításra március 31-én szombaton! Tervezett munkák: a köztéren éktelenkedő szemét összeszedése, esetleg kisebb karbantartási
feladatok.
Gyülekező az iskola melletti parkolóban lesz, itt találkozunk fél 10-kor.

A munka kb. délig tart majd, de aki nem tud végig ott lenni, azt
is várjuk! Kesztyőt lehetőleg mindenki hozzon magával, de
néhány pár nálunk is lesz. Zsákokat és a karbantartó
munkákhoz szükséges szerszámokat, anyagokat természetesen biztosítunk.

Ha valaki úgy látja, hogy a saját utcájában, kedvenc játszóterén sok a szemét, és családjával vagy barátaival inkább
ott tenne rendet, ezt is választhatja. Előzetes megbeszélés
szerint, vagy a szombati gyülekező helyszínén biztosítunk
hozzá zsákokat, és gondoskodunk az összegyűlt hulladék
elszállításáról. (Ezzel kapcsolatos egyeztetés a 372-114-es
telefonszámon.)
Végül kérjük, hogy háztartási és egyéb hulladékát senki ne
tegye az elszállításra váró zsákokhoz vagy a konténerbe!
KoKuKK Egyesület

www.telki.hu
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Közösség

„Kodolányi-nap” Telkiben
2012. március 9-éről joggal mondhatjuk: Kodolányi-nap volt
Telkiben. Az éppen márciusban kilenc éves KOKUKK
Egyesület alapításakor kitűzött céljának megvalósulásaként
végre múzeuma van falunk híres szülöttének. És még csak
építkezni sem kellett hozzá, hiszen a most elkészült
Fal(u)múzeum a Pipacsvirág Általános Iskola könyvtárának
előterében található, illetve tekinthető meg.

Így a diákok nap mint nap láthatják Kodolányi János portréit,
műveinek részleteit, és így talán egy telki gyerek sem nő majd
fel úgy településünkön, hogy ne tudná pontosan, ki született
falunkban 1899-ben. Ott, abban az ófalui házban, amelyre
ezen a napon egy kis ünnepség keretében koszorú is került,
hiszen az itt lévő emléktáblát minden évben megkoszorúzzák
a jelenlévők a KOKUKK Egyesület hagyományápolásának
köszönhetően.

Visszatérve a Fal(u)múzeumra – amit mindenkinek érdemes
megtekintenie –, felavatására szép számú közönség gyűlt
össze. Nagy megtiszteltetésként ezúttal ott volt az eseményen
Kodolányi Gyula is, a Telkiben született író unokaöccse, aki a
KOKUKK Egyesület irodalmi pályázatának neves tagokból
álló zsűrijének elnökeként beszélt nagybátyjáról, és értékelte a
győztes pályaműveket is.

Az emlékfal létrehozása sokak érdeme, hiszen nem kevés
fáradozás kellett ahhoz, hogy egy reménybeli majdani
múzeum, illetve emlékszoba alapjait itt letegyék. Az ügyet
támogatta az iskola és a falu vezetése, a Kodolányi-család, az
író fia és lánya Jutka néni, Kodolányi Gyula, a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára, valamint
végül, de nem utolsósorban a Petőfi Irodalmi Múzeum
amelynek főmunkatársa Sulyok Bernadett szakmai segítsége
nélkül aligha jöhetett volna létre a kiállítás. Köszönet illet mindenkit, aki részt vett ebben a folyamatban és köszönjük Molnár Krisztina Ritának is, aki szintén rendkívül sokat tett a
Fal(u)múzeumért, és benne tisztelhettük egyúttal a megnyitó
remek házigazdáját is.
Szilágyi Balázs

2012 március

Az „Én vagyok” jeligés irodalmi pályázat eredménye:
Gyermek kategóriában:

Sipkovits Viktória - Mr Davidson esete című pályaműve III.
helyezést ért el,
Farkas Emma - A Jeffry’s ügy című pályaműve III. helyezést ért
el,
Móczár Luca - A kis cseréplámpa című pályaműve I. helyezést
ért el.

Fiatal kategóriában:

Varga Mihály Válasz című pályaműve I. helyezést ért el,
Taródi Luca Hazafelé című pályaműve I. helyezést ért el.

Felnőtt kategóriában:

Sarlós Erzsébet Kereszt című pályaműve I. helyezést ért el,
Szabó Róbert Én vagyok című pályaműve Különdíjat kapott.

A díjazott pályaművek a Telki Naplóban is megjelennek majd.

Fotók: Rédey Iván és Szalai Viktória

Közösség

Alkotók és sztereotípiák Kodolányi
János kapcsán
Kodolányi a huszadik századi
prózaíróknak ahhoz a vonulatához
tartozik, akiket mindeddig nem
értékeltek
méltó
helyükön.
Utóélete szempontjából talán a
legproblematikusabb világnézeti
besorolhatatlansága, egymással
ellentétes eszmék egyes elemeinek kiválasztása és beolvasztása saját világképébe. Másfelől
ez azt is bizonyíthatja, hogy volt
bátorsága az ideológiák mélyére
nézni, s létrehozni saját elméletét
a környező világról. A rendszerváltoztatás előtt jelentősen gátolta befogadását az a
tény, hogy a szocializmus uralkodó esztétikájával ellentétes
volt nemcsak művészetfelfogása, hanem egész élet- és
világszemlélete is. Később a posztmodern irodalmi irányzatokhoz képest elbeszélői attitűdje elavultnak tűnt, így a kevésbé preferáltak közé került.

Kodolányi János Telkiben, nagypolgári családban látta meg a
napvilágot. Apja közalapítványi főerdész volt, született még
egy lánya, feleségétől korán elvált. 1903-tól a család
Baranyában élt Pécsváradon és Vajszlón, az író ezt a vidéket
tekintette szülőföldjének. Apja második házassága is boldogtalanságba torkollt. Kodolányi 1921-ben nősült meg, s apjával véglegesen szakított, jelképesen egy társadalmi osztállyal
és szülei generációjával.
Az író szellemi-eszmei tájékozódásának összetettsége az őt
ért hatások áttekintésével értelmezhető. Személyiségének
kardinális vonása, hogy sohasem tudott egyetérteni semmiféle rendszerrel, nem volt előtte olyan tekintély, amit meg
ne fricskázott volna. Minden látóterébe kerülő jelenséget
aszerint ítélt meg, hogy az miképpen viszonyul az általa isteni
eredetűnek tartott abszolútumhoz.
Az 1920-as években Kodolányi különféle baloldali útkereső
írói tömörülések tagja, ez idő tájt szocialistának vallotta
magát, a dialektikus materializmus híve, kapcsolatot tartott a
munkásmozgalommal. A harmincas évek elején azonban
József Attilával egy időben szakított az illegális kommunista
párttal. József Attilát a szocialista érában egyértelműen
munkásmozgalmi költőnek állították be, nem hangoztatták a
bolsevizmust elítélő véleményét, istenes verseit egyenesen
elhallgatták. 1990 után sikerült újraértelmezni költészetét,
műveit új befogadási szempontok szerint értékelni, ez a fordulat az irodalomtanításban is érzékelhető.

