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Megôrizted-e lángvirágom, 
mit kezem szivedre tûz?
Heve: nyaram, s ô nyíló berkem: 
gyomnyi fekete tûz.
Volt úgy, hogy nem volt füstgyomocska, 
de bokros mennyei jel, - 
a pokolvihar a virágzást 
tôle tanulta el.
Tôle tanulta s fellegszirma 
fodrozva, rengve vonult, 
s mint jácintporzók, kihajolván 
villámival, lenyúlt.
Szaggatta, tépte gyomocskámat.
Harmatja jégesô, 
és megborzongva rája rázta, 
ki friss-nedvet lesô.
Most virágpora leheletnyi, 
és talán meddô korom, 
mely, ím, reszketve száll hajadra 
és gyászfátyolba von.
Szeresd és viseld lángvirágom, 
mit kezem szivedre tûz, 
forró nyaram ô s csendes berkem: 
gyomnyi fekete tûz.

Üdülôtelepi lakossági fórum
Telki község képviselôtestülete június 9.-re kihelyezett testületi ülést ter-
vezett az üdülôtelep egyik terecskéjére. Az ülés egyetlen témája az
üdülôtelepen felhalmozódott problémák megoldásának kérdése volt.

Látványos ingatlanfejlesztés Budajenôn

Riportunk  4. oldalon

Vélemények a 4. oldalon 

Beszámolónk a 3. oldalon

Ásó, kapa, nagyharag…

Demográfiai bumm
Telki népessége gyors ütemben növekszik, szép számmal költöznek ki nagy-
családosok, és az itt lakók gyermekvállalási kedve is töretlen. A lakosság
összetételét azonban nem lehet elôre kiszámítani. Vagy mégis? Az Oktatási és
Kulturális Bizottság által tavaly megrendelt demográfiai vizsgálat egyér-
telmûen mutatja, hogy az óvoda már tervezésekor alulméretezett volt, és
hosszú ideig az is marad. Kíváncsiak voltunk, milyen egyéb tényezôk befolyá-
solják még a jelentkezôk számát, és hogyan kezeli az intézmény vezetése a ki-
alakult helyzetet.

Háziorvosi szolgálat
új körzetek Telkiben

A falu feletti Szôlôhegyen tervezett parcellázás régóta napirenden lévô té-
ma Budajenôn, azonban a nemrégiben napvilágot látott szabályozási terv
új, és némiképp váratlan fordulatot is tartogatott: a faluvezetés ugyanis az
eredetileg tervezettnél is nagyobb földrész belterületbe vonásáról szándé-
kozik dönteni. A kérdés Telki számára sem közömbös.

Az önkormányzat képviselôtestülete a lakosság egészségügyi ellátásának ja-
vítása érdekében Telki területén további, ellátási kötelezettséggel mûködô
felnôtt és gyermek háziorvosi körzetek létrehozásáról döntött

Részletek az 5. oldalon
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Beszámoló a képviselôtestület üléseirôl
2005. május 26.2005. május 26.
1. napirendi pont. Javaslat új háziorvosi és
házi gyermekorvosi körzetek létrehozásá-
ra.

Elôterjesztô: Halász Terézia, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke
Telki község képviselôtestülete rendeletet al-
kotott az új háziorvosi és gyermekorvosi kör-
zet létrehozásáról. A jogszabály 1500 fôben
maximálja az egy körzethez tartózó felnôttek
számát. Ezért a Muskátli utca, Kökörcsin utca
által határolt terület körzet szerint továbbra is
Budajenôhöz tartozik, azonban a szabad or-
vosválasztásjegyében az ottlakók is választhat-
ják majd a telki körzetben praktizáló orvost.
2. napirendi pont. Közoktatás fejlesztési
koncepció elkészítésére érkezett pá-
lyamûvek kiértékelése

Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
A kiírásra hat pályázat érkezett, ezek közül
három volt értékelhetô. A bizottság az Expan-
zió Humán Kft. pályázatát javasolta el-
fogadásra a képviselôknek. Az indoklásból
kiderült, hogy a pályázó rövidebb átfutási
idôvel vállalná a munka elvégzését, ráadásul
az 500.000 Ft-os keretbôl a koncepcióterv
mellett a kiválasztott alternatíva intézkedési
tervét is elkészítenék. További elônyként lett
megfogalmazva, hogy a cég rendelkezik
helyismerettel és tapasztalattal a Zsámbéki-
medencében. 
A testület az elôterjesztést egyhangúlag meg-
szavazta.

3. napirendi pont. Új élelmiszerüzlet elhe-
lyezkedésének kérdése

Elôterjesztôk Varga Mihály polgármester és
Baltási Gábor a Pénzügyi és Településfejlesz-
tési Bizottság elnöke
Baltási Gábor elôterjesztésében elmondta,
hogy a bizottság kompromisszumos javasla-
tot fogadott el a kérdésben, vagyis támogatják
az élelmiszer áruház megépítését a kérdéses
területen, de csak az alábbi feltételekkel: 
- a beruházó köteles gondoskodni a közterü-

let kultúrált rendezésrôl a létesítmény kör-
nyékén, 

- a közlekedés feltételeit meg kell teremte-
nie, különös tekintettel a Fôúthoz történô
biztonságos csatlakozásra, 

- garantálnia kell az építés magas minôségét,
- gondoskodnia kell a biztonságos gyalogos-

közlekedésrôl,
- az épületnek építészetileg illeszkednie kell

a környezetébe (iskola, óvoda),
- megfelelô legyen az épület terepbe illesztése,
- tervpályázaton kerüljön kiválasztásra az

épület terve
Az elôterjesztés vitája során Bordás András
képviselô szerint szerencsétlen a helyszín,
ezért vigyáznunk kell arra, hogy egy oda nem
illô épülettel ne csapjuk agyon a településké-
pet, ugyanakkor a beruházókat sem szabad
elijeszteni. Elhangzott, hogy Torday Krisztina

fôépítész asszony minden tekintetben ellenzi
az elképzelést. Szûcs János képviselô megje-
gyezte, hogy nagy a lakossági igény egy szín-
vonalas élelmiszerüzletre, annál is inkább,
mert a Mini Viki és a Muskátli is leépít. Bor-
dás András jelezte, hogy a szabályozási tervet
módosítani kell, Péter András képviselô sze-
rint azonban addig van lehetôségünk érdem-
ben beleszólni a tervekbe, amíg nincs módo-
sítva a szabályozási terv, mert utána elég egy
akármilyen épületet a szabályozókhoz igazí-
tani. Varga Mihály polgármester javasolta,
hogy adjuk meg a lehetôséget a SPAR-nak,
hogy több tervvel is elôálljon, és csak akkor
írjunk ki pályázatot, ha egyik sem felel meg
az elvárásoknak.   
A képviselôk végül egy tartózkodás mellett
elfogadták ezt az ütemtervet.

4. napirendi pont. Belsô ellenôrzési terv kér-
dése

Elôterjesztô: Baltási Gábor a Pénzügyi és Te-
lepülésfejlesztési Bizottság elnöke
Minden önkormányzatot törvény kötelez a
belsô ellenôrzési terv elkészítésére. A bizott-
ság ülésén részletesen kidolgozta a tervet,
amit megküldtek a képviselôknek. A testület
ezt egyhangú döntésével jóváhagyta.

5. napirendi pont. Iskolaigazgató prémiu-
mának kérdése

Elôterjesztô: Móczár Gábor az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
Az iskolaigazgató két havi bruttó bérének
megfelelô prémiuma az éve eleji költségve-
tésben be lett állítva. Tekintettel arra, hogy
Pignitzkiné Lugos Ilona munkáját vala-
mennyi érdekelt testület megelégedésére vég-
zi, az elôterjesztô javasolta a prémium meg-
ítélését. Varga Mihály polgármester tájékoz-
tatta a testületet arról, hogy, mivel saját hatás-
körébe tartozó döntésrôl van szó, már intéz-
kedett az igazgatónô prémiumáról. A Testület
a tájékoztatást egyetértôleg tudomásul vette.

