
Lakossági tiltakozás a SPAR
beruházása ellen

Hatvankilenc telki lakos aláírásával ellátott beadvány érkezett az ön-
kormányzathoz, amelyben az aláírók a SPAR élelmiszer áruház terve-
zett beruházása ellen tiltakoznak. Lapunkban közreadjuk a tiltakozó le-
velet, illetve Varga Mihály polgármester válaszát.

Kényszerpálya
Az Önkormányzat mozgástere a SPAR

beruházással kapcsolatban

Vannak, akik örülnének, ha a nagybevásárlást helyben, és a jelenlegi-
nél kedvezôbb áron tudnák intézni, mások – fôleg az üzlet tervezett
helyszíne közelében élôk – a faluképet, illetve megszokott nyugalmu-
kat féltik. Péter András képviselôt, a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság tagját az önkormányzat álláspontjáról és mozgásterérôl kér-
deztük.

Nagy László: Ôsszel

Ófalu - Üdülôtelep - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újtelep - Legelôdomb
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Mennyi csöndes szépség, mennyi tünemény!
Állok a kökényes halom tetején.
Cigarettám füstje vékony lobogás, 
merengek, míg végig sajog a parázs.

Vörös erdôkön át idekéklenek 
sötéten a vaskos rendeki hegyek. 
S mintha dúlna harc, ott túl a halmokon: 
égi fényt az égre szór a Balaton.

Két szemem bogára mégis itt idôz 
közel a mezôben, korán jött az ôsz. 
Embernek, madárnak ami drága volt: 
levelenként földre pilléz már a lomb.

Termônövényeknek sorsa már betölt, 
nedvek elapadnak, elpihen a föld, 
lesüllyed az ég is, de az én szívem 
most akar teremni, azért nem pihen.

Serényedem egyre, így vagyok erôs, 
csak a gyümölcsözésben lehetek én hôs, 
olyan fa, mely bírja, ha a jég ömöl, 
az én szelid szívem nem fél semmitôl.

FALUKÁPOSZTÁJA
Október 15-én, 16 órától a Pajtában

Riportunk a 7. oldalon

Írásunk a 4. oldalon

Az Önkormányzat gazdálkodása 
2005. elsô félévének tükrében

Részltek a 11. oldalon

Telki új háziorvosa
Dr. Kiss-Leizer Márta bemutatkozó írásában az újonnan megalakult
egészségügyi szolgáltatás részleteirôl ír, asszisztensével, Mezeiné Hóber
Borival pedig az elsô hetek tapasztalatairól beszélgettünk.

8. oldal

6. oldal
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H I V A T A L I  H Í R E K

2005. szeptember2005. szeptember 8.8.

1. napirendi pont: 2005. évi 1. féléves
költségvetési beszámoló

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
és Baltási Gábor, a Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság (PTB) elnöke
A PTB ülésén megvizsgálta az idei elsô
félév költségvetésének alakulását, amit
Baltási Gábor ismertetett a képvi-
selôkkel. A beszámolót a testület egy-
hangúlag elfogadta. (Lásd még a 4. ol-
dalon lévô írásunkat is!)

2. napirendi pont: Önkormányzat inf-
rastruktúra-fejlesztési hitel felvételé-
vel kapcsolatos közbeszerzési eljárás
megindítása