a baloldaliság, az elnyomottak iránti szolidaritás, a pszichoanalízis kedvelése, és a keresztény tanok tisztelete.
Kodolányi könnyen kötött és bontott ismeretségeket, az írók
közül Szabó Lőrinccel való barátsága a legmélyebb és legtartósabb. Közös szerkesztőségben is dolgoztak az 1930-as
években a Magyarország napilapnál, valamint az induló
Válasz folyóiratnál. Barátságuk a harmincas évek második
felében vált konfliktusokkal terheltebbé, mivel másképpen
vélekedtek a náci Németországról, és a magyarországi német
kisebbség politikai szerepéről. Szabó Lőrinc nem ellenezte
oly határozottan a német terjeszkedést, mint Kodolányi.

Kodolányi Zárt tárgyalás című írását 1943. május 20-án
fejezte be Balatonakarattyán, amikor a tisztán látók előtt már
nem volt kétséges a második világháború kimenetele, a hitleri
Harmadik Birodalom összeomlása, hiszen a német hadsereg
Sztálingrádnál döntő csatát vesztett. Egy bírósági dráma adja
a keretét eszmék és ideológiák összecsapásának. A titkos per
vádlottját kihallgatásra viszik, ahol összes műveinek halmával
szembesül. A bíróság három tagja egy-egy XX. századi ideológiát testesít meg: a náci, a bolsevik és a liberális, kapitalista nagypolgár más-más nézőpontból, de mind elítélik az
írót. A vádlott véleménye a XX. század első felében született
két vezető ideológiáról, a fasizmusról és a kommunizmusról:
megegyeznek abban, hogy nem tartalmaznak transzcendens
elemeket, vagyis nélkülözik a kultúrát, ami az ő véleménye
szerint az ember szimbólumteremtő képességének megnyilvánulása. Mindkettő a technokrata civilizáció egy-egy típusa,
akárcsak az angolszász liberalizmus, ahogy ő nevezi, plutokrácia. A három bíró kénytelen szembesülni azzal, hogy az
író ideológiájukat, világszemléletüket nemcsak megkérdőjelezi, de érvényteleníti is. Veszedelmes nézetei miatt mindhárman halálra ítélik. Ebben a művében Kodolányi
egyértelműen elhatárolódott mindenféle olyan ideológiától, ami
az emberi életet nem mint önértéket nézi, alárendeli a
humánumtól idegen, kreált szabályoknak. Jó lenne, ha
Kodolányi kikerülne a népi író, a jobboldali író – az író
műveinek nem ismeretén alapuló – skatulyából.
Sulyok Bernadett

(A szerző irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum
főmunkatársa, Kodolányi-kutatóként együttműködik a
KOKUKK Egyesülettel, annak megalakulása óta.)

Kodolányinak már diákkorában kezébe került Freud egyik
könyve, A mindennapi élet pszichopatológiája, egy időben
pszichoanalitikushoz is járt. Pszichológiai műveltsége nagyban
hozzájárult mások behatóbb megismeréséhez, de önmaga
jobb megfigyeléséhez is. Marxista éveit követően visszatért a
kereszténység eszmeköréhez, a reformációban látta, főként
a magyar kálvinizmusban a középkori szerzetesmozgalmak
törekvéseinek továbbvitelét. Tehát gondolatvilágában megfért
www.telki.hu
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A KOKUKK tavaszi irodalmi délutánja
Vendégünk: Mesterházi Mónika
Mesterházi Mónika József Attila-díjas
költő, műfordító a kortárs költészet jól
ismert alakja. Számos irodalmi díja, négy
önálló verseskötete (Visszafagyó táblák

/Cserépfalvi, 1992./, Hol nem volt /Cserépfalvi, 1995/, Nem hittem volna /Belvárosi,
1999./, Sors bona /Osiris, 2007.), a

Műfordítók Egyesületének vezetésében
betöltött szerepe is bizonyítja, hogy
klasszikus poeta doctus-szal van dolgunk. Lírai és prózai
fordításai egyaránt kiemelkedők.Ddoktori értekezésének tárgya az észak-ír kortárs költészet tanulmányozása. Elmélkedésre hívó költészetét tiszta költői formavilágot alkalmazó,
zárkózott, elmélyült személyes lírája teszi vonzóvá.
Tavaszi vendégünk a Szépírók Társaságának tagja, így
kortárs költői délutánunk már második alkalommal kerül
közös megrendezésre az egyik legnagyobb írószervezettel.

Az irodalmi délután helyszíne: Telki Óvoda, Harangvirág
utca 3. Időpontja. 2012. április 13. 17 óra

Minden verskedvelőt teával és szeretettel várunk!
Molnár Krisztina Rita – KOKUKK Egyesület

Mesterházi Mónika
A másik ember – az a rohadék

A másik ember – az a rohadék,
aki fellök, úgy rohan, nem is néz,
aki nem képes félreállni, ha sietsz,
aki rég látott, és meg sem ismer az utcán,
akit rég láttál, és nincs kedved felismerni,
aki nem szán rád egy órát az életéből,
aki az életedből órákat kívánna magának,
aki elfelejti, mit beszéltetek meg,
aki szemedre hányja, ha valamit elfelejtesz,
az a másik rohadék is mindig te vagy.

A lélek kapuja – Költészet napja 2012
„És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

(Babits Mihály)

A vers a lélek kapuja. Megnyílik, kitárja szárnyát, beenged.
Hová? Kuckóba, otthonos zugba, kertbe, végtelen térbe. Az
olvasón is múlik, hova nyit ajtót.
A költészet kétszemélyes. Találkozó. Költő és olvasó térrel és
idővel mit sem törődő viszonya. Lehet titkos kapcsolat is,
de megoszthatjuk másokkal is a találkozás örömét.
Az idei Költészet napján – amit, mint tudjuk, József Attila
születésnapján, április 11-én ünneplünk – játékra hívok mindenkit, aki szeret játszani, és aki szeretné megmutatni, melyik
vers nyitotta ki azt a nehezen nyíló, sokszor kicsit rozsdás kilincsű ajtót, amit úgy szeretünk kulcsra zárni.