6. napirendi pont. Az Üdülôtelep problémá-
inak megtárgyalása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Mihály és a képviselôk megállapodtak
egy kihelyezett testületi ülés megrendezé-
sérôl, amire június 9-én, a Szarvas utca és Tu-
lipán utca sarkán lévô kis téren kerül sor. A ki-
helyezett ülés egyetlen napirendi pontja az
üdülôterületi problémák megoldásának le-
hetôségei lesz. Az ülésre minden üdülôtelepi
lakos meghívást kap. (Lásd tudósításunkat a
3. oldalon!)   

7. napirendi pont. Ingatlan-befektetôi ajánlat

Elôterjesztô Varga Mihály polgármester
Varga Mihály egy ingatlanbefektetôtôl érke-
zett ajánlat módosítását javasolta, ami a kép-
viselôknek elôzetesen meg lett küldve. A tes-
tület további változtatásokat javasolva, végül
egyhangúlag döntött.

8. napirendi pont. Polgármester prémiuma

Elôterjesztô: Baltási Gábor, a Pénzügyi és Te-
lepülésfejlesztési Bizottság elnöke
A bizottság az elôzô évektôl eltérôen idén
nem fogalmazott meg szempontrendszert, így
nem kötötte feltételekhez a prémium odaítélé-
sét. Ennek indoka, hogy az idei évre hatályos
törvény a polgármesterek részére adható pré-
mium mértékét az eredeti felére csökkentette,
ezért a bizottság Varga Mihály munkáját érté-
kelve nem látta indokoltnak a prémium mér-
tékének egyéb szabályozókkal történô esetle-
ges további mérséklését.
Az elôterjesztést a testület egy tartózkodás
mellett elfogadta.

Egyebek

Móczár Gábor képviselô felvetette, hogy a
Muskátli utcai játszótér mielôbbi megépítése
érdekében önálló számlát kellene nyitni, aho-
vá a segíteni szándékozó lakosok átutalhatnák
a támogatásukat. Varga Mihály polgármester
elmondta, hogy néhány nappal ezelôtt vett
részt egy konferencián, ahol kedvezônek tûnô
játszótér finanszírozási lehetôségek is elhang-
zottak. Ezeket vizsgálják a hivatalban. 
Halász Terézia képviselô asszony egy utcabál
gondolatát vetette fel, aminek helyszíne a Ví-
ziváros lenne. Elhangzott, hogy a KOKUKK
egyesületet is be lehetne vonni a szervezésbe.

Péter András képviselô az Erdôgazdaság ké-
rését tolmácsolta, melyben a falu segítségét
kérték az Arborétum sportpályáján lévô élet-
veszélyes focikapuk kicserélésének finanszí-
rozására. A két kapu összesen ötvenezer fo-
rintba kerül. Tekintettel arra, hogy Telki kü-
lönbözô programok megrendezésére több al-
kalommal is díjmentesen igénybe vehette az
Arborétumot, a képviselôk ellenvetés nélkül
megszavazták a kért támogatást. Szûcs János
képviselô, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnö-
ke emellett vállalta, hogy ellenszolgáltatás
nélkül leszállítja és a helyszínen felállítja a
kapukat.

Halász Terézia jelezte, hogy idén is lényege-
sen több gyermek jelentkezett az óvodába,
mint amennyi a férôhelyek száma. Varga Mi-
hály kifejtette, hogy a férôhelyek száma évek
óta kevés, a két éve történt óvodabôvítés csak
átmenetileg enyhítette a gondot. Olyan ideig-
lenes megoldások is felmerültek, mint példá-
ul az épületbérlés, azonban az biztos, hogy
szeptembertôl a felvételre kerülô harminchá-
romnál több gyermek elhelyezését nem tudja
megoldani a falu. (Lásd a témához kapcsoló-
dó riportunkat a 8. oldalon!)

Végül Varga Mihály nyilvánosan mondott kö-
szönetet mindazoknak, akik részt vettek az is-
kola környéki növényültetés, valamint a Telki
Fesztivál szervezésében és lebonyolításában. 

2005. június 9.2005. június 9.

1. napirendi pont. Az üdülôtelep problémái-
nak kérdése
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Telki község képviselôtestülete június 9.-re
kihelyezett testületi ülést tervezett az
üdülôtelep egyik terecskéjére. Az ülés egyet-
len témája az üdülôtelepen felhalmozódott
problémák megoldásának kérdése volt. Az
eseményre személyre szóló meghívást kapott
minden üdülôtulajdonos. Ugyan ezt a kategó-
riát majd’ minden üdülôtelepi állandó telki
lakos külön-külön kikérte magának, de a
gesztus értékû meghívás mégis önmagáért
beszélt, mint ahogy a helyszín kiválasztása is
– arról pedig senki nem tehetett, hogy a Me-
dárd környéki esôzés miatt a fórum végül
mégis az iskolában került megrendezésre. 

A fórumot Varga Mihály polgármester az
üdülôtelep jelen helyzetének értékelésével
kezdte. A percenként érkezô, és széket keres-
gélô érdeklôdôk alapzaján átszûrôdô beszé-
débôl kiderült, hogy személy szerint ô is látja és
átérzi az üdülôtelepen élôk problémáit, de azok
megoldására csak fokozatosan, és nem éppen a
közeli jövôben kerülhet sor. A fokozatosságra
példaként említette, hogy a valóban rossz minô-
ségû utak aszfaltozása hosszú évek óta állandó-
an napirenden lévô igény, de az aszfaltozást
meg kell elôznie a csatornahálózat kiépítésé-
nek, ellenkezô esetben a friss aszfaltot fel kelle-
ne bontani. A csatornázásra viszont az új
szennyvíztisztító tavaly ôsszel történt üzembe
állításáig esélye sem volt a falunak, mivel a

szennyvíztisztító kapacitás hiánya miatt nem
kaptuk volna meg a szükséges engedélyeket. A
tavalyi nagyberuházás így éppen az üdülôtelepi
csatornázás és aszfaltozás felé tett elsô és kike-
rülhetetlen lépés is volt egyben. 
Varga Mihály elmondta, hogy egy olyan fej-
lesztést, mint a csatornahálózat kiépítése,
hosszadalmas tervezési és engedélyeztetési fo-
lyamat elôz meg, ami során az összes szakható-
ság hozzájárulását meg kell szerezni. A jelen-
lévôk megtudták,
hogy 2000-ben ké-
szült ugyan egy
csatornaterv, de a
terv készítôje nem
tudott minden
problémát kezelni,
például vannak
olyan utcák, ame-
lyek egyszerûen
kimaradtak a csa-
tornahálózat terve-
ibôl. A terv mára
egyébként teljesen
elavult, újra el kell
készíttetni. 
Az egyik lakos
polgármesterhez
intézett kérdésé-
ben azt firtatta,

hogy rendelkezik-e koncepcióval az önkor-
mányzat az üdülôteleppel kapcsolatban, emlé-
keztette a képviselôket, hogy a 2002-ig tartó
idôszak eredménytelensége után mekkora bi-
zalmat szavaztak a üdülôtelepen élôk az újon-
nan felállt testületnek, továbbá felvetette, hogy
legalább a közmûtervek elkészítését és az en-
gedélyeztetést el kellene indítani, hogy azzal is
idôt nyerjünk. A felvetéssel Varga Mihály
egyetértett. Elmondta, hogy az idei év költségve-

Ásó, kapa, nagyharag…
Üdülôtelepi lakossági fórum

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester

A napirendi pontról lásd részletes beszámo-
lónkat ezen az oldalon!

2. napirendi pont. A 015/23 helyrajzi számú
terület 1/3 részének megvásárlása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A 2654 négyzetméteres, temetôvel határos te-
rület szántó besorolású. A tulajdonos a terület
1/3 részét igen kedvezô áron megvételre aján-
lotta fel a falunak. Mivel a temetô bôvítése a
közeljövôben elkerülhetetlen lesz, ezért a tes-
tület a vételi ajánlatot egyhangú szavazással
elfogadta.