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármes-
ter
Miután a tornacsarnok építésére kiírt
közbeszerzési eljárás sikertelenül zá-
rult, a hivatal azon dolgozik, hogy a be-
ruházás elsô üteme megvalósulhasson.
Ez a tornacsarnokot és a tanári szárny
ráépítését tartalmazná. Arra az esetre,
ha az önkormányzati telekeladások a
közeljövôben is kedvezôtlenül alakul-
nának, szükség van alternatív forrás
elôteremtésére. Ezt a célt szolgálhatná
az önkormányzatok részére meghirde-
tett infrastruktúra-fejlesztési hitelprog-
ram, aminek keretében a kereskedelmi
bankokon keresztül, tíz év futamidôre,
két év türelmi idôvel juthatna kedvez-
ményes hitelhez a falu.
Mivel a szennyvíztisztító refinanszíro-
zásának eredményeképpen Telki hitelál-
lománya jelentôsen, mintegy 215 millió
forinttal csökken, lehetôség van 200
millió forint hitel felvételére. (Lásd még
a 4. oldalon lévô írásunkat is!)
Varga Mihály indítványozta, hogy írjon
ki a falu közbeszerzési eljárást a keres-
kedelmi bankok felé annak érdekében,
hogy a legkedvezôbb feltételekkel jus-
sunk a hitelhez. Baltási Gábor felvetet-
te, hogy kedvezô feltételekkel akár 300
millió forint hitelt is megpályázhatnánk.
Mivel a hitelbírálatnál ekkora összeget
kisebb eséllyel engedélyeznének, a tes-
tület végül egyhangú szavazás után 200
millió forint hitel folyósítására vonatko-
zó közbeszerzés megindításáról döntött.

3. napirendi pont: Közterületi utak
helyzete

Elôterjesztô: Móczár Gábor képviselô
Móczár Gábor lakossági igényt tolmá-
csolva felvetette, hogy szükséges lenne

a Völgy, Árnyas és Kamilla utcák por-
mentesítésére.
Varga Mihály válaszában elmondta,
hogy az érintett utcákban korábban úgy
lettek eladva a telkek, hogy az önkor-
mányzat kötelezettséget vállalt a por-
mentes útburkolat kialakítására. A beru-
házás elsôbbséget élvez, és kizárólag fi-
nanszírozási akadálya van. Ha a közel-
jövôben nem keletkezik rá forrás, akkor
átmenetileg forgalomlassító eszközöket
fognak kihelyezni.

4. napirendi pont: Helyi hulladék-gaz-
dálkodási terv kérdése

Elôterjesztô: Lack Mónika, jegyzô
A törvény (HGT) kötelezi a települése-
ket hulladék-gazdálkodási terv készíté-
sére. A terv egy pályázaton nyert
pénzbôl elkészült, amit rendeleti szintre
kell emelni. A testület a rendelet megal-
kotását egyhangúlag megszavazta.

5. napirendi pont: Védônôi km átalány
kérdése

Elôterjesztô: Halász Terézia, az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság elnöke
A korábban megítélt 500 km havi áta-
lány kevésnek bizonyul, mert a védônô
létszám alapján két körzetnyi gyerme-
ket lát el, ezért kéri az átalány felemelé-
sét 700 km-re. A testület 1 nem és 2 tar-
tózkodás mellet a kérelmet elfogadta.

6. napirendi pont: Lakossági telek kie-
gészítési kérelem

Elôterjesztô: Lack Mónika, jegyzô
A 860-as helyrajzi számú legelôdombi
telek tulajdonosa szeretne egy 74 m2-es
közterületi sávot a telkéhez csatolni. A
szóban forgó elhanyagolt terület egy
meredek rézsû, amire a telektulajdonos
támfalat építene. Ez javítaná a faluké-
pet, viszont költséges, így szeretne a te-
rülethez kedvezményes áron hozzájutni.
Ilyen esetekben a szokásos ár a minden-
kori önkormányzati telekár 50 százalé-
ka, ami erre a területre 530 ezer forint +
áfa lenne. Az elhangzott javaslat szerint
300 ezer forint + áfa legyen az ár, vi-
szont szerzôdésben legyen kikötve a
támfal megépítése. Az indítványt a tes-
tület 2 tartózkodás mellett elfogadta.