Tegyük ki házunk kapujára a nekünk legkedvesebb verset!
Persze többet is lehet! Libegjenek a tavaszi szélben kedves
verssoraink, lassítson csak léptein hazafelé tartva, aki teheti,
és olvasson hazáig minél több verset! Lehet, hogy mire hazaér, könnyebb lesz a járása és a szíve is.

A felhívás nem csak Telki lakóinak, hanem az iskolának, az
óvodának, a boltoknak, üzleteknek, gyógyszertárnak, zöldségüzletnek, pékségnek, éttermeknek, nem szaporítom
tovább: MINDENKINEK szól!
(Szerény javaslat: Tegyük a kézzel írt, kinyomtatott, legépelt
lapokat átlátszó fóliába, hogy egy friss tavaszi zápor ne mossa
el a betűket.)
Molnár Krisztina Rita

Telki ismét méltón ünnepelt a
szabadságharc 164. évfordulóján
A sok éves hagyományhoz hűen
a falu együtt ünnepelte a márciusi ifjakat. A pajta előtt volt a
találkozó, ahol a zord, szeles
idő ellenére sokan vették
kezükbe a fáklyát. A fáklyás
menet 18.30 kor indult a pajta
elől, és énekelve vonult végig
a Petőfi, majd az Akácfa utcán,
az iskoláig. Jó volt látni, hogy
ünnepeink közeledtén egyre
több lakóházon jelenik meg a nemzeti színű lobogó.
2012 március

Az ünnepséget Móczár Gábor alpolgármester nyitotta meg.
Ezt követte a 19 órakor kezdődő, az iskola 7. osztályos tanulóinak – délelőtt már iskolai körökben –- előadott műsora,
melyet Gajdos Judit magyar tanárnő szervezésében adtak
e l ő . A gyerekek jól felkészült, színvonalas előadását RG (ritmikus gimnasztika) műsorszám színesítette, az ünnephez
méltó zenére, öltözékre is nagy gondot fordítva, a műsor végén
pedig élő nemzeti színű lobogót alkotva.
Köszönjük az önkormányzatnak és a fellépőknek, hogy ismét
együtt ünnepelhettük Petőfit és a márciusi eseményeket.
Kamlah Szilvia

Oktatás

Iskolai hírek
-

-

Persányi Barnabás 1.a osztályos tanuló a megyei Sakk
Diákolimpián második helyezést ért el. Felkészítő tanára
Pregitzer György tanár úr.

Harmadik osztályos csapatunk megyei első helyezést ért
ez a Zrínyi Ilona matematika Versenyen. A csapat tagjai:
Ungár Éva, Moore Annika, Farkas Tamás. Felkészítő
tanáraik: Haasné Varga Erzsébet, Leveleki Kinga. Az
egyéni megmérettetésben az ötödik évfolyamon Nagy Borbála
első helyezést ért el.
Felkészítő
tanára
Pusztainé Virág Anna.
A harmadikosok közül
Ungár Éva 3., Farkas
Tamás 4. helyezést ért
el. Nagy Borbála és
Ungár Éva fenti eredményeikkel bejutottak
az országos döntőbe.

III. korcsoportos leány és fiú kosárlabda csapatunk,
valamint a IV. korcsoportos leány csapatunk
megérdemelten szerzett aranyérmet a Kosárlabda
Diákolimpia területi fordulójában. Eredményükkel továbbjutottak a megyei területi fordulóba. Felkészítő pedagógusok: Tóth Melinda, Sarlós Erzsébet.

-

-

A Kodolányi irodalmi pályázat gyermek kategóriájának
győztese Móczár Luca volt. A második és harmadik
helyezést is diákjaink vehették át Sipkovits Viktória és
Farkas Emma személyében. Magyar tanáruk Csömör
Lászlóné. A gyermekeknek és tanáraiknak gratulálunk, és
további sikereket kívánunk!
Ismét üzemel az iskola honlapja, a www.iskola.telki.hu.

A leendő elsősök beiratkozása 2012. április 16, 17,18.
Pótbeiratkozás: május 2. (Bővebb információk a honlapon.)

Az alapítványi bál bevétele több, mint 1.000.000 forint volt.
Ezen felül a festményárverésen befolyt összeg közel
400.000 forint. Nagyon köszönjük minden szülőnek,
adományozónak az általuk nyújtott segítséget, támogatást!
Sarlós Erzsébet - igazgató

Sakkhírek
Telki Iskolai Sakkverseny

A Pipacsvirág Általános Iskolában pezsgő sakkélet
kiemelkedő eseménye volt a február 28-i hófúvásos
délutánon Pregitzer tanár úr által rendezett Telki Iskolai
Bajnokság. Ez a verseny egyben a főpróbájául is szolgált az
ugyanezen a héten rendezett rangos Pest Megyei
Diákolimpiának is. Az éremmel és oklevéllel jutalmazott Iskolai Bajnokságon az alsó tagozatos diákok, főleg a harmadik
évfolyamosok - akik az iskola országos szinten is kiemelkedő
kezdeményezésének köszönhetően tanrend szerint tanulják
a sakkot - mérték össze tudásukat. A lányok és a fiúk külön
kategóriában versenyeztek és jelentős játékerőről és
lelkesedésről tettek tanubizonyságot. A partikból sokat
lehetett tanulni, mivel Pregitzer tanár úr az egyes játszmák
végén kielemezte a játékot a gyerekekkel. Izgalmakban
bővelkedett a játék, amit a asztalok körüli gyakori csődületek
is jól mutattak. A verseny dobogós eredményei a következők
lettek:

Alsós lányok versenye:
1. Persányi Nóra (3.A.)
2. Moore Annika (3.A.)
3. Mervó Kármen

Pest Megyei Diákolimpia - Telki ezüstérem!

A Gödöllőn megrendezett Pest Megyei Diákolimpián - mely a
megyék versenyében a szakemberek szerint messze a legerősebbnek számít - a 28 településről érkező 116 versenyző között a Telki Pipacsvirág Iskola 5 versenyzővel
képviseltette magát (Persányi Nóra - 3.A., Moore Annika - 3.A.,
Bedő Gergő 3.A., Persányi Barnabás 1.A., Szabolcsi László 3. A.). A rendkívül ádáz küzdelmet hozó versenyben Pregitzer
tanár úr tanítványai nagyon jól szerepeltek, közülük is kitűnt Persányi Barnabás, az 1.A. osztály tanulója, aki a főként harmadikosok által uralt mezőnyben ezüstérmet szerzett!
Gratulálunk a versenyzőknek és a tanár úrnak a szép eredményekhez, és további sikereket kívánunk!

Alsós fiúk versenye:

1. Persányi Barnabás (1.A.)
2. Szabolcsi László (3.A.)
3. Bedő Gergő (3.A.)
www.telki.hu
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Minden zöldút Telkibe vezet…
Minden zöldút Telkibe vezet idén május 12-én. Most rajtunk a
sor, hogy vendégül lássuk a Zsámbéki-medence 12
településéről
biciklivel
vagy
gyalogosan
érkező
résztvevőket. Persze, hogy a telkiek se maradjanak ki a jóból,
őket ezúttal egy nagyjából két és fél órás körtúra várja majd,
hogy aztán a többi túrázóval együtt a Pajtában és környékén
2012 március

pihenjék ki az út fáradalmait, pótolják az elvesztett folyadékot
és kalóriákat. A zöldutasok szellemi töltekezésében a Facsiga
zenekar lesz segítségünkre, és amíg a felnőttek ismerkednek, beszélgetnek, addig a gyerekeket kézműves foglalkozások és játékok várják majd. Mindenkit szeretettel várunk!
Láng Noémi

Közösség
Kultúra

Kapcsolatok előadás: Harc nélkül
„Vége!” „Elhagylak!” „Velem így nem
lehet!” „Majd én megmutatom, hogy
egyedül is boldogulok!” „Találok
magamnak különbet is!” A válási
statisztikák szerint ilyesféle mondatok manapság gyakrabban hangzanak el, mint bármikor régebben.

De vajon boldogabbak-e azok, akik
harcba szállnak, akik megmutatják
az erejüket, és minden idegszálukat
az köti le, hogy bosszút álljanak
azon, akit néhány évvel ezelőtt még
öleltek? Nagy Zsóka családi mediátor szerint: nem.

helyzetek, melyek párkapcsolati krízishez vezethetnek –
különböző családi minták, gyermek(ek) születése, élettársi
kapcsolat, szerető megjelenése, korkülönbség, szerepzavarok, titkolózás, válás, és még sok egyéb…- de
kezelésükre van megoldás. Aki eljön meghallgatni Nagy
Zsóka előadását megismerheti azokat a technikákat,
melyeket otthon mi is sikerrel és bátran alkalmazhatunk, és
melyek akár nekünk is eszünkbe juthatnának, ha képesek
lennénk kicsit másként tekinteni a problémáinkra. Ezzel nem
csak magunknak és párunknak segítenénk, hanem
gyerekeinknek is példát mutathatnánk, hogy álljanak hozzá a
nehéz helyzetekhez.
Nagy Zsóka honlapján részletesebb
információ is található metodikájáról:
www.mediaciovalacsaladokert.hu
illetve ajánlom a „Megoldjuk szívem”
című könyvet.

Ő hosszú évek óta azon fáradozik, hogy a felek ne ugorjanak
egymás torkának, inkább méltósággal és emberséggel
próbálják feldolgozni a konfliktusaikat. Meggyőződése
szerint okos szeretettel, higgadt bölcsességgel gyakran a
legválságosabb helyzetekből is megtalálhatjuk a kiutat, és
még válni is lehet ember-módra.

Az előadás a telki Pipacsvirág iskola
éttermében 2012. április 12-én,
csütörtökön – 20 órakor kezdődik.

A mediáció világszerte ismert és elismert módszer a konfliktusok kezelésére. Minden családban előfordulnak olyan élet-

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

A Nyugdíjas klub hírei
Kedves Nyugdíjas Barátaim!

Első klubnapunkat február 25-én tartottuk az iskolában, ahol
zsíros kenyér, forralt bor és sok finom sütemény mellett
beszélgettünk nagyjából 30-an. Az eseményen megemlítettem
néhány kirándulási lehetőséget is, például a Fehérvárcsurgó
és Nádasdladányi kastélyok megtekintését, és egy néhány
napos erdélyi utat. Utóbbi szervezését el is indítanám, mert a
szállást és a buszt időben meg kell rendelni.

szezon. Akit érdekel (nem csak nyugdíjast), hívjon a 372-456os telefonszámon bármikor.
További szép napot!
Márta

Biztosan hallottátok már, hogy Telki testvértelepülése lett
2011-ben Gyimesbükk, ahol volt szerencsénk tavaly eltölteni
néhány napot Lídiával. Láttuk az ezeréves határt és a rendbe
hozott bakterházat is, amit múzeumnak rendeztek be. Megmásztunk egy 1800 méter magas hegyet, ahol megvendégeltek bennünket finom, ott készült tejtermékekkel, megcsodáltuk
a gyönyörű tájat, és boldogok voltunk, hogy feljutottunk a
hegyre.
Erdélyi szállásunk Gyimesbükkön lenne nagyon szép faházakban, minden kényelemmel ellátva - innen kirándulnánk a
környékre. 4-5 naposra tervezném az utat, mert egy-egy nap
az út oda és vissza is. Ha összejönne egy buszra való ember,
akkor kevesebb lenne a költség is. Így összeget nem tudok
még mondani, csak annyit, hogy kilométerenként 255 forint és
ez az út oda-vissza kb. 2000 km. A szállás 10 euró/fő. Az
időpont 2012 június eleje lenne, míg nem indul be a nyári

www.telki.hu
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Közösség

Óvodába hívó
Van, aki tudja, és
van, aki nem, hogy
Telkiben, az Áfonya utcában, van
egy waldorf óvoda.

Az óvodát a Budántúli
Waldorf Pedagógiai
Alapítvány hozta létre,
és működteti 2003 óta
hivatalosan. Sok éven
át az Orgona utcában, múlt év szeptemberétől azonban új
helyen, az Áfonya utca 12. sz. alatt lehet óvodánkat megtalálni. Jelenleg 19 kisgyerek tölti itt délelőttjeit, két pedagógussal. Írásunkban szeretnénk röviden bemutatni az óvodát,
pedagógiáját.

A Waldorf-óvodákban a gyermekek ismeretéből adódó –
testi, lelki szükségleteiket figyelembe vevő – pedagógiai
program alapján történik a mindennapok szervezése. A gyermekkép, melyet a pedagógia alapjának tekint, Rudolf Steiner
által, a századelőn kidolgozott filozófiai rendszerben, az
antropozófiában gyökerezik.
A kisgyermek érzékeiben él. Hallása, tapintása, ízlelése,
szaglása, egyensúly-érzéke, saját térbeli helyzetének felismerése határozza meg a világról alkotott képét. A waldorf
óvodákban ezért a tapasztalásnak és a mozgásnak különösen
nagy szerepe van. Az anyagok, melyekkel a gyerekek kapcsolatba kerülnek mind „elsődleges” (természetes) anyagok:
csiszolt fák, selymek, vásznak, gyapjú… A kisgyermekek
óvodás életkoruk kezdetén – és még azután is – kiszolgáltatott utánzóként viszonyulnak környezetükhöz, kezdetben az

anyjukhoz, apjukhoz, testvéreikhez, később az óvónőkhöz,
óvodás társaikhoz. A waldorf óvodákban tehát a legerősebb
pedagógiai eszköz a mintaadás.
A pedagógia a gyerekek természetes, belső képteremtő
képességét tekinti alapvetőnek. Óvodás éveik során a
gyerekek nem kapnak kész képeket, sem az óvodában, és
lehetőség szerint otthon sem. Saját fantáziájuk teremti meg a
képeket, alkotja meg a számukra még ismerős, biztonságos
világot a mesékből, a szabad játék és a különböző kézműves
tevékenységek során.

A gyerekek számukra jól követhető ritmus szerint élik a
napokat, heteket. Az év egésze a keresztény ünnepkörök köré
szerveződik, és erős hangsúlyt kap az őket körülvevő természet változása a mindennapok során. A hét minden
napjához köthető egy kézműves tevékenység (rajzolás,
méhviaszgyurmázás, gyapjúkép készítés, kenyérsütés és festés). Ugyanígy kapcsolódik minden naphoz a tízórai gabonája, melyből az óvónő meleg kását készít a gyerekeknek.
„A Waldorf-óvodai nevelés a gyerekben működő természetes
erőket támogatja úgy, hogy a gyerek szabadon tudja azokat
alkalmazni, fejleszteni. Mindez szeretetteljes, meleg légkört
kíván, amely biztosítja a megfelelő fizikai és pszichés
környezetet, s kizárja a zavaró és erőszakos befolyásokat.”
(Waldorf-óvodapedgógiai keretprogram 1997.)

Az óvodába jelentkezés határideje május közepe.
Jelentkezési lapot kérni és érdeklődni (délutáni
órákban): Joós Beáta 70-3358345, Lafferton Judit
30-3562404. Honlapunk: www.budantuliwaldorf.hu

Sepp Norbert: A Fagykirálynő
A májusi Telki Fesztiválon bemutatásra kerülő mese 1. része

Egyszer régen, nagyon régen, a világ kezdete után alig egy
kevéssel, hárman uralkodtak a Földön. A Napé volt a nappal,
meleget árasztott, világított a dolgozó embereknek, érlelte a
gyümölcsöt. Nővére, a Hold éjszaka járta a világot, altatódalt
dúdolt a madárkáknak, betakargatta harmattal a mezőt, és
elhozta a nyugodt pihenést a munkában megfáradtaknak.
Unokanővérük, a Fagykirálynő pedig az Északi- és a Délisark között utazgatott, gondoskodva a jégsapkákról, a forróság
utáni enyhülésről, a téli hópaplan kiterítéséről, így segítve társait az uralkodásban.
Rendben és harmóniában élt mindenki.
Egy nap a Fagykirálynő birodalmába vándor érkezett. Az
Utazó apró ládikát cipelt magával. A várfalak alá érvén letette
terhét, összevont szemöldökkel, fejcsóválva méricskélte a dérlepte bástyákat, majd körbekémlelt, nem látja-e valaki, mit
művel. Mihelyt meggyőződött róla, hogy egyedül van, kinyitotta a ládát, titkos szavakat mormolt, s eközben egy zöld üvegcséből háromszor sistergő bűzös folyadékot löttyintett bele;
majd furcsa, bűvös kézmozdulatokat csinált, és határozott,
parancsoló hangon így szólt: „Korona, tedd a dolgod, s miénk
2012 március

lesz a világ!”
Ezután bebocsátást kért a palotába.
A királynő megörült az Utazónak (végtére is, az Északi-sarkon
igencsak ritka a látogató). Vendégül látta, s miután a lakoma
véget ért, kíváncsian megkérdezte, vajon mi az, amit magával
hordoz.
Az Utazó így felelt:
– Úrnőm, tudd meg, hogy egy jóslat szerint csak a leghatalmasabb uralkodó képes kinyitni e ládát. Régóta járom már a
világot, hogy megtaláljam őt.
Leszállt az éj. A Fagykirálynőt nem hagyta nyugodni a kíváncsiság. „Csak egy pillantást vetnék arra a ládikára”, gondolta, és
a trónterembe sietett, ahol az Utazó a csomagját hagyta. Mit
tudhatta szegény, hogy hamarosan egy gonosz terv áldozatává
válik!
A doboz csendesen pihent a padlón. A Fagykirálynő felvette,
forgatta, nézegette; az egyszeriben kinyílt, és lám, egy
gyönyörű, jégből készült, csillogó-villogó korona került elő
belőle. Szépsége ámulatba ejtette az uralkodót.

Közösség
Az Utazó „véletlenül” épp ekkor toppant a trónterembe, s felkiáltott:
– Hold fogta, s csak kiszáradt, Nap érinté, s csak hevült,
Fagykirálynő kezében a korona előkerült!
Nincsen még egy erő, mely nemesebb lenne, mint a fagy,
Lám, a jóslat színigaz: leghatalmasabb te vagy!
A királynő remegve nyúlt a meseszép fejdíszért:
– Felpróbálhatom? - kérdezte epedve.
A vendég a királynő homlokába nyomta a koronát, és az ékszer, melyet az Utazó - egy gonosz varázsló - a hatalomvágy
mérgével itatott át, ettől kezdve minden mozdulatát irányította.
A Fagykirálynő megszédült, és egyre csak az Utazó szavait
ismételgette:
– Én vagyok a leghatalmasabb uralkodó, a leghatalmasabb, a

leg-ha-tal-ma-sabb...

Addig mondogatta, míg végül el is hitte, és ó, jaj, még azt is
elhatározta, hogy nem osztozik többé az uralmon unokatestvéreivel, hanem teljes egészében magának szerzi meg.

Telt-múlt az idő. Elérkezett a téli napforduló, amikor a hagyomány szerint mindhárman összegyűlnek a Fagykirálynő északi
udvarában, hogy koccintsanak az új esztendőre – ők ugyanis
ilyenkor kezdik az évet. Ezúttal is egyszerre érkezett a Nap és
a Hold, éppen abban a rövidke pillanatban, amikor egyikük ideje
lejár, és a másikuké elkezdődik. Ám idén minden másként
alakult. A pezsgőbe a hatalomvágytól megrészegült Fagykirálynő álomport kevert, és elkábított unokatestvéreit varázslattal foglyul ejtette.
A szürkület és hideg korszaka köszöntött be a világon.

(Folytatás a következő számban)

Telki méz a Vásár-napon
Kedves, mosolygós hölgy kínálja a mézet a Telki Vásárban:
Kamocsai Zsuzsa sokak számára jó ismerős a faluban. Férjével, Ebedli Ferenccel nem csak a focisulit vezeti kiválóan,
hanem immár méhészkednek is. Ferenc nagybátyjától örökölt
húsz méhcsaládot. A telki erdő közelsége, a közeli akácosok
kedvező környezetet jelentenek a méheknek, így Ferenc és
Zsuzsa szakkönyveket vásároltak, felvették a kapcsolatot a
területi méhegészségügyi felelőssel, Mészáros Györggyel és
két évvel ezelőtt lelkesen belefogtak a méhészkedésbe. Az
eredmény nem maradt el: akácmézzel, virágmézzel,
napraforgómézzel, erdei mézzel várják a vásárlókat.
Aranyszínű, barna és napsárga üvegek mellett majdnem fehér
színűek is sorakoznak a polcokon – ezek a krém mézek.

A mézben található két legfontosabb cukor a szőlőcukor
(glükóz) és a gyümölcscukor (fruktóz). A szőlőcukor nehezen
oldódik vízben, így könnyen kristályosodik. Minél nagyobb a
szőlőcukor aránya, annál gyorsabban kristályosodik a méz. A
gyorsan kristályosodó fajták közé tartozik például a repce-,
mustár-, napraforgó-, pitypang- és a borostyánméz. Kipergetés
után a repce és a napraforgó méze akár két hét alatt is kikristályosodhat. A méz folyósságát a kristályok mennyisége és
mérete is befolyásolja. Ha a mézben túlnyomórészt apró kristályok találhatók, a méz finoman krémes, ha durvábbak, szemcsésebb állagú lesz. A krémmézeket nálunk is egyre jobban
kedvelik, mivel könnyebben kezelhetők, nem folynak annyira,
tömény vaj nélkül is könnyen és tetszőleges vastagságban
kenhetők kenyérre. A gyümölcscukor több nedvességet képes
felvenni a levegőből, önmagában gél állapotú. A gyümölcscukrot nagy arányban tartalmazó mézek, például az akácméz
kristályosodási folyamata nagyon lassú folyamat, a jól beérlelt,
tiszta akácméz több évig is „tükrös” marad.
A mézet a természetgyógyászat alternatív édesítőszerként,
köhögések csillapítására, immunerősítőként, roborálóként
ajánlja. Teába, kávéba téve a mézet fontos tudni, hogy a méz
lényege, a pozitív élettani hatásokat okozó létfontosságú
anyagok (vitaminok, enzimek, aminosavak) 40°C feletti
hőmérséklet hatására károsodnak – vagyis ne forró teába
tegyük a mézet! A fajtamézek készítéséhez a méhcsaládokat
utaztatni kell, ezt hívják vándorlásnak, vagyis a kaptárakat oda
kell szállítani, ahol éppen virágzik a mézelő növény. A méhek
röpkörzete 2-3 km, ebben a körzetben gyűjtenek hatékonyan. Az
akácmézhez a méhek a Telki-Budakeszi akácerdőből gyűjtik a

nektárt, az akácvirágzás utáni gyűjtésből készül az erdei méz.
A tavaszi és nyári virágmézekhez Telki százféle virágáról,
gyümölcsfáiról gyűjtik a méhek a nektárt és a virágport. A vegyes
virágméz így teljes egészében helyi termék, telki méz!
Közeledik a tavasz, a permetezések ideje. A méhek védelme
érdekében a permetezést a kora reggeli órákban vagy este,
napnyugta előtt egy órával végezzük, amikor a méhek már visszatérnek a kaptárba. A permetezőszer legyen méhbarát, ez a
szerek csomagolásán fel van tüntetve. Ha egy méh vegyszerezett virágra téved, nagy eséllyel elpusztul, mielőtt elérné a
kaptárát. Ha mégis képes eljutni a kaptárig, az őrméhek idegen
szaga miatt leölik.

Május, június a rajzás ideje. Ilyenkor előfordul, hogy méhraj
függeszkedik a kertben valamelyik fán. A fürt súlya elérheti akár
a 2-3 kg-ot is. Nyugodtan kell őket hagyni és értesíteni telefonon a méhészeket, hogy a rajt befoghassák. A méhrajtól nem
kell megijedni, a méhcsaládok mézzel vonulnak el, így a kiszállásuk után néhány óráig nem hajlamosak a szúrásra.
A méhek március elejétől október végéig repülnek, utána
betelelnek, a behordott mézből élnek. Az első tavaszi meleg
nap csalogatja elő őket. Ha méhet látunk repülni, biztosak
lehetünk benne, hogy 15 fok felett van a hőmérséklet. Ha
bőrünkre, ruhánkra száll megpihenni, ne hessegessük, ne
üssük agyon – finoman seperjük le vagy egyszerűen csak fújjuk
meg… rövid pihenője után tovább indul gyűjtögetni.
Jánosi Csilla – KOKUKK Egyesület
www.telki.hu
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Környezet

Kertátalakítás
Vállalatunk igazgatója – mintegy harminc éve, egy hollandiai
út után –, a következőket mondta: vendéglátója szerint a sűrűn
lakott Hollandiában igen nagy probléma a csend hiánya. Én
akkor elcsodálkoztam, hogy a csend ekkora érték, de ma már
megértem. A motorizáció, az építkezésekkel járó zaj, valamint
az időben alig korlátozott fűnyírás miatt nyáron szinte állandó
zajban élünk. (Én – a közterület fenntartók kivételével – támogatnék egy olyan kezdeményezést, hogy csak 15-19 óra
között lehessen füvet nyírni.) A csend érdekében két területen
lehetne tenni. Egyrészt, a községet átszelő úton hatékony
eszközökkel – pl. fekvőrendőrökkel – le kellene szorítani a
megengedett sebesség határát, ami különösen az újtelepi
lakosság életminőségét javítaná, mert itt jelenleg 60, illetve
90 km/óra a megengedett sebesség. Másfelől, a
gyepfelületek csökkentésével is mérsékelni lehetne a fűnyírásból eredő zajt. E cikkben ez utóbbira teszek javaslatot. Ez
egyidejűleg több cél elérését segítené. A zaj csökkentésén felül
megoldódna az avarelhelyezés problémája, javulna a
lakókörzet mikroklímája, továbbá a természetvédelem érdekei
is fokozottabban érvényesülnének. Megjegyzem, hogy amit
javaslatba hozok, az több helyen már élő valóság, csak az
eljárást el kellene terjeszteni.

A javaslat lelke, hogy mindenki
csak annyi gyepfelületet tartson meg, amennyire a családnak tényleges igénye van játék,
napozás, grillezés stb. céljára.
A többi felületet elsősorban jól
megválasztott cserjékkel kellene beültetni. Érdemes lenne
a telekhatárokon létrehozni egy
viszonylag széles, nem nyírt
sövényt, ami a szomszédéval
együtt már komoly háborítatlan
felületet eredményezne. Ezáltal a lakóövezetben lassan
kialakulhatna egy zöldfolyosó
hálózat, ami kiváló élőhely lenne a madarak és sünök

Tavaszi séta az Öreg Tölgy
Erdei Tanösvényen
A Kokukk Egyesület szervezésében 2012.
április 28-án szakvezetéssel kísért erdei sétára
indulunk az Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen,
ahol megismerkedhetünk a tavaszi erdő
növény- és állatvilágával.

Találkozó 10 órakor a tanösvény indítótáblájánál, - a Rozmaring utca végénél található erdei út végén, a padoknál. Távolság 3 km, időtartam kb. 2 óra, szint:150 m.

Az útvonal egy rövid szakaszon meredek, nehezen járható,
babakocsival nem javasolt a megközelítése. A program rossz
időjárás (eső vagy viharos szél) esetén elmarad.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
KOKUKK Egyesület
2012 március

részére. Másfelől, magas cserjékkel, avagy alacsonyra növő
fákkal kellene körülvenni a lakóházat, ami a földszintet jórészt
beárnyalná. Ennek nyáron lenne jelentősége. A kertek átalakítása az adottságok miatt nehéz feladat, ehhez feltétlen
szükség van kertész szakemberre! A javasolt átalakítást
tavasszal már meg is lehetne kezdeni!

De mi legyen az
avarral, aminek a
mennyisége
a
gyepfelület csökkenésével még meg
is nő? Az, ami az
erdőben is történik. Az avart és levágott füvet be lehet hordani a cserjesávba, ahol az
majd egy év alatt a
növény számára
felvehető tápanyaggá bomlik, és egyúttal a talajt a kiszáradás
ellen is védi. Az apróra vágott, vékony gallyak is ide kerülhetnek, a vastagabb gallyakat pedig nyáron kerti sütés-főzés
közben lehetne eltüzelni.
Környezetvédelmi szempontból az avarmegsemmisítés
legkárosabb módja az avar elszállítása műanyag zsákokban,
hiszen ehhez fosszilis energia szükséges. Ennél már az alábbi alternatív lehetőségek is jobbak:
– málna és eper őszi betakarása a dísznövények lehullott
levelével,
– a fertőzött gyümölcsfalevelek elégetése, lehetőség
szerint száraz állapotban,
– lombhullás közben és után a gyepen levő avart két jól
megválasztott időpontban fűnyíróval fel lehet aprítani
olyan kicsire, hogy az már a gyepfelületen hagyható, tápanyagként.
Bartha Pál
ny. erdőmérnök

Az egyesület 2003 tavasza óta működik Telkiben.

TELKI PIAC MEGSZERVEZÉSE – ÖREG TÖLGY ERDEI
TANÖSVÉNY – FALUTAKARÍTÁS – JÁTSZÓTÉRFESTÉS
– TULIPÁNÜLTETÉS– KODOLÁNYI-SZIMPOZION –
IRODALMI ESTEK ÉS PÁLYÁZATOK– ILLEGÁLIS
HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA –
KOMPOSZTÁLÁS– MADÁRGYŰRŰZÉS – FÁSÍTÁSI
AKCIÓK
Kérjük, amennyiben támogatja célkitűzéseinket, személyi jövedelemadója 1%-ával
is segítse azok megvalósulását!
Kodolányi János Kulturális és
Környezetvédő Közhasznú Egyesület

Adószám: 18701490 – 1 – 13

Egészség

A gyermekkori napégés növeli a
melanoma kialakulásának kockázatát
A melanoma malignum a bőr, a nyálkahártyák (kötőhártya, száj- és orrnyálkahártya, melléküregek, hüvely,
gyomor- és bélcsatorna) a szem ill. egyéb szövetekben
levő festéksejtekből kiinduló rosszindulatú bőrdaganat, mely egyre növekvő gyakorisággal fordul elő
világszerte, köztük hazánkban is.

Míg régen a napbarnított bőr divat volt és az egészség
jelének tartották, ma egyértelműen a bőrkárosodás jegyeit
tükrözi. Köztudott, hogy a föld körüli ózonréteg károsodása
miatt egyre erősebb és károsítóbb a napfény ultraibolya (UV)
sugárzása. Az UVB tartomány okozza a bőr barnulását és
felelős a napégésért, míg az UVA sugárzás a bőr korai
öregedésének az okozója, károsítva a kollagén és elasztikus
rostokat, elősegítve a korai ráncok, felszínes értágulatok
kialakulását a bőr elvékonyodásával. Ma már azt is tudjuk,
hogy a melanoma kialakulása közvetlen összefüggésbe
hozható a napfény UVB sugárzásával.
A melanoma több szempontból is a daganatos betegségek
egyik leginkább félt típusa egyrészt növekvő előfordulási
gyakorisága miatt (ez Magyarországon évente 10-15 új
beteget jelent 100.000 lakosra számítva), másrészt az
áttétképzési képessége miatt, mellyel az életet közvetlenül
veszélyeztetheti. Korai felismerésével azonban teljes gyógyulás várható.
Fontos tudnunk azon rizikótényezőket, melyek fokozottan
hajlamosíthatnak a melanoma kialakulására. Jól ismert, hogy
a világos hajú, fehér bőrű, szeplős, világos szemű,
fényérzékeny egyének kockázata jelentősen nagyobb.
Ugyancsak jól ismert a nagyszámú (esetleg szabálytalan vagy
szokatlan formájú) festékes anyajegyet hordozó egyének
fokozott kockázata. A visszatérő napfényhatások, a szoláriumok használata és a korábbi életkorban elszenvedett, többszöri, súlyos napégés kóroki szerepe is jelentős.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a gyermekkori napégés
különösen veszélyes lehet, ezért a 6 éves kor alatti gyermekeink napvédelme kiemelt jelentőséggel bír: a szülők
alkalmazzanak erős fényvédőkészítményt, és mindig legyen
rajtuk pamut ruha és sapka ill. napszemüveg! Egy éves kor
alatti gyermeket direkt napfényhatás nem érheti! Előzetes
melanoma malignum közel tízszeres kockázatot jelent a
második melanoma kialakulása szempontjából. A családban
már előfordult bőrdaganat szintén hajlamosító tényező,
melynek hátterében eddig több gén hibáját sikerült kimutatni.
Ilyenkor a családtagokat érdemes szűrővizsgálatnak alávetni.
A kockázati csoportok felismerése és rendszeres bőrgyógyászati követése a bőrrák okozta elhalálozás csökkentése
szempontjából alapvető fontosságú feladat!
A melanoma gyanúja fennáll minden olyan festékes elváltozásnál, mely a bőrön hirtelen, újonnan alakul ki, vagy egy
korábban már meglevő színes anyajegy külleme megváltozik. A hirtelen növekedés, a színbeli változás, a szabálytalan, nem éles széli határ kialakulása, a felszíni hámlás, a
kifekélyesedés, vérzés jelentkezése ill. a viszketés és környéki gyulladásos jelek mind felhívhatják a figyelmet a rosszindulatú elfajulásra.
A napon tartózkodás lehet egészséges is (hiszen az UVB

nélkülözhetetlen a D vitamin képződéséhez), de csak akkor,
ha azt kellő óvatossággal tesszük. Bőrünk rendelkezik természetes védekező képességgel is a napsugárzással szemben, azonban a káros hatások elkerülése érdekében a napon
tartózkodáskor mindenkinek ajánlott valamilyen professzionális fényvédő készítményt használni. 11 és 15 óra
között, amikor a legintenzívebb a napsugárzás, kerülni
érdemes a napon tartózkodást. Felhős időben, edzés és
sportolás közben, síeléskor, vízben tartózkodásnál különös
figyelmet érdemel a fényvédelem! Napégés esetén
késedelem nélkül orvosi ellátás szükséges. Fontos, hogy a
fényvédő készítmény UVA és UVB szűrőt is tartalmazzon.

Dr. Sápy Mónika – bőrgyógyász, kozmetológus szakorvos

Árak a Telki Kórházban
Bőrgyógyászati alapvizsgálat
Anyajegyszűrés

20.000 Ft

20.000 Ft

Dr. Sápy Mónika rendelése
Rendelési időpontok:

Hétfő 9:00-13:30, Kedd 12:00-15:30,
Csütörtök 9:00-13:30
Rendelési helyszín:

Egészségcentrum (1121 Budapest, Budakeszi út 36/C)
Időpont egyeztetés: 40 372 300

www.telki.hu
www.telki.hu
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Hirdetés
Közérdekű

Hirdessen a Telki Naplóban!
Miért érdemes a lapban
hirdetni?
– Rendkívül magas vásárlóerővel rendelkező célcsoportot érhet el.

– A vezető piackutató intézetek fogyasztói vásárlóerő-index kutatásai szerint Telki az egyik legnagyobb vásárlóerővel rendelkező magyarországi
település.

– A helyi felmérések szerint a telki lakosság közel
75%-a Budapestről kiköltözött, de a városhoz
kötődő, családi házban élő, döntő többségében
fiatal vagy középkorú, vállalkozó vagy vezető
értelmiségi foglalkozású, életmódjából adódóan
jellemzően több autót tart fenn. A jövőt bizakodóan
ítéli meg; a családonkénti átlagos gyermekszám
három, ami magasan az országos átlag feletti érték.
– Üzenete garantáltan célba jut.

– Ingyenes terjesztés „házhoz szállítással”.
– Elhanyagolható a meddőszórás.

– A Telki Napló olvasottsága magas, a lakosság
körében kedvelt és igényelt hírmagazin.

– Hirdetése magas minőségű tartalmi környezetben
és igényes formában jelenhet meg.
– Tudatosan maximalizáljuk a lapban megjelenő hirdetések mennyiségét.

– A teljes terjedelem legfeljebb 25 %-át tehetik ki a
hirdetések.
–

A hirdetését kiemelt helyen jelentetjük meg.

Hirdetésfelvétel és további információk: személyesen a Telki Polgármesteri Hivatalban, illetve
06-26/ 572-003-as telefonszámon.

24 órás
közbiztonsági
szolgálat

Amennyiben bűncselekményt észlel környezetében január óta már a
budakeszi közbiztonsági
szolgálatnál is bejelentheti a 06-30-621-2092-es
telefonszámon,
ahol
azonnal
értesítik
az
ügyeletes járőr(öke)t.

LÉGÚTI ALLERGIA ÉS
TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov. f ő o .
2093 Budajenő, Szőlőhegy út 1.

HÚSVÉTI AKCIÓ!!!
Fogkőleszedés
50% kedvezménnyel!

Magyar-osztrák-német-svájci pacientúra körében szerzett
26 éves tapasztalattal várom kedves vendégeimet!

Dr. Bánfi Marianna

Tel.: +36-70/ 517-1813
Cím: Telki, Kórház fasor 24. (Szolgáltatóház), I. em.
2012 március

Hirdetés

Zongorahangolást
és javítást vállal
szakember,
közületeknek is.
Telefon:
06-30/21-12-094

IMPRESSZUM

GÓLYAHÍR
Lapzártánkig született:

Varga Tamás és Süli Adrienn gyermeke: Varga Petra

Marosvölgyi Zoltán és Laczkó Judit gyermeke: Marosvölgyi Donát
Bátori András és Bátori Adrienn gyermeke: Bátori Nándor

Papp Miklós és Pappné Polacsek Orsolya gyermeke: Papp Eszter

Jó egészséget kívánunk!

Telki Község Önkormányzata
2089 Telki, Petőfi utca 1.
Felelős kiadó:
Telki Község Polgármestere
Felelős szerkesztő:
Szilágyi Balázs
telkinaplo@telki.hu
Munkatársak:
Bognár Annamária
Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia
Koltai Piroska
Rédey Iván
Nyomdai munkák
SOLONG Press Kft.

Következő számunk
lapzártája: április 13.

Hirdetési díjak befizetési
határideje: április 13.
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