3. napirendi pont. Közétkeztetési közbeszer-
zési ajánlati felhívás

Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
A jelenlegi szállító általi szolgáltatással szem-
ben minôségi és mennyiségi kifogások is fel-
merültek. Az elképzelés szerint a pályázati ki-
írás az étel kiszállítása mellett a konyha üze-
meltetésére is vonatkozik majd. Az eljárás
megindítása elôtt a nyersanyag normákat mó-
dosítani kell, mert az átlagostól elmaradt. A 8
százalékos mennyiségi és 7 százalékos
minôségi emelés az árakban csak jövô szep-
temberben jelentkezne 15 százalékos emelke-
dés formájában. Ekkortól az óvodai adag 244
forint helyett 281 forintba kerülne, az iskolai
adag ára pedig 301 forintról 346 forintra
emelkedne. A testület az elôterjesztésben el-
hangzottak szerint egyhangúlag döntött a
közétkeztetési közbeszerzési ajánlati felhívás
közzétételérôl.

4. napirendi pont. A háziorvosi, gyermekor-
vosi körzet kialakításának kérdése

Elôterjesztô: Halász Terézia, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke
Határozat született, hogy a törvényi feltételek
betartása mellett új háziorvosi és gyermekor-
vosi körzet kerül kialakításra Telkiben (lásd
még Telki Napló 2005. májusi szám, május
12-i testületi ülés 1. napirendi pont, és az elô-
zô oldalon – a Szerk.).
Az orvosi és gyermekorvosi ellátást végzô
szakemberekkel a falu ellátási szerzôdést fog
kötni, így területi ellátási kötelezettségük lesz.
Az elôterjesztô elmondta, hogy a bizottság
több mint fél éve foglalkozik a döntés elôké-
szítésével, és az alapos elôkészítô munka után
azt javasolja, hogy az orvosok személyére ne
írjon ki pályázatot a falu, hanem bízza meg a
Dr. Asztalos Csaba mellett jelenleg is ellátást
nyújtó Dr. Kiss-Leizer Mártát az orvosi, illet-
ve Dr. Asztalos Máriát a gyermekorvosi te-
endôk ellátásával. Indoklásában elmondta,
hogy mindkét doktornôt nagyfokú szeretet és
bizalom övezi a falu lakói részérôl.
Baltási Gábor, Móczár Gábor és Péter András
képviselôk azonban kifogásolták ezt az eljá-
rást, véleményük szerint nem feltétlenül sze-
rencsés, ha orvosok ellenszolgáltatás vagy
megmérettetés nélkül jutnak praxisjoghoz, hi-
szen egy praxisjog – ráadásul olyan kiemelt
megítélésû településen, mint Telki – komoly
erkölcsi és jelentôs piaci értéket is képvisel. A
képviselôk között kialakult vita során Baltási
Gábor kifejtette, hogy csak úgy tud szavazni
a kérdésrôl, ha látja a szerzôdéstervezetet, és
abban Telki érdekei is érvényesülnek.  

Végül Móczár Gábor javaslatára arról döntöt-
tek a képviselôk egyhangú igennel, hogy a
testületnek szándékában áll a jelöltekkel – az
önkormányzat igényei szerinti – ellátási
szerzôdést kötni. (A témához kapcsolódóan
lásd Halász Terézia írását az 5. oldalon!)

5. napirendi pont. Határozat a Telki Víz Kft.
felé nyújtandó biztosítékokról

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A Telki Víz Kft 270 millió forintos hitelfelvé-
telt indított el. A hitel odaítélésének feltétele-
ként szabták, hogy a díjképlet nem változhat.
Az önkormányzatnak erre kell garanciát, illet-
ve negatív eltérés esetén kezességet vállalni.
A testület egyhangú szavazással a garanciát
megadta.

6. napirendi pont. Zsámbékgáz részvények
kérdése

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A Telki tulajdonában lévô részvénycsomagra
a Zsámbékgáz Rt. korábban ajánlatot tett,
amit a testület nem fogadott el. A falu tulajdo-
ni hányada a társaságban ezrelékekben mér-
hetô csupán, ezért érdemben nem tudjuk be-
folyásolni annak mûködését. A Zsámbékgáz
Rt. néhány nappal ezelôtt újabb, az elôzônél
kedvezôbb, 245 százalékos ajánlatot tett. Ez a
2,5 millió forint névértékô részvénycsomag
mintegy 6 millió forintért történô megvásárlá-
sát jelentené.
A testület egyhangú döntéssel az ajánlatot el-
fogadta

Füzesi Attila

Van aki nyírja, van aki nem
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tésébe a csatornatervek elkészítése mellett az
üdülôtelepi forgalmi terv, vagyis az utak vonal-
vezetésének, esetleges megnyitásának, egyirá-
nyúsításának stb. terve is be lett állítva, azonban
forrás hiányában kérdéses, hogy megvalósul-e.
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy csak a ter-
veztetés költségei több tízmillió forintos nagy-
ságrendet képviselnek, ezzel együtt úgy látja,
hogy jövô tavaszig elkészülhetnek.
Lakossági igényként fogalmazódott meg a csa-
padékvíz elvezetésének kérdése is, ugyanis je-
lenleg a lezúduló esôvíz árkokat váj az amúgy
is rossz minôségû murvás utakba. Varga Mihály
válaszában utalt az elôzôekben elmondottakra,
kiegészítve azzal, hogy a csapadékvíz elvezeté-
se technológiailag nem megoldható az utak asz-
faltozása elôtt, csak azzal egy idôben. Elmond-
ta, hogy talán a csapadékvíz problémáján lát-
szik leginkább, hogy a terület eredeti kialakítá-
sa ténylegesen üdülô funkciójú beépítést felté-
telezett. Vannak olyan utcák, amelyek merede-
ken középre lejtenek, itt az esôvíz mindig össze
fog gyûlni, és a csatorna kiépítése is problémás
lesz. Egyetlen megoldás az lehet, ha az utca
legalsó pontjából újabb utcát, vagy legalább
közmûsávot nyitnának, de ez az ottani telkek
részleges kisajátításával lehetséges csak, ami
feltehetôen újabb problémák forrása lesz.
A fórumon felvetôdött a közterület karbantartá-
sának kérdése is. A heves indulatokat is felszín-
re hozó hozzászólások egy része szerint az ön-
kormányzat hibáztatható az elhanyagolt közte-
rületekért, a helyenként magasra növô gazért.
Az egyik hangadó hozzászóló egyenesen úgy
fogalmazott, hogy „ki van adva, hogy bosszú-
ból ne nyírják a füvet az üdülôtelepen”. Ezzel
szemben más hozzászólók szerint sokkal rende-
zettebb lenne a terület, ha mindenki sajátjának
érezné és karbantartaná a kerítése elôtti részt, és
nem az önkormányzattól várná a megoldást. A
témához kapcsolódva a lakosok részérôl kifo-
gásként merült fel, hogy a szemetes nem viszi
el a levágott füvet. Varga Mihály válaszában tá-

jékoztatta a jelenlévôket,
hogy a szemétszállítást
végzô cég szerzôdése
más településekhez ha-
sonlóan Telkiben sem
terjed ki a szerves kerti
hulladék elszállítására,
viszont a kérdés napo-
kon belül megoldódik,
mivel egy helyi vállalko-
zó vállalta a levágott fû
és egyéb szerves hulla-
dék összegyûjtését és el-
szállítását (lásd kapcso-
lódó írásunkat a 9. olda-
lon – a Szerk).
Több hozzászóló jelezte,
hogy az üdülôtelepi
buszmegálló megközelí-
tése balesetveszélyes,
mert nem vezet hozzá
járda, ráadásul azon a szakaszon közvilágítás
sincs. Varga Mihály szerint a felvetés jogos, va-
lóban tarthatatlan az állapot. A polgármester el-
mondta, hogy a kérdést még tavaly rendezni
akarták, azonban külsô körülmények miatt ez
nem sikerült. Az eredeti tervek szerint a Hóvi-
rág utca folytatásaként utat akartak nyitni az
öreghegyi, újonnan kialakított parcellák felé,
így egy teljes értékû keresztezôdés alakult vol-
na ki a Fôúton. A buszmegállót ezzel egy-
idejûleg a keresztezôdés mellé helyezték volna
át, a megközelítését egy kijelölt gyalogátkelô-
hellyel tették volna biztonságosabbá.  Az út
megnyitása azonban az egyik érintett földtulaj-
donos ellenállása miatt nem sikerült, ezért a
PEMÁK által is támogatott terv nem valósulha-
tott meg. A jelenlegi buszmegállóhoz vezetô
járda megépítésére a tavaly év végi járdaépíté-
sek alkalmával irreálisan magas árat kaptak,
ezért erre nem adtak megbízást a kivitelezônek.
Mivel a megálló külterületen van, ezért lámpa-
oszlop elhelyezésére sincs lehetôség.

Egy hozzászóló nehezményezte,
hogy a polgármesternek címzett,
számos üdülôtelepi lakos által aláírt
levélre a mai napig nem kaptak vá-
laszt. Varga Mihály reagálásában je-
lezte, hogy a levél teljes terjedelmé-
ben megjelent a Telki Naplóban, az
ô válaszával együtt (Telki Napló
2005. februári szám, 8. oldal – a
Szerk.).

Az üdülôterületen élôk csatorna híján kénytele-
nek a szennyvizet szippantós autóval elszállít-
tatni. A hozzászólók kifogásolták, hogy az új tel-
ki szennyvíztisztító nem fogadja a szippantott
szennyvizet, a lakosoknak ezért a Budakeszire
vagy Budaörsre szállított szennyvízért sokkal
többet kell fizetniük. Varga Mihály elmondta,
hogy ennek technikai akadálya volt, azonban
éppen a napokban készült el az a fogadószem,
amelyen keresztül lehetôség lesz a szippantott
szennyvíz beeresztésére a telki szennyvíztisztí-
tóba. Néhány lakos megjegyezte, hogy a köze-
lükben lévô villanyoszlopon nincs közvilágítás.
Varga Mihály a hozzászólókat arra kérte, hogy
adják meg a hivatal részére ezeknek az oszlo-
poknak a pontos helyét, mert meglévô oszlo-
pokra minden további nélkül fel tudják szerel-
tetni a világítótestet. 
A fórumon résztvevô üdülôtelepi lakosok a fen-
tiek mellett felvetették, hogy egyes utcákat egy-
irányúsítani kellene, szóvá tették a szabadon
kószáló kutyák, a hétvégi zajkeltôk, a gyorshaj-
tók, az elhanyagolt telkek, és a folyamatosan
zajló építkezésekre járó teherautók okozta kel-
lemetlenségeket. A képviselôtestület által kez-
deményezett összejövetelre ugyan mindvégig
jellemzô volt az elégedetlen hangulat, a jelen-
lévôk néhány kivételtôl eltekintve azonban el-
fogadták Varga Mihály polgármester válaszait,
és bár sok eredménnyel nem térhettek haza, de
legalább felelôtlen ígéreteket sem kaptak. 

Füzesi Attila

A lezúduló csapadékvíz árkot váj a murvába

Buszmegállóhoz nem vezet járda és nincs közvilágítás sem.Villanyoszlop az út közepén
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Háziorvosi szolgálat
új körzetek Telkiben

Az önkormányzat képviselôtestülete a
lakosság egészségügyi ellátásának javítá-
sa érdekében Telki területén további, el-
látási kötelezettséggel mûködô felnôtt és
gyermek háziorvosi körzetek létrehozá-
sáról döntött. Az alábbiakban Halász Te-
rézia, az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság elnöke ír a döntés hátterérôl. 

A választási programunkban, majd ké-
sôbb az egészségfejlesztési tervezetünkben
is szerepelt az új körzetek kialakítása, de az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) által finanszírozott lakosságszámot,
csak idén sikerült elérnünk. Az ellátási terü-
letek kialakításánál meghatározó és irány-
adó szempont volt az a jogszabály, mely
elôírja, hogy új körzet maximálisan 1500
felnôtt lakosra, míg a gyermekorvosi 600 fô
(0-14 év közötti) gyermekre alakítható ki. A
gyermeklétszám pontosan elérte a 600-as
határt, így Telki egész területe egy új gyer-
mekorvosi körzet lett. A jelenleg mûködô
háziorvosi körzet mellett, a 2500 fôs lakos-
ságszám elérésével pedig kialakíthattunk
egy új felnôtt körzetet is. Az új körzet az
Üdülô-telepet, Öreghegyi-dülôt, Legelô-
dombot, Ó-falut, Vizivárost és a Felsô-Bec-
co telepet foglalja magában, míg a Rózsa u.,
Rozmaring u., Pipacs u., Pipacs köz,
Gyöngyvirág u., Margaréta u., Harangvirág
u., Búzavirág u., Kamilla u., Kamilla köz to-
vábbra is az eddigi ellátási körzethez tarto-
zik. 

A fenti körzetmegjelölések természetesen
csak az egészségbiztosítási finanszírozás
szempontjából szükségesek, a betegek sza-
bad orvosválasztása a kijelölt körzetektôl
független! 

A képviselôtestület az új körzetekben - a
szükséges hivatalos engedélyek beszerzése
után (Orvosi Kamara, ÁNTSZ, OEP) - a fel-
nôttek orvosi ellátásával Dr. Kiss-Leizer
Mártát, a gyermekekével pedig Dr. Asztalos
Máriát szándékozik megbízni. Reményeink
szerint így augusztus elejétôl, de legkésôbb
ôsztôl már kibôvített rendelési idôvel, két
felnôtt és egy gyermek háziorvos állhat a
betegek szolgálatára. Ezután nyílik lehetô-
ség arra, hogy mindenki eldöntse, melyik
háziorvost kívánja választani,  kinél adja le
TAJ-kártyáját.

A faluközpontban, a Muskátli utca - Aká-
cos köz találkozásánál fekvô saroktelken
tervezett Egészségház építése közbeszerzési
pályáztatási fázisban van, a kivitelezés még
ebben az évben elindul. Az új létesítmény-
ben két felnôtt és egy gyermekorvosi rende-
lô, egy szakrendelô és fogászat fog mûköd-
ni, valamint itt kap helyet a védônôi szolgá-
lat is. Fontos szempont volt – a betegek
gyors ellátása érdekében – hogy a gyógy-
szertár is ezen a helyen, a rendelôk közvet-

len közelében létesüljön. 
Addig is szeretnénk felhívni

a lakosság figyelmét, hogy a
falunkban mûködô Házi Se-
gítségnyújtás és a Támogató
Szolgálat segít minden rászo-
rulónak a gyógyszerek kivál-
tásában. Akinek ilyen jellegû
problémája van, kérem, jelez-
ze az orvos mellett dolgozó
asszisztensnek, vagy a házi se-
gítségnyújtást végzô Károlyi
Eszternek (06 30 450 0502),
illetve a Támogató Szolgálat
munkatársánál, Horváth Klá-
ránál (06 20 241 6242). Ôk
gondoskodnak a felírt gyógy-
szerek kiváltásáról és házhoz
szállításáról. A szolgáltatás
telki lakosok számára ingye-
nes!

A napról-napra növekvô la-
kosságszám és az országos át-
lagot örvendetesen meghaladó
gyermekvállalási kedv az
egészségügyi ellátás terén is
új mennyiségi és minôségi
igényeket teremtett. Ezek ki-
elégítését, jól mûködô és kor-
szerû egészségügyi szolgálta-
tások biztosításával, kiemelten
fontos feladatának tekinti az önkormányzat.
A 2002. ôszén hivatalba lépett képviselôtes-
tület már az egészségfejlesztési koncepció-
jának kialakítása során számolt az egészség-
ügyi alapellátásban megnövekvô feladatok-
kal. Bízunk benne, hogy az új ellátási körze-
tek, a szabad orvosválasztás lehetôségének
megteremtése, valamint a hamarosan meg-

valósuló beruházások és az azokban megin-
duló új – a korábbi egészségügyi ellátásból
hiányzó – szolgáltatások várhatóan hosszú-
távon is képesek lesznek valamennyi telki
lakos egészségének megôrzését szolgálni és
teljes megelégedésére mûködni.

Halász Terézia,
a Szociális és Eü. Bizottság elnöke

Az új egészségház átadása után végleg bezár a
régi rendelô

A Muskátli u. Kökörcsin u. által határolt terület körzet szerint továbbra is
Budajenôhöz tartozik, háziorvost mindenki szabadon választhat 
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Látványos ingatlanfejlesztés Budajenôn

A budajenôi Szôlô-hegy II. tulajdonosai egy
komplett falufejlesztési csomagot adtak át az
Önkormányzat Képviselô-testületének, amely
tartalmazta a Szôlô-hegy projekt átdolgozott
rendezési tervét, és azt az önkéntes felajánlást,
amely lehetôvé teszi Budajenô elmulasztott
fejlesztéseinek megvalósítását. Mivel a szom-
széd falu jövôje Telki számára sem érdekte-
len, bemutatjuk a módosított rendezési tervvel
kapcsolatos elképzeléseket.
A Szôlô-hegy II. rendezési tervét még 2001-
ben rendelte meg az Önkormányzat az akkori
fejlesztô, a MASPED finanszírozásában. A
terv elkészítését a 2002-ben megválasztott
Önkormányzat a projekt körül kialakult tisztá-
zatlan kérdések miatt leállította. Az akkori kri-
tikákat elsôsorban a nagy telekszám, a sûrû
beépítés és a falu közlekedését terhelô kon-
cepció váltotta ki. Az azóta visszalépett fej-
lesztô cég helyett most a terület tulajdonosai –
a telki illetôségû Székely Ferenc vezetésével –
vették kezükbe a fejlesztést, és új alapokra he-
lyezték a Szôlô-hegy II. kialakítását. 
A korábbi terv erényeibôl megtartották a tere-
pet organikusan követô lágyan ívelô utcaszer-
kezetet, a nagyvonalú sétányt, a terület súly-
pontjában kialakított fórumszerû tértôl a ká-
polnáig, a kápolna körül kialakított szabadtéri
hatalmas parkot, amely alkalmas családi, egy-
házi és kulturális rendezvények megtartására
is. A terv megtartott erényei közé sorolhatjuk,
hogy az erdôbe vezetô út mellett, a szôlôterü-
letek felé esô oldalon a borkultúra hagyomá-
nyait felélesztô pincesort alakítottak ki igazán
tájba illô karakterrel, valamint a lósport sze-
relmeseinek lovardát, klubházzal. 
Miben történt változás az átdolgozott tervben?
Bár maga a terület valamelyest megnôtt, a te-
lekszám lecsökkent: 260-ról 198-ra. Csökkent
a beépítés intenzitása, 25 és 20% helyett 25,
20, 15 és 10%-ra változott fölfelé csökkenô
tendenciát mutatva. A korábbi tervek szerinti
800 és 1000 m2-es telkek az átdolgozás után
1200, 2000, 3000 és 4000 m2-esek valamint 1
hektárosak lettek. Növekedett a közterületek
szélessége, több út 12-rôl 16 méteresre nôtt,
ahol a tulajdonosok vállalták dupla fasor ülte-
tését, ami több mint 1000 fa elültetését jelenti. 
A fejlesztôk tágas szellôs beépítésben gondol-
koznak: a közterület magas-színvonalú kiépí-
tésével és a többségében dupla fasoros kiala-

kításával biztosítani kívánják a vonzó, zöld-
jellegû táji környezet megtartását. A tervben
szereplô nagyméretû közterületek, terek, par-
kok lehetôséget adnak egy olyan láncszerûen
felfûzôdô térsor kialakítására, amely egységes
rendszert alkot a falu meglévô történeti terei-
vel, és amely lehetôvé teszi a több helyszínû
közösségi rendezvények megtartását. A térsor
kiemelkedô eleme lenne a kápolna és a körü-
lötte kialakítandó park. 
Az Önkormányzat és a fejlesztôk tárgyalásain
komoly hangsúlyt kapott a terület közlekedési
feltárásának kérdése. A Képviselôtestület
olyan megoldást kért, amely elkerüli az ófalu
és a Szôlô-hegy I. már kiépült területének to-
vábbi forgalmi terhelését. A Képviselô-testü-
let átgondolva a település jövôjére vonatkozó
elképzeléseket, úgy gondolta, hogy a jelen fej-
lesztés lehetôséget biztosít arra, hogy a meg-
lévô területeken az elmaradt beruházások,
gondolva itt leginkább a tornaterem építésére,
megvalósulhatnak. A terület hasznosítása so-
rán lehetôség nyílna arra is, hogy a település
közmûhálózatának egy részét korszerûsítsék,
mégpedig oly módon, hogy a fejlesztés forrá-
sait a Szôlô-hegy II. terület tulajdonosi közös-
sége biztosítaná az önkormányzat számára. A
tulajdonosi közösség úgyszintén vállalta,
hogy részt vesz az önkormányzat adósságállo-

mányának rendezésében és az így felszabadu-
ló források szintén a polgárok magasabb
szintû ellátásához fognak hozzájárulni. A fej-
lesztési elképzelés megvalósításával várható,
hogy Budajenô jelentôs változáson megy át,
amely a község életére is hatással lesz, ám
mindezzel együtt megôrizhetô a kedves, kis
falu képe. A projekt ráadásul nem egycsapás-
ra, hanem 10-15 év alatt valósulna meg, vagy-
is a növekedéshez lesz idô alkalmazkodni.
Addigra talán megvalósulhatnak azok a tér-
ségbeli elkerülô alternatív útvonalak is, ame-
lyek nem csak Budajenô, hanem Telki számá-
ra is mérsékelik majd a Zsámbéki-medence
folyamatosan növekvô gépjármûforgalmából
származó kellemetlenségeket.
Mint az ilyen nagyszabású tervek esetén szin-
te természetes, a Szôlô-hegy II. beruházást is
élénk viták kísérik. Sokan féltik Budajenô je-
lenlegi miliôjét, mások az építkezésekkel
együtt járó kellemetlenségektôl tartanak, s
nem kevesen vannak azok is, akik az elmúlt
évtized rossz helyi tapasztalatai alapján bizal-
matlanok, ezért komoly és visszavonhatatlan
garanciákat várnak mind a faluvezetéstôl,
mind pedig a beruházóktól. A legutóbbi, júni-
us 15-én megtartott közmeghallgatáson mind-
azonáltal úgy tûnt, többségben vannak a beru-
házás elônyeit átlátó és a falu fejlôdését támo-
gató polgárok, civil szervezetek. Nem kizárt
azonban az sem, hogy a végsô szót az ügyben
helyi népszavazás mondja majd ki, amelyhez
már gyûjtik a faluban az aláírásokat.

Tóth Loránd

A falu feletti Szôlô-hegyen tervezett parcellázás régóta napirenden lévô téma Budajenôn, azonban a nemrégiben napvilágot látott sza-
bályozási terv új, és némiképp váratlan fordulatot is tartogatott: a faluvezetés ugyanis az eredetileg tervezettnél nagyobb földrész bel-
területbe vonásáról szándékozik dönteni. A tervezet nagy visszhangot váltott ki Budajenôn, a lakosok falugyûlésen ütköztették véle-
ményüket. Telkinek, mint szomszédos településnek a kérdésben véleményezési joga van. Varga Mihály polgármester megküldte Bu-
dajenônek a szabályozási tervvel kapcsolatos észrevételeit, kiemelve, hogy milyen területeken érinti hátrányosan az elképzelés Telkit,
illetve mely pontokon ellentétes a Zsámbéki-medence települései által elfogadás elôtt álló agglomerációs tervvel.

Az alábbiakban – a tárgyilagosság kedvéért – két, egymással nem feltétlenül egyezô véleményt adunk közre a kérdésrôl. Míg Tóth Lo-
ránd – aki budajenôi lakos lévén részt vett a lakossági fórumon is – közelebbrôl látja a részleteket, és ezek ismeretében alakította ki
álláspontját, addig Füzesi Attila a telki példán keresztül szemléli a történéseket.  

Szomszédvár
újból napirenden a Szôlô-hegy projekt

Budajenô látképe ma a Hilltopról...



2005. június 77TELKI napló

KK ÖÖ ZZ ÉÉ LL EE TT

Hogyan kerülhetô el Telki és környékének
elvárosiasodása? Vajon az ingatlanfejlesz-
tésben érdekelt önkormányzatoknak
és/vagy magánszemélyeknek ugyan azok-e
a motivációi, mint azoknak, akik lakni, élni,
jöttek ide, vagy
jönnek ezután? Ki
fizeti majd a vé-
gén a számlát,
egyáltalán van-e
erkölcsi alapjuk
nemet mondani a
további terjeszke-
désre azoknak, aki
maguk is csak né-
hány éve költöz-
tek ide? 
Budajenô képvi-
selôtestülete 2005
áprilisában jóvá-
hagyta a jenôi
Szôlô-hegy szabá-
lyozási tervét. Ez-
zel a falu valaha
látott legje-
lentôsebb ingat-
lanfejlesztése ka-
pott zöld utat; az
építési övezetbe
sorolandó parcella
a l a p t e r ü l e t r e
mintegy tízszer (!)
nagyobb, mint a
jelenlegi buda-
jenôi Szôlô-he-
gyen lévô újtelep
vagy a Hilltop la-
kópark, Telkihez mérve pedig körülbelül
akkora, mint a teljes Muskátli utca körüli
újtelep az ófalutól a Rozmaring utcáig, a
fenti BECCO-t is beleértve. 
Jogosnak tûnik a felvetés, milyen alapon
moralizál éppen egy telki polgár ingatlan-
fejlesztés kérdéskörben, hiszen köztudott:

míg Budajenô az elmúlt tizenöt évben a
duplájára sem nôtt, addig Telki lélekszám-
ban a négyszeresére, belterületeit illetôen
pedig a sokszorosára duzzadt. Ez igaz,
meggyôzôdésem viszont, hogy ma már

mégsem ez számít. Hanem a tendencia.
2002-tôl Telkiben a faluvezetés nemet mon-
dott a további terjeszkedésre, és egyik elsô
intézkedésével változtatási tilalmat rendelt
el a falu teljes külterületeire. 
Telkiben ugyanis ismerjük, megtapasztal-
tuk ezt az utat. Zsákutca. Mi most farolunk

ki belôle. Ha valaki átforgatja ezt a lapszá-
mot, mást sem olvashat benne: az új óvodá-
ban nincs elég férôhely, egész falurész tilta-
kozik a közmûvek hiánya miatt, új házior-
vosi praxis kell, és a többi örökzöld: hama-
rosan kinôjük az iskolát, nincs kultúrhá-
zunk, sportpályánk, nincsenek játszótere-
ink, járdáink, százmilliókat voltunk, va-
gyunk kénytelenek költeni szennyvíztisztí-

tóra, tornaterem-
re, egészségház-
ra, az ófalu álla-
pota méltatlan a
t e l e p ü l é s h e z .
Megannyi örö-
költ, megoldásra
váró probléma, a
hirtelen, látvá-
nyos növekedés
után a keserû pi-
rula. 
Csak remélni le-
het, hogy Jenôn –
legalább a kivite-
lezés tekintetében
– elôrelátóbbak
lesznek. A térkia-
lakítás, a közterü-
letek és a beépítés
szellôssége erre
utal, ugyanakkor
további lényeges
kérdések fogal-
mazódnak meg.
Milyen terheket
ró a fejlesztés a
környezô telepü-
lésekre? Követi-e
– legalább a ter-
vek szintjén – a
megnövekedô lé-

lekszámot arányos intézményi fejlesztés
(iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, ren-
delô, postahivatal stb.), és nem utólag,
ahogy Telkiben? Követi-e – legalább a ter-
vek szintjén – a megnövekedô lélekszámot
arányos közmûfejlesztés (szennyvíztisztító,
elkerülô utak), és nem utólag, ahogy Telki-
ben? Számol-e a koncepció a meglévô tel-
kek és ingatlanok elértéktelenedésével?
Mert Budajenôn, akárcsak Telkiben, bôsé-
ges az ingatlankínálat újabb fejlesztések
nélkül is. A helyi ingatlanpiac helyzete ak-
kor változhat, ha vonzóbbá tudjuk tenni a
térséget. Ehhez azonban nem lakóterület-
fejlesztés szükséges, hanem a szolgáltatá-
sok – beleértve az intézményeket is – minél
magasabb szintû biztosítása, a közlekedés
gondjainak mielôbbi megoldása. Ennek
forrását persze biztosíthatja esetleg vala-
mely ingatlanfejlesztés. A fô kérdés, hogy
jelen esetben biztosítja-e? Vannak, lesznek-
e erre beépített garanciák? 

Az erdôn átvezetô országút, mint egy hegyi
patak kanyarog, míg a nyílt térre érve útját
nem állja a duzzasztógát: Telki és Budajenô.
Belépni könnyû, kiszállni annál nehezebb. 
És maradni?

Füzesi Attila

Duzzasztógát

...és a fejlesztésre váró terület felôl nézve
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Telki népessége gyors ütemben növekszik,
szép számmal költöznek ki nagycsaládosok,
és az itt lakók gyermekvállalási kedve is tö-
retlen. A lakosság összetételét azonban nem
lehet elôre kiszámítani. Vagy mégis? Az Ok-
tatási és Kulturális Bizottság által tavaly
megrendelt demográfiai vizsgálat egyértel-
mûen mutatja, hogy az óvoda már tervezése-
kor alulméretezett volt, és hosszú ideig az is
marad. Kíváncsiak voltunk, milyen egyéb té-
nyezôk befolyásolják még a jelentkezôk szá-
mát, és hogyan kezeli az intézmény vezetése a
kialakult helyzetet. Palugyai Doorottyánál,
az óvoda vezetôjénél munkatársunk, Szilá-
gyiné Kamlah Szilvia járt.

Palugyai Dorottya: Igazság szerint ez nem új
keletû probléma, tizenöt- húsz gyermeket
minden évben vissza kellett utasítani…

Telki Napló: Hány csoport indul idén szep-
temberben? 

P.D.: Jelenleg hat csoportunk van, ez ötször
huszonöt és egyszer tizenöt férôhelyet jelent.
Két csoportból összesen kilencen mentek el
iskolába, plusz egy teljes nagycsoport, így
harmincnégy hely szabadult fel. A harminc-
négy helyre viszont hetvenegy (!) jelentkezô
van, a 25 kiscsoportos és a 9 nagyobb
csoportos helyre.

T.N.: Korábban már foglalkoztunk az óvoda-
bôvítés kérdésével. Akkor megtudtuk, hogy a
jelenlegi épületet tovább bôvíteni nem lehet,
hiszen a két évvel ezelôtti tetôtér beépítéshez
szükséges telekbôvítés sem történt még meg,
az újabb hozzá- illetve ráépítést pedig nem te-
szik lehetôvé az elôírt udvar és a parkolóhe-
lyek mennyisége. Milyen alternatíva mutatko-
zik a probléma megoldására?

P.D.: Sajnos a hatodik csoportszoba mûködé-
sét, mely az ebédlô helyén van, egy évre en-
gedélyezte a területi ÁNTSZ, ugyanis itt nincs
külön mosdóhelység, így két csoportnyi gye-
rek jut három mosdóra, és három vécére. A ha-
tóság abban az esetben hosszabbítja meg a
fennmaradását ennek a csoportszobának, ha
engedélyezett tervrajzot nyújt be az Önkor-
mányzat az új óvoda építésére. Ez az elképze-
lés nagyon szép, de egyelôre az sem tisztázott,
hogy merre bôvülne a falu kereskedelmi és
szolgáltató egysége. Szóba került az ingatlan
bérlés is, de eddig nem találtunk megfelelô
épületet. 

T.N.: Gondolom, az új óvoda építése komoly
beruházás lenne, hiszen százmilliós összegrôl
beszélünk. Nyilván állami támogatás is igé-
nyelhetô hozzá, de a fenntartása egy oktatási
intézménynek még az állami normatíva mel-
lett is jelentôs terhet ró a falu költségvetésére.
Valóban szükség van erre a beruházásra?
Tényleg kevés egy óvoda Telkinek?

P.D.: Alakult egy felvételi bizottság – ez elô-
írás, ha több a gyermek, mint a férôhely –, így
elsô körben elutasítottuk azokat a gyermeke-

ket, akik nem rendel-
keznek Telkin állandó
bejelentett lakcímmel.
Úgy szól a helyi rende-
let, hogy nem áll mó-
dunkban felvenni azo-
kat a gyermekeket, akik
nem telki lakosok, vagy
akiknek kisebb testvére
miatt, vagy valamilyen
más okból a szülô ott-
hon tartózkodik, nem
keres munkát. 

T.N.: Ha ezeket a gyer-
mekeket elutasítja, elég
a meglévô férôhely?

P.D.: Jó kérdés! Jönnek
olyanok, akik munkáltató igazolást hoznak, és
késôbb kiderül – mert kiderül –, hogy nem
dolgoznak. Arra is volt példa, hogy valakit
egy környékbeli község lakójaként elutasítot-
tunk, a következô évben már állandó bejelen-
tett telki lakcímmel rendelkezett. Ha betölti
idén az ötödik életévét a gyermek, akkor szep-
tembertôl kötelezô jelleggel el kell töltenie
óvodában minimum négy órát naponta. Hu-
szonöt fô felett külön engedéllyel további öt
fôvel bôvíthetô a létszám, ezt még csak rész-
ben használtuk ki. 

T.N.: Lehet, hogy én látom át rosszul a kér-
dést, de ezek szerint Telkinek nem érdeke,
hogy újabb óvodai férôhelyeket hozzon létre,
hiszen annyi gyermeket fel tud venni,
amennyit tényleg el kell helyezni, a környék-

beli települések létszámproblémáját pedig
nem biztos, hogy Telkinek kellene megoldani. 

P.D.: Ez a kérdés azt hiszem, nyitva marad, itt
nem én hozom a döntést. Ez valóban egy fon-
tos szempont, a képviselô testület tárgyalja a
lehetôségeket.  

T.N.: A szeptemberi nyitásra változatlan körül-
mények fogadják gyermekeket, vagy esetleg
van arra esély, hogy több gyermek járjon ide?

P.D.: Ez a létszám most már biztosan nem tud
növekedni erre az évre. Meglátjuk, jövôre mit
tudunk tenni annak érdekében, hogy azok a
gyermekek is járhassanak óvodába, akiknek
otthon van az édesanyjuk, hiszen közösségre
nekik is szükségük van. 

Kamlah Szilvia

Pályázat

Telki Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot ír ki telki fiatalok – általános
iskola felsôs tagozatán tanulók, középiskolások, felsôoktatásban résztvevô hallga-
tók- intenzív nyári nyelvtanulásának támogatására.

A pályázat célja hátrányos helyzetben lévô fiataljaink esélyeinek javítása, a rossz
szociális helyzetben lévô, nyelvtanulásban lemaradó diákjaink felzárkoztatása, vala-
mint tehetséges, jól tanuló, de rossz anyagi körülmények között élô fiataljaink szá-
mára a nyelvtanulás segítése.

Pályázati feltételek:

Pályázni az általános iskola felsô tagozatos tanulóinak, középiskolásoknak, fôisko-
lai- és egyetemi hallgatóknak lehet, akik bejegyzett nyelviskolák nyári kurzusain
szeretnének tanulni. A pályázati anyaghoz mellékelni kell a hallgató nyelvtanulási
csoportba való beiratkozását elindító szintfelmérésrôl kiállított igazolást, a támoga-
tandó kurzus megnevezését, idôtartamát, költségét, a kért támogatás összegét, a jö-
vedelemigazolásokat, az egy háztartásban élô eltartottak számát, és a pályázat elbí-
rálásánál különlegesen méltánylandó körülmények rövid ismertetését. Benyújtási ha-
táridô: 2005. július 15.
A bizottság a kurzusok elvégzését, a rászorultság mértékétôl függôen, 40-90 % - ban
támogatja.

Felzárkóztató tanfolyam esetén a kifizetés feltétele a sikeres osztályozóvizsga.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Demográfiai bumm

Kell-e még egy óvoda Telkinek?

Tetôtérbeépítés után. Merre tovább?
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Fû, fa, virág
Mégis van megoldás!

Sokak számára jelent meg-
könnyebbülést az alábbi hír: június
végétôl Szûcs János, helyi építôa-
nyag kereskedô vállalja a levágott
fû és egyéb lágy szárú szerves ker-
ti hulladék (gyom, falevél) össze-
gyûjtését és elszállítását.

Az erre a célra rendszeresített zsá-
kok a Szûcs Épker építôanyag tele-
pén vásárolhatók meg, elôrelátha-
tólag 300 Forintos áron. A kertka-
puk elé kihelyezett, összekötözött
szájú zsákokat a vállalkozó hétfôi
napokon gyûjti be a falu teljes te-
rületérôl.

A szolgáltatásról az alábbi telefon-
számokon lehet érdeklôdni:

- (26) 372 525 és 

- (20) 439 4040

VARÁZSLATOS
FOLTVARRÁS

A tavalyi nagy sikererre való tekintettel is-
mét színes foltvarró délutánt rendezünk
mindazoknak, akik szeretnék megtudni,
hogy mi az a patchwork, akik megismer-
kednének a foltvarrással, szeretnének szép
munkákat látni, elkészíteni egy apró alko-
tást, vagy találkozni szorgos kezô foltvar-
rókkal a Magyar Foltvarró Céhbôl. Ezalka-
lommal alakul meg a Telki-budajenôi Folt-
varró Baráti Kör. 
A kapu nyitva áll Budajenôn, a Petôfi utca
18. szám alatt 2005. június 30-án, délután 3
órától minden kíváncsi szem, leendô és ta-
pasztalt foltvarró elôtt! 
(Esô esetén a rendezvényt elhalasztjuk.)
Keresse a tarkabarka takarókat a kerítésen!
Bôvebb információ kapható
Duráné Tóth Emesétôl (371-355 vagy 06-
30-203-6501), illetve
Földváry Zsuzsától (371-454 vagy 30-314-
9600).

Tájékoztatás
Az AVE hulladék elhelyezésére szolgáló zsákok árusítása a

Muskátli Élelmiszer üzletben megszûnt, a zsákok a továbbiakban a
Telki, Fô u. 27. szám alatt található Gazdaboltban az (Építôanyag

üzlet mögötti udvaron) vásárolhatók meg.

Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szombaton: 8-12 óráig
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I. helyezett

Balogh Dorottya: Ítélet

Hazudnod kell magadnak,
Hazudnod kell a világodnak.
Hazudj így élve maradsz,
Vagy különben alul maradsz.

Hazudsz magadnak egy Istent,
Aki valójában nincsen,
De Te elhiszed amit hazudtál
S imádsz, hogy imádtassál.

Hazudsz magadnak egy szebb jövôt,
Amiért még érdemes kifejteni erôt.
Hazudsz mert tudod, hogy senki vagy,
S csak a szerencse az, miért még életben vagy.

Hiszel a múltban, jövôben, jelenben,
S a tiszta, örök szerelemben.
De már hallod Hádész kacaját
Ahogy vár téged odaát.

Ember vagy nem több de kevesebb.
Napról napra szívverésed is hevesebb.
De nincs mit tenni csak hazudni szépen,
S várni, hogy az igazság utolérjen.

II. helyezett

Dombrovszky Borbála és Zsófia: 

Gül baba utca 17.

Ez a lakás nem túl zegzugos,
Mégis kicsi és komfortos.
Lépcsôs utca vezet fel s szárítókötél,
A szerencse is általában pont itt él.

Mint említettem már, sok itt a bogár,
Darázsból is van bôven – a tetôben.
Madarak ezrei az ereszben,
Fészket is raktak vagy kétezren.

Mint említettem már, jó ez a lakás,
Évszakoktól függô helyszínváltozás.
Keresik a vevôk, de én nem adom
Ez itt az én kellemes kis lakom.

III. helyezett

Kórodi Erzsébet:

Szerelmes szívek

Ott állok s nézem
Sok ezer lány van körülöttem
Nem látok mást, 
Csak csalódott szemeket
ártatlan embereket.
De valahány szem azt súgja:
Bárcsak velem lennél, bárcsak szeretnél.
Ez a sok ártatlan szem mit egy ember tett tönkre,
csak azt kívánja:
Bárcsak tökéletes lenne.
S amint ezeket az arcokat lesem
szörnyô érzés támad fel bennem.
Ez az ember,
ne tegyen kárt,
több emberben.

Zsámbéki-medencei rajzverseny 2005Zsámbéki-medencei rajzverseny 2005
Több mint 400 gyermek vett részt azon az új
és meglepô rajzversenyen, amelyet a Zsámbé-
ki-medence 14 településébôl meghívott iskolá-
soknak szervezett a Mûvészet az Életért Ala-
pítvány. 
A verseny témája környék településein élô hi-
vatásos mûvészek alkotásai voltak. A bemuta-
tott szobrokat, festményeket, üveg, kerámia,
textil és fotó mûtárgyakat a gyermekeink a sa-
ját látásmódjukhoz híven rajzolhatták a két hé-
ten át tartó versenyen. 
Herceghalmon a HKG Rt. Tanácsterme szol-
gált a rendezvény helyszínéül. 
A mûvészek minden résztvevô osztálynak tár-
latvezetést tartottak. Megismertették a tanu-
lókkal a mûvek különleges kivitelezési techni-
káit, és a mûvészi kommunikáció rejtelmeibe
is beavatták ôket.
A kiállító mûvészekbôl álló zsûri a sok tehet-
séges munka láttán kénytelen volt túllépni a
hagyományos díjazások megszokott rendjén.
Eredetileg csak elsô, második és harmadik he-
lyezéseket adtak volna az iskolák minden kor-
osztályának. Végül úgy döntöttek, hogy “Jók
Közül a Legjobb Díjat” osztanak ki 74(!) tanu-
lónak, akiknek tényleg kiemelkedôen szépek
voltak a munkái.
A rajzverseny hatalmas képanyagának java
május 30-tól június 3-ig látható volt Herceg-
halmon a Kulturális és Egyházi Központban.
A díjátadási ünnepséget június 2-án délután 6-
órakor tartották. Teltház volt! 
Nagy Zsolt, a Zsámbéki-medence Térségfej-
lesztô Kht. igazgatója elismerését fejezte ki
beszédében a rajzverseny rendezésérôl és a ki-

állított alkotásokról. 
A Telki és a Herceghalmi Iskolából érkezett
gyerekek szavalással, mesemondással, zené-
léssel tovább emelték az est hangulatát. A 74
nyertes egy-egy díszes oklevelet kapott a ti-
zennégy zsûritag mûvész nevével. Kaptak
még egy rajzmappát is, mely külön erre az al-
kalomra készült a támogatók emblémáival,
mellé rajzlapokkal és egy doboz zsírkrétával.
Minden résztvevô iskolának egy bekeretezett
elismerô oklevelet is adtak.
Kiemelt elismerést kapott a Telki iskola,
amelybôl a legtöbb nyertes érkezett, illetve a
pátyi rajztanárnô, Polevka Ágota, akinek a ta-

nítványai kiemelkedôen jó rajzokat készítet-
tek.
A közönség szavazhatott 4 különdíjra. A kö-
zönségdíjak, az egyik mûvészünk által készí-
tett kerámia ceruzatartók, illetve a Zsámbéki-
medence Életminôség Egyesület mûvészi esz-
közökbôl álló összeállításai voltak. 
Köszönjük a támogatást a TALENTIS Prog-
ramnak és a Mûvészeti és Szabadmûvelôdési
Alapítványnak, a KEK-nek, a HKG-nak, illet-
ve minden résztvevô môvésznek és iskolának!

Gáll Gregor
Môvészet az Életért Alapítvány

AA harmadik Kodolányi János irharmadik Kodolányi János irodalmi pályázat díjnyertesodalmi pályázat díjnyertes

mûvei a felsô osztályosok vers kategóriájában: mûvei a felsô osztályosok vers kategóriájában: 



H I R D E T É S

KONTÉNERES
építési törmelék - sitt - szemét
- föld elszállítása 4-6-8 m3-es

konténerekkel!
Megrendelhetô Telkiben: 

Mobil: (20) 312-0896
(30) 908-4077

MEGRENDELÉSEIKET
KÖSZÖNETTEL

VESSZÜK!

llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt 
Martinovits Szilvia és Tallósi Gábor gyermeke Tallósi Kit t i
Szabó Kinga Orsolya és Csuti Gergely gyermeke Csuti Áron
Dorozsmai I ldikó és Dorozsmai László gyermeke Dorozsmai Gergô
Karakas Katalin és Babó Atti la gyermeke Babó András
Kósa Szabó Krisztina és Sinka Zoltán gyermeke Sinka Benjámin
Hônich Adrienn és Búzási Dániel gyermeke Búzási Áron
Metál Anita és Gyôrf fy Zoltán gyermeke Gyôrf fy Dóra
Oros Éva és Ács Zoltán gyermeke Ács Gergô
Kovácsné Szendrôdi Anikó és Kovács István gyermeke Kovács Petra
Nagy Boglárka és Kovács Ferenc gyermeke Kovács Janka
Gadolla Gáborné és Gadolla Gábor gyermeke Gadolla Áron

Jó egészséget kívánunk!

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

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Varga Mihály polgármester

FFEELLEELLÔÔSS SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔ::
Füzesi Attila

Tel.: (70) 948-5480
telkinaplo@telki.hu

SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔBBIIZZOOTTTTSSÁÁGG
EELLNNÖÖKKEE::

Tóth Loránd
MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK:
Cseresnyés Ágnes

Imhof Iván
Kamlah Szilvia
Karlovitz Máté

Köveskuti Tünde
NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
MMeesstteerr NNyyoommddaa

TTeerrjjeesszzttiikk aa TTeellkkii CCsseerrkkéésszzeekk
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A TELKI ÜZLETHÁZBAN
Film-

elôhívás
Kép-

kidolgozás

KE-DYE BT. Telki, Muskátli u. 1/b
Tel.: (26) 372-677 (üzlet), (30) 932 1470 (tulajdonos)

JJááttéékk,, aajjáánnddéékk,, ppaappíírr,, íírróósszzeerr
DDiiggiittáálliiss ffoottóósszzoollggáállttaattááss,, TTiinnttaassuuggaarraass ffoottóóppaappíírrookk

IZSOLA Bt. 
vállalja 

tolókapu, nyílókapu, garázskapu,
kaputelefon, sorompó, riasztó,

kamera,valamint kapukiegészítôk
telepítését, automatizálását. 

Biztonságtechnika felsôfokon. 
Részletes információkat 

talál cégünkrôl a WWW.IZSOLA.HU internetes oldalon.

F E L H Í V Á S !

Telki községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Mûszaki ügyintézôi munkakör betöltésére

Alkalmazási feltételek:

- egyetemi vagy fôiskolai szintû építômérnöki végzettség
- mélyépítési gyakorlat (hatósági, kivitelezôi, tervezôi)

Elônyt jelent:

- közigazgatási gyakorlat 
- informatikai ismeretek és saját gépkocsi

A jelentkezéshez csatolni kell:

- részletes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Bérezés a Ktv. szerint.

További információ: Lack Mónika jegyzô
06- 26-372-037, 06- 26-372-081
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II. Telki Fotópályázat

Bordás Flóra: Fák és a végtelen Kékesi Henriette: Egy szeles nap alkonya Telkiben

Pusztai Tamás: Zaklatott gyermekkor Tóth Zoltánné: Bárányok Novoszáth Hanna: Favágók után

Telki életében II. alkalommal került megrendezésre a fo-
tópályázat, nem várt sikerrel: 18 pályázó 55 munkát kül-
dött be. Idén két témában lehetett indulni: 

"A fa dícsérete" 

A cél az volt, hogy a képek mutassák be a fa szépségét,
egyediségét, elvarázsoló egyéniségét. Készülhetnek az
erdôben, udvarban, bárhol a környékünkön.

"A csodálatos égbolt Telkiben" 

A téma ötlete onnan származik, hogy Telkiben sok hely-
rôl valóban nagyon szép kilátás nyílik a Zsámbéki me-
dencére és annak csodálatos és igen változó égboltjára.
További képek megtekinthetôk a www.telkiforum.hu
honlap fotógalériájában. Pusztai Tamás: Ködben