7. napirendi pont: Aljegyzôi státusz
kérdése

Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármes-
ter   
Az aljegyzôi státusz létrehozásához az
SZMSZ módosítása szükséges. A testü-

let egyhangúlag megszavazta a rendelet
módosítását és a pályázat kiírását.
(Bôvebben lásd írásunkat a 3. oldalon!)

8. napirendi pont: Felsôoktatási ösz-
töndíj kérdése

Elôterjesztô: Halász Terézia, az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Az ösztöndíj az Oktatási Minisztérium
által idén harmadik éve kerül kiírásra
szociálisan hátrányos helyzetû felsôok-
tatási hallgatók részére. Az önkormány-
zatoknak minden évben újra meg kell
pályázni. A testület egyhangú szavazás-
sal megszavazta az idei pályázatot. (A
kiírást lásd a 5. oldalon!)

9. napirendi pont: Bérlakás bérlôkije-
lölés

Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármes-
ter   
A testület egyhangúlag döntött az egyik
önkormányzati bérlakás határozott
idôtartamra, december 31-ig tartó, kije-
lölésérôl Szabó Zoltánné részére.

10. napirendi pont: Szennyvíztisztító
bôvítési hozzájárulás rendeletének
hatályon kívül helyezése

Elôterjesztô: Varga Mihály, polgármes-
ter   
Az önkormányzat 16/2001-es rendele-
tével minden újonnan építkezôre a csa-
torna csatlakozási díja felett további
200 ezer forint szennyvíztisztító bôvíté-
si hozzájárulás megfizetését vetette ki.
Mivel a szennyvíztisztító elkészült, in-
dokolatlan a díj további megfizettetése,
ezért a testület egyöntetû határozatával
döntött a rendelet október 1-i dátummal
történô hatályon kívül helyezésérôl (a
díj megfizetése alól az október 1. után
benyújtott építési engedélyek tulajdo-
nosai mentesülnek).

Egyebek

Napirenden kívüli hozzászólásában Ha-
lász Terézia az önkormányzat közterü-
letekért felelôs elôadójának, Miskolczi
Lászlónak a munkáját méltatta. A kép-
viselô asszony kiemelte, hogy látható a
falu utcáit járva a pozitív változás.
Móczár Gábor és Baltási Gábor képvi-
selôk felvetették, hogy a templom fel-
újítására megítélt 5 millió forint önkor-
mányzati adományt idôszerû lenne az
egyházközség részére átadni. Varga Mi-
hály ígérete szerint még szeptemberben
folyósítva lesz az összeg.

Füzesi Attila

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl
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Szervezeti átalakítás a
hivatalban

A tavaly elfogadott új közigazgatási tör-
vény november elsejével lép életbe. A tör-
vény az eddiginél több feladatot ró az ön-
kormányzatokra, ezért szükségessé vált a
szervezeti átalakítás a hivatalban. A struk-
túra egy aljegyzôi poszttal bôvül, így a hi-
vatal vezetésének feladatai a nagyobb haté-
konyság érdekében a jövôben megoszlanak
majd. Továbbra is a jegyzô feladata marad
a hivatal vezetése, emellett felügyeli töb-
bek közt a pénzügyeket, az építéshatósági
ügyeket, az engedélyek kiadását. Az al-
jegyzô feladatköre pedig az igazgatás terü-
letére terjed ki, emellett ô fogja kezelni a
gyám-, a szociális- és a szabálysértési
ügyeket, valamint távollétében teljes
körûen helyettesíti a jegyzôt.
A képviselôtestület szeptember 8-i döntése
értelmében hamarosan kihirdetésre kerül az
aljegyzôi posztra kiírt pályázat.

Szemétszállítás

A Polgármesteri Hivatal az AVE Tatabánya
Rt. kérésére felhívja a község lakóinak a fi-
gyelmét, hogy szemétszállítási napokon a ku-
kát jól látható módon helyezzék ki. Többször
elôfordult ugyanis – különösen azokon a he-
lyeken, amelyeket a jármû csak tolatással tud
megközelíteