
A közterület is a miénk!
Telki község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és
tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében az önkor-
mányzat rendeletben szabályozza a község közterületeinek és az ingatla-
nok fenntartásának és tisztántartásának rendjét. A kérdésnek ismét aktua-
litást ad a parlagfû veszély, ezért több oldalról is közelítve foglalkozunk a
témával.

Ingatlanok és közterületek gondozása

Séta a kertkapun túl

„Közös falubejárásra szeretném hívni a polgárokat…”

Parlagfûért dísznövényt

Kányádi Sándor: 
Nyári alma ül a fán
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Nyári alma ül a fán, 
fa alatt egy kisleány. 
Néz a kislány föl a fára, 
s le az alma a kislányra. 
Nézi egymást mosolyogva: 
lány az almát, lányt az alma. 
Gondolkozik, mit tehetne, 
áll a kislány lábujjhegyre, 
nyúlánkozik, ágaskodik, 
ugrik, toppan, kapaszkodik. 
De az alma meg se moccan, 
csak mosolyog a magasban. 
És a kislány pityeregve 
csüccsen, huppan le a gyepre. 
Lomb közt szellô szundít csendben, 
de a sírásra fölserken, 
sajnálkozva néz a lányra, 
és az ágat meglóbálja. 
S hull az alma, örömére, 
pont a kislány kötôjébe.

Az iskola bôvítése és a tornacsarnok építése az önkormányzat deklaráltan
legfontosabb beruházása. Az iskolás gyermekek szülei több alkalommal
határozott ígéretet kaptak a beruházás mielôbbi megvalósítására. Az is-
mertetett tervek szerint a kivitelezésnek július elsejével kellett volna meg-
kezdôdnie, azonban erre nem került sor. Kérdéseinket Varga Mihály
polgármesternek tettük fel.

Elkezdôdött a telki templom 
rekonstrukciója

Írásunk a 4. oldalon

3. oldal

Riportunk a 2. oldalon

Mikor épül?

A rendeletrôl a 3. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 2. oldalon
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Soron kívüli ülést tartott július 7-én Telki
Önkormányzatának Képviselôtestülete. A
megbeszélésen mindössze két, ám je-
lentôs napirendi pont került terítékre. A
testület – elfogadva a bíráló bizottság ja-
vaslatát – eredménytelennek nyilvánította
az iskolabôvítés tárgyában kiírt közbe-
szerzési eljárást, mivel nem érkezett az
önkormányzat számára kedvezô tartalmú
ajánlat. A tornacsarnok építése a döntés
értelmében késôbbre halasztódik (lásd
következô riportunkat).

A következô naprendi pontban a képvi-
selôk jóváhagyták az egészségház ügyé-
ben kiírandó részvételi felhívást, melynek
eredményeként még a nyár folyamán sor
kerülhet azon cégek kiválasztására, ame-
lyektôl az egészségház kivitelezésére
ajánlatot kér majd az önkormányzat. A ko-
rábban már napvilágot látott tervek szerint
a négy lakást is magában foglaló korszerû
egészségház jövôre már pácienseket fo-
gadhat az újfalu központjában.

tl

T.N.: Sok érdekelt szülô és pedagógus várta
reménykedve a tornacsarnok építésének
megkezdését, melyre a tervezett idôpontban
nem került sor. Mi a késlekedés oka?
V.M.: A tornacsarnok építésére, és az iskola
bôvítésére egy elôzetes költségbecslés alap-
ján 300 millió forintot szántunk, ennek finan-
szírozására készültünk. A közbeszerzési pá-
lyázat során beérkezett ajánlatok azonban a
tervezett összegnél lényegesen magasabb ki-
vitelezési költségeket tartalmaztak, ezért a
pályázatot eredménytelennek kellett nyilvá-
nítanunk.
T.N.: Mekkora volt a tervezett és az ajánla-
tokban szereplô beruházási összegek közötti
különbség ?
V.M.: A tervezett összeget már említettem. A
pályázatokban szereplô legalacsonyabb aján-
lati ár 535 millió forint volt, ám ezt az aján-
latot, további négy ajánlattal együtt, érvény-
telennek kellett nyilvánítanunk. A legmaga-
sabb ajánlati ár 660 millió forint volt.
T.N.: Ebben a helyzetben mit tud tenni az ön-
kormányzat ?
V.M.: Bár a beruházás némi késedelmet
szenved, mindenképpen meg kívánjuk való-
sítani a tervezett létesítménybôvítést. A
mûszaki ellenôrrel, a közbeszerzési referens-
sel, valamint a tervezô építész bevonásával
kidolgozunk egy ütemezett megvalósítási
tervet, és ennek igyekezünk érvényt szerezni.
E terv szerint, ha tavasszal megkezdhetôk a
munkák, úgy az ôszi iskolakezdésre elké-
szülhet az iskola bôvítése.
T.N.: Az ütemezett megvalósítási terv azt je-
lenti, hogy az eredeti egy ütem helyett több

lépcsôben valósul majd meg a beruházás?
Melyek ezek az ütemek?
V.M.: A beruházást két részre kívánjuk bon-
tani, az iskolabôvítésre és a tornacsarnok épí-
tésére. Az ütemek pontos mûszaki tartalmát
még nem határoztuk meg, de elsô körben 300
milliós költség vállalása látszik lehetséges-
nek. Amennyiben menet közben elô tudjuk
teremteni a teljes beruházási összeget, úgy a
beruházás folytatódhat az eredeti program
szerint. Ez megfelelô közbeszerzési techni-
kával biztosítható.
T.N.: Miért kell tavaszig várni az elsô „kapa-
vágásra”? Nem lehet felgyorsítani az eljárást?
V.M.: Sajnos az elôkészítés igen hosszadal-
mas, mivel újabb közbeszerzési eljárást kell
lefolytatnunk, késôbb pedig az idôjárás már
nem alkalmas a munkavégzésre.
T.N.: Az érthetô, hogy nem kezd bele „min-
den áron” az Önkormányzat a kivitelezésbe,
az viszont kevésbé, hogy hogyan lehet ekko-
ra – mintegy 200 százalékos – különbség az
elôzetes költségbecslés és a pályázatra ér-
kezô ajánlatok közt…
V.M.: Ennek okait most vizsgáljuk. Az már
biztosnak látszik, hogy nem a csarnok jelen-
ti a legnagyobb költséget. Felül kell vizsgál-
nunk minden olyan tételt, amelyet elsô ütem-
ben nem feltétlenül kell megépítenünk, vagy
változtatással a költségek csökkenését tudjuk
elérni. Ilyen lehet például az iskola akadály-
mentességét biztosító lift, melynek kivitele-
zésére külön tudunk majd pályázni, vagy a
homlokzati felületképzéshez használt anya-
gok mennyisége és minôsége is.

Füzesi Attila

Elkezdôdött a telki templom
rekonstrukciója

A római katolikus templom tornya megha-
tározó eleme a telki faluképnek, hiszen a te-
lepülés minden szegletébôl jól látszik, az
országúton érkezôket pedig messzirôl kö-
szönti. 
A kétszáz éves templom a barokkot követô
idôszakban, copf stílusban épült. Egyszerû,
egyenes vonalakkal határolt süvege ritka-
ság az országban, így válhatott Telki szim-
bólumává a torony számos ábrázoláson,
grafikán, emblémán könnyen beazonosít-
ható kontúrja. Egy hibája mégis van az öreg
toronynak: a bádogfedés beázik és az ágy-
szerkezet is erôsen gomba- és rovar-
fertôzött. Emellett a templom alulról is vi-
zesedik, és a homlokzat is felújításra szorul. 
Maronics János, a munkálatok mûszaki ve-
zetôjének elmondása szerint a közelmúltban
készült el a rekonstrukciós terv, amely a
felújítás minden részletére kitér a toronytól
a kertépítésig, közel 50 milliós összköltség-
ben. Mivel ekkora összeg elôteremtése nem
kis feladat, ezért a munkálatok több
lépcsôben valósulnak meg. Elsô ütemben a
torony és a tetôszerkezet rekonstrukciójára
kerül sor, aminek során a bádogfedést és az
ácsszerkezetet is visszabontják. A rézborítá-
sú új toronysüveg a földön kerül összeállí-
tásra, és daru emeli majd a helyére. Ezzel
egy idôben – mivel a tornyot mindenképpen
fel kellett állványozni – sor kerül a torony
homlokzatának vakolására, felújítására is. 
A munkálatoknak ez a szakasza mintegy
21,5 millió forintba kerül majd. A pénz több
forrásból gyûlt össze; a püspökség és az ön-
kormányzat hozzájárulása mellett a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma által
kiírt pályázaton nyert összeg, valamint a
telki hívek adományai teremtették meg a
rekonstrukció elsô lépcsôjének anyagi alap-
ját.

Füzesi Attila 

Rendkívüli testületi ülés

Mikor épül?
Az iskola bôvítése és a tornacsarnok építése az önkormányzat deklaráltan legfontosabb be-
ruházása. Az iskolás gyermekek szülei több alkalommal határozott ígéretet kaptak a beru-
házás mielôbbi megvalósítására. Az ismertetett tervek szerint a kivitelezésnek július elsejé-
vel kellet volna megkezdôdnie, azonban erre nem került sor. Vajon mi lehet ennek az oka?
Kérdéseinket Varga Mihály polgármesternek tettük fel.

Közterület fenntartás
Telki község Önkormányzata ezúton keres a falu közterületeinek

karbantartására munkásokat. Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban
Lack Mónika jegyzônél. Telefon: 26-372-037
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Telki község tiszta, esztétikus képének, vala-
mint a környezet rendjének és tisztaságának ki-
alakítása, fenntartása és védelme érdekében
önkormányzatunk a helyi környezetvédelem-
rôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl szó-
ló 7/1997 (04.07.) számú önkormányzati ren-
deletében szabályozza a község közterületei-
nek és a községben lévô ingatlanok fenntartá-
sának és tisztántartásának rendjét.
A hivatkozott helyi rendelet értelmében az in-
gatlantulajdonosoknak nem csak a kerítésen
belül, de az utcán, a járdán, a vízelvezetô árok-
ban is rendet kell tartani.
A helyi rendelet az alábbiak szerint szabályoz-

za az ingatlantulajdonosok kötelezettségét:
Minden ingatlantulajdonosnak kötelessége
gondoskodni: 
- a ház, telek elôtti járdaszakasz és a zöld-

sáv területének tisztántartásáról, gyom-
mentesítésérôl

- a belterületi útszakasznak az út tengelyé-
ig történô tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolításáról

- az ingatlan tulajdonosa, ahol lehetôség
van rá, köteles gondoskodni az ingatlana
elôtti közterület füvesítésérôl, parkosításá-
ról.

- Köteles továbbá az ingatlantulajdonos in-
gatlanát megmûvelni, illetve rendben tar-
tani, gyomtól, gaztól, szeméttôl, vadon
élô bokortól megtisztítani.

- Ugyanígy télen köteles gondoskodni az
ingatlantulajdonos az ingatlana elôtti jár-
daszakasz síkosság-mentesítésérôl.

Közterület foglalási engedély:
A helyi környezetvédelemrôl szóló 7/1997
(04.07.) számú rendelet 9.§-a valamint a
7/2000 (06.01.) számú önkormányzati rendelet
szabályozza a közterület használat rendjét és a
közterület használatáért fizetendô díj mértékét.
A rendelet 9.§. (1) bekezdése szabályozza a
közterületen történô építôanyag tárolás, közte-
rület foglalás, illetve a közterületnek rendelte-
téstôl eltérô módon történô használatának sza-

bályait.
A közterületnek fentiek szerinti használata
csak engedély alapján, illetve annak keretei kö-
zött lehetséges.
A közterület-foglalási engedélyt a Polgármes-
teri Hivatalhoz címzett 2.200.- Ft illetékbé-
lyeggel ellátott kérelemben kell kérni.
A kérelemben meg kell jelölni a tárolás várha-
tó idôtartamát, illetve a tárolással érintett köz-
terület mértékét, nagyságát.
A tárolást csak az engedély birtokában lehet
megkezdeni.
Abban az esetben, ha a Polgármesteri Hivatal
engedély nélküli közterület-foglalást észlel és
az ingatlantulajdonos írásbeli felszólításra 3
napon belül nem kéri meg a közterület-foglalá-
si engedélyt, vagy ezen idôtartamon belül nem
szünteti meg a közterületen történô tárolást, a
Polgármesteri Hivatalnál az ingatlantulajos el-
len szabálysértési eljárás indítható.
A közterület használati mértéke építôanyag, il-
letve egyéb építési munkával kapcsolatos esz-
közök (konténer, állvány, betonkeverô, sitt,
stb.) tárolása esetén 500.- Ft/m2/hó.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy mûködjenek
közre településünk ápoltsága, rendezettsége,
tisztasága érdekében. Szépítsük teleülésünket,
hogy büszkén lehessünk rá a jövôben is!
A tiszta, egészséges környezet összefogást igé-
nyel, ez mindannyiunk közös érdeke.

Lack Mónika, jegyzô

A közterület is a miénk!

Ingatlanok és közterületek gondozása

A közös falubejárást azért tartom szükséges-
nek, hogy a lakosságnak lehetôséget adjunk
saját hatáskörben intézkedni a közterületen tá-
rolt építési anyagaik eltávolításában, és ne fel-
szólításra kelljen mindezt elvégeztetni. A be-
járás célja a minden ingatlan elôtti belterületi
útszakasz középtengelyéig tartó terület
mûszaki ellenôrzése, aminek során mindenki
ellenôrizheti, nem maradt-e építkezésébôl
származó sitt, építési anyag, vagy kertfenntar-
tásból származó nyesedék az ingatlan elôtti,
melletti közterületen.
A bejárás ideje: 2005. augusztus 6., szombat.

Intézkedési idô az eltávolításokra: 2005.
augusztus 7., vasárnap.

A hivatal részérôl a bejárás megkezdése:
2005. augusztus 8., a felszólítások befizetési
csekkekkel együtt történô kiküldése: 2005.
augusztus 9-tôl folyamatosan.
Amennyiben bárki a továbbiakban is szeretné
közterületen tárolni szóródó anyagait, melyek
elszemetelik, és eldugaszolják a csatornáin-
kat, úgy területfoglalási engedéllyel, 500,- Ft
/ négyzetméter / hó + áfa értékért megteheti,
azonban biztosítani kell a szétszóródás meg-
akadályozását. Amennyiben szembesülnek a
közterületen lévô, vagy más telkén deponált
anyagaik látványával, kérem, távolítsák el
azokat személyes bejárásom elôtt!

*  *  *

A hivatal vásárolt egy Stihl Fs 400-s aljnö-
vényzet irtót (damilos kaszát), amit többek
között a Templomkert, a Jung ház udvara, a
Posta kertje, és azon nem belterületi utak
karbantartására használunk, amelyeket a pol-
gármesteri hivatalnak kell fenntartania. Meg-
javíttattuk továbbá a Stiga gyártmányú gé-
pünket melyet az intézménykertjeink fenntar-
tására tudunk használni, olyan rendezett tere-
pen, ahol finom tereprendezési munka utáni
állapot uralkodik. Szeretném elérni, hogy a
falu tulajdonában lévô Unimog univerzális
munkagépünkre egy árok nyírására alkalmas
adaptert vásároljunk, mivel Telkiben az egy
méternél mélyebb árkok karbantar-
tása nem megoldott. Ha fejleszthet-
nénk az Unimogot, akkor március-
tól novemberig is a köz javára dol-
gozhatna, mint télen a hókotrásnál.
A gép segítségével elképzeléseim
szerint a kaszálás akár 10 napos is-
métlésével a parlagfû támadását
hatékonyan tudnánk kezelni.

* * *
A csatorna fedelek terepre helyez-
tetésének ügyében július 20.-án
Dobos Ferenc úrral bejártam a fa-
lut, és a balesetveszélyes csatornák
esetében megkezdtem a terepre he-
lyeztetési eljárást, aminek során
Dobos Ferenc az FCSM felé leje-

lenti a javítanivalókat. A kivitelezést el-
lenôrizni fogom.

* * *
A www.telki.hu Internetes oldalon kezdemé-
nyezni fogom, hogy nyissanak részemre egy
elektronikus topikot, ahol az elvégzett mun-
kámról a falu érdekeinek megfelelôen bôvebb
tájékoztatást tudjak adni, és kaphatok azoktól,
akik ezzel is segítenék munkámat. Ezzel is ja-
vítani szeretném a tájékoztatás minôségét és
gyorsaságát polgáraink felé.

Tisztelettel: Miskolczi László, 
Telki egyik mûszaki elôadója.

„Közös falubejárásra szeretném hívni a polgárokat…”
Bemutatkozik Miskolczi László, táj és kertépítész mérnök, falunk mûszaki elôadója
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A KOKUKK Egyesület ez évben is meghir-
deti "Parlagfûért-dísznövény" elnevezésû
parlagfû-mentesítési akcióját. A gyökerestül
kihúzott, lezárt zsákokban elhelyezett parlag-
füveket a Muskátli u. 6/B. Borostyánút Élet-
módsegítô és Egészségmegtartó Stúdióval
szemben található két-hintás játszótéren lehet
leadni. 
A Stúdióban naponta 13 és 19 óra között a
gyûjtéshez szükséges pollenálarc is átvehetô,
illetve ugyanitt történik a leadott zsákok re-
gisztrálása (nem kötelezô). A Stúdió augusz-
tus 1 és 15-e között zárva tart, ekkor a re-
gisztráció szünetel. A lelkes gyûjtôk között
2005. szeptember 3-án, az Egészségnapon
évelô növényeket sorsolunk ki. 
Kérjük, hogy mindenki tartson tisztaságot,
gyommentességet saját ingatlanán, illetve
annak környékén. A 2005. XXXVIII. Tv. a
növényvédelemrôl szóló 2000. évi XXXV.
Tv. módosítása alapján a hatóság a tulajdo-
nos elôzetes értesítése nélkül lekaszáltathatja
a gyomot, a költségeket pedig ráterheli a tu-

lajdonosra az eljárási illetékkel és a 20 ezer
forinttól kétmillió forintig terjedô bírsággal
együtt. 
Az esztétikai problémán túl a parlagfû, üröm
és libatopfélék egészségügyi kockázatot is
jelentenek. Nagyon sok lakótársunk már
most allergiás a parlagfûre, de az allergia
senkit nem kímél: öröklôdhet akár, illetve a
környezeti hatások játszanak szerepet kiala-
kulásában, bármikor-bárkinél kialakulhat,
függôen attól, hogy az egyén szervezete mi-
kor elégeli meg az allergén anyag mennyisé-
gét. A leginkább veszélyeztetett korosztály a
gyermekek. Kérjük, vigyázzunk rájuk! 
Az Egyesület új tevékenysége, hogy a köz-
ség területén felmerülô környezet- és termé-
szetkárosításokról a megfelelô fórumokat tá-
jékoztatja, képességeihez mérten a megol-
dásban segítséget nyújt. Lakossági észrevéte-
leket a kokukk@freemail.hu e-mail címre
várjuk. 

Németh Krisztina

Parlagfûért dísznövényt
(forrás: www.telkiforum.hu)

Nagy várakozás elôzte meg a Miskolczi
Lászlóval való találkozást. A környékbeli ba-
rátaimtól már értesültem, hogy az önkor-
mányzathoz jött egy „fontoskodó kertészmér-
nök”, aki igenis szóvá teszi a kaotikus állapo-
tokat a település utcáin. Titkon azt gondol-
tam, majd én is jól megmondom neki, hogyan
képzeli, hogy az árkokból is nekünk kell ki-
vágni a gazt, nem az önkormányzat emberei-
nek. 
Aztán kiderült, hogy ez a határozott, szerény
ember július óta mûszaki elôadó a Polgár-
mesteri Hivatalban, táj-és kertépítész mér-
nök, aki nem mellesleg szintén telki lakos, és
akire ugyanúgy vonatkoznak a rendszabá-
lyok, mint bármelyikünkre. A rendeletet sem
ô találta ki, hanem egy korábbi, 1997-es rend-
szabályt kell betartatnia (lásd a 3. oldalon).
Eddig valahogy vagy nem tudtunk errôl a pa-
ragrafusról, vagy hallani sem akartunk róla. 
A falut járva nemcsak a szerencsére egyre ke-
vesebb parlagfûre, a rendezetlen portákra, a
helytelenül kivezetett esôcsatornára (ami alá-
mossa az utakat), az útszegélyek hiá-
nyára, az utak minôségére, az évek
óta a közterületen hagyott építkezési
törmelékekre, a villanyvezetékekbe
nyúló fákra hívta fel a figyelmemet,
hanem a szép rendezett elôkertekre
is. Elgondolkodtató a javaslata, ami
szerint összehívná egy-egy utca lakó-
it, hogy közösen tervezzék meg a fá-
sítást, az utcaképet. Szívesen adott
szakmai útbaigazítást az esôvíz elve-
zetésére, a fák megmetszésére. Aktu-
ális praktikus tanácsa, amit már biz-
tos mindenki megtapasztalt, hogy a
parlagfüvet hét naponta kell vágni,

mert ha elburjánzik, nagyon nehéz lekaszálni.
Az optimális az lenne, ha a saját füvét min-
denki legalább tíznaponként nyírná. Férfiem-
ber létére feltûnt neki, hogy az utcákon nin-
csenek padok (és tényleg, még a templom kö-
rül sincs), szeméttartók is csak a buszmegál-
lóban találhatók, kivéve a Muskátli utcai üz-
letház elôtt. 
Fénykép még azért nem készült róla, mert azt
mondta, elôbb utóbb mindenki megismeri ôt
(mindenkihez ellátogat, vagy ôt fogják meg-
keresni). Segíteni jött, nem csak számon kér-
ni. Aki bármilyen ok miatt nem tudja ellátni a
kert körüli teendôket, segítséget kaphat tôle,
ha személyesen felkeresi ôt. 
Mindannyiunk érdeke, hogy jó hírnevû szép
falunk méltó módon kiérdemelje a Budántúl
édenkertje címet. Épp ideje lenne, hogy Telki
ne csak az ország leggazdagabb települése
rangot, hanem az itt élôk lelki gazdagsága cí-
met is elnyerje, amely az egységes, szép utca-
képben tükrözôdne.

Köveskuti Tünde

Bemutatkozik a 

Támogató Szolgálat

2005 május 1-töl indult el a Zsámbéki me-
dencében (Páty, Telki, Budajenô, Perbál és
Herceghalom településeken) a fogyatékkal
élôk személyi segítését és lakókörnyezetük-
ben való ellátását támogató, a lakáson kívül
közszolgáltatások elérését segítô, valamint
az életvitelük önállóságát megôrzô speciális
segítségnyújtás, amely a gondozott aktív
közremûködésével valósul meg.

A Támogató Szolgálatot a Magyar Máltai
Szeretet Szolgálat által fenntartott pátyi
Gondviselés háza mûködteti. Az intézmény
1996-ban alakult meg Páty községben, és az-
óta folyamatosan bôvül. Kezdetben csak az
idôsgondozás, gyermekvédelmi szolgálat és
a nevelôszülô hálózat, majd késôbb a ne-
velôszülô képzéssel, családgondozással csa-
ládsegítéssel, házi segítségnyújtással fogya-
tékos felnôttek ellátását biztosító lakóottho-
nokkal bôvült.   

A szolgáltatás célja: az életminôség meg-
tartása, illetve lehetôség szerinti javítása, ta-
nácsadás, ügyintézés, szállító szolgálat.
Igény szerint segítséget nyújt havi illetve he-
ti rendszerességgel bevásárláshoz, a társadal-
mi életben való teljesebb körû részvételhez,
az önálló munkavégzéshez, a szociális és
egészségügyi ellátások igénybe vételéhez, a
kulturális és sport rendezvényeken való rész-
vételhez. Egyúttal a hasonló problémákkal
küzdôk egymásra találását segíti elô azzal,
hogy, klubot hoz létre, ahol módjukban áll
megismerni egymást. 

A szolgáltatást mindenki igénybe veheti,
aki orvosilag igazolni tudja fogyatékosságát,
legyen az testi vagy szellemi.

A szolgáltatások minden jogosult számára
ingyenesek.

A szállító szolgálat – amelynek feladata, a
rászorulók szállítása szakorvosi vizsgálatra,
hivatalos ügyek intézésére – elôre egyeztetett
idôpontban, munkanapokon 8-16 óráig áll az
igénylôk rendelkezésére. 

Elérhetôségeink:

Telefon: 06-23-344-052/171; 101 munkana-
pokon, munkaidôben

Nagy Eszter (vezetô): 06-23-344-052/143 - 
06-30-47-99-284
Horváth Luca (személyi segítô): 06-20-
241-6242 (Telki, Budajenô, Perbál, Herceg-
halom)
Mrázik Ildikó: 06-20-956-6562 (Páty)

Fogadó órák:

Hétfô 15-17 óráig, Perbál, Fô u. 6. 
Kedd 16-17 óráig; Páty, Csilla u. 3. 

Máltai Gondviselés Háza
Szerda 9 – 11 óráig, Telki, Petôfi u. 1.
Csütörtök 9-11 óráig, Budajenô, Fô u. 3.

Horváth Luca
Személyi segítô

Séta a kertkapun túl
A táj védelme, a kert rendje a fejekben kezdôdik



S P O R T ,  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!

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

jjúúlliiuussii llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt 

Köllô Zita és Szabó Zoltán Gábor  
gyermkekei Szabó Dorottya és Szabó
Boglárka

Jó egészséget kívánunk!

A Telki SE Ritmikus Gimnasztika
szakosztályának idei évben elért eredményei:
Diákolimpia: országos döntô, csoportos gimnasztika
IV. korcsoport 5. helyezés (Danics Lea, Bartha Luca, Károlyi
Hanga, Károlyi Dóra)
VI. korcsoport 11. helyezés (Neszmélyi Réka, Kostka Judit, Fekete
Nóri, Lantai Lucia, Maronics Juli, Kiss Eszter)
Ovi-Suli Bajnokság: országos döntô, együttes kéziszer
Kisgyermek korcsoport 3. helyezés (Hollanday Anett,
Dombrovszky Bori, Ivanov Anna, Csiba Flóra)
Gyermek korcsoport 3. helyezés (Füzesi Dorka, Major Lili, Illényi
Zsófi, Varga Emese)
Ifjúsági korosztály 4. helyezés (Bartha Luca, Danics Lea,
Dombrovszky Zsófi, Károlyi Hanga, Károlyi Dóra, Varga Zsófi)

A Diana SE sportolóiként Telki büszkeségei:
Ábrányi Krisztina (Diákolimpia és Ovi-Suli Bajnokság országos
döntôjén egyéni összetett 4. helyezés)
Nagy-Miticzky Réka (Magyar Bajnokság és Budapest Bajnokág
„A” kategória egyéni összetett 5. helyezés, csapat aranyérem,
karika szerenkénti döntô ezüstérem)

Gratulálunk a versenyzôknek!

Megnyílt Pátyon, a Somogyi Béla u. 3-as
szám alatt (CBA mellett) a

MESEBOLT
Üzletünkben kaphatók:

Lego-k, babák, társasjátékok,
foglalkoztatók, rengeteg plüss figura,
mesekönyvek kicsiknek és nagyoknak
egyaránt, képek, ajándéktárgyak, papír,
írószer, táskák, bulikra héliumos lufik!

És még rengeteg minden, amire egy
gyermek szíve vágyik!

Nézzen be hozzánk! Érdemes!

Nyitva tartás:
H-P: 10-19-ig
Szombat: 830-14-ig
Vasárnap: 8-13-ig



TELKI napló6 2005. július

Tv-mûsorok nyelv hang                   TV-csatornák

1 mtv magyar Nicam/stereo C5
2 Duna TV magyar mono C6
3 m2 magyar mono C7
4 Mozaik magyar mono C8
5 RTL Klub magyar stereo C9
6 tv2 magyar stereo S16
7 TV5 francia mono C11
8 TVE spanyol mono C12
9 PRO7 német mono S11
10 VOX német mono S12
11 Rai Uno olasz mono S13
12 BBC World angol mono S14
13 Hálózat TV magyar mono S15
14 Spektrum magyar mono C11
15 Club magyar mono S17
16 VIVA+ magyar stereo 21
17 Hír Tv magyar mono 22
18 Eurosport magyar,angol mono 23
19 Jetix magyar mono 25
20 BP TV magyar mono 26
21 VIASAT3 magyar stereo 27
22 Magyar ATV magyar mono 28
23 SPORT1 magyar stereo 29
24 Discovery Chann magyar mono 38
25 Animal Planet magyar mono 39
26 National  Geogra magyar mono 40
27 Extreme  Sports angol/magyar stereo 42
28 Travel  Channel magyar/angol mono 43
29 MTV Europe angol stereo 44
30 Filmmúzeum magyar mono 45
31 BBC Prime angol/magyar mono 46
32 Motors Tv/Spice angol mono 47
33 Hallmark magyar mono 48
34 Minimax magyar mono 49
35 Film+ magyar stereo 50
36 HBO magyar stereo S8
37 HBO2 magyar stereo S9

Csatornakiosztás

Ôsszel indul a VOIP

telefon a kábeltévén
A Telki kábeltévé hálózat gôzerôvel épül tovább, s a
nyár végére várhatóan nem lesz olyan háztartás a
községben, amelyet igény esetén ne lehetne a kábel-
tévé, s ezen keresztül akár az internethálózatra be-
kötni. Júliusban a Nagy Kanyar Kft. befejezte a pá-
tyi hálózathoz kapcsolódó optikai összeköttetés ki-
építését, s ennek eredményeként javult a kép-
minôség, illetve bôvült a csatorna kínálat. Felhívjuk
az elôfizetôk figyelmét a Mozaik (képújság) csator-
nára, amelyen a C8 frekvencián közérdekû, helyi in-
formációkat sugároz, többek között a kábeltévével
kapcsolatban. Az S17 csatornán pedig a Club/Irisz
tévé adását láthatják. Az aktuális frekvencia tábláza-
tot mellékelve találják, kérjük ennek megfelelôen
hangolják be tévéjüket.
Megrendeléseiket telefonon vagy az internetes hon-
lapunkon on-line adhatják le. Telefonon az (1) 213
4000 budapesti, vagy a (23) 343 042 pátyi telefon-
számon, illetve helyi képviselônknél Baritz Bálint-
nál (20) 9833 130. A budapesti irodát munkanapo-
kon 8:30 - 16:30 között hívhatják, a pátyi ügyfélszol-
gálatot hétfôn és csütörtökön 14-18 óra között.
Mindkét telefonszámon üzenetrögzítô is mûködik,
kérésére visszahívjuk. Hibabejelentést szintén eze-
ken a telefonszámokon fogadunk. Webcímünk:
www.telkiktv.hu 
A kábeltévé szolgáltatás díja alapcsomag esetén ha-
vi 2,200.- Ft, bôvített csomagnál 3,300.- Ft. A Mozi-
csomag ára 2,600.- Ft. A bekötési díjak a földkábe-
les területen bruttó 25,000.- Ft, a légkábeles része-
ken 12,500.- ft.
Internetszolgáltató partnerünk a TVNET Kft.
(www.tvnet.hu), az aktuális díjtáblázatot mellékelve
találják.
IP alapú telefonszolgáltatást (VOIP) indít be az ôsszel több
településen, közte Telkiben is a TVNET Kft. Az új szolgálta-
tás beindításához szükséges összekapcsolási szerzôdéseket
már megkötötték. Az internet alapú telefon szolgáltatást
igénybevevôknek átlagosan mintegy 40 százalékkal lesz ol-
csóbb a telefonálás belföldre, és a külföldi hívások esetén
ennél nagyobb megtakarítás érhetô el. A helyi kábeltévé há-
lózaton mûködô szolgáltatáshoz mindössze egy olyan mo-
demre van szükség, melyhez analóg telefonkészülék csatla-
koztatható. Ezt a modemet az elôfizetôknek a TVNET bizto-
sítja majd.

A kábeltévét egyre többen részesítik elônyben a mûholdas té-
vézéssel szemben. Jóval kedvezôbb az ára, egy elôfizetéssel
akár 10 televiziókészüléken is különbözô mûsor nézhetô, s a
kínálat is igen kedvelt. Például a Sport1 adása az alapcsomag
része, amely a UPC Direktnél csak fizetôs,  prémiumcsator-
naként  rendelhetô meg.

Ügyfélszolgálatunk helye és nyitva tartási ideje: 
2071 Páty, Rákóczi u. 11; hétfô, csütörtök 14-18 óráig

Bôvebb információ: 
(06)1 213-4000,  www.telkiktv.hu

Szélessávú internetszolgáltatás kábeltévén! 
Internetszolgáltató partnerünk a TVNET

Díjcsomag KTV KTV KTV KTV KTV
256/64 512/128 1024/256 2048/256 3000/384

Havi nettó (Ft) 4000 6000 7500 8800 11000

Maximális letöltés (Kbit/s) 256 512 1024 2048 3000

Maximális feltöltés (Kbit/s) 64 128 256 256 384

E-mail cím 1 db 5 db 5 db 5 db 5 db

IP cím Dinamikus Dinamikus Fix Fix Fix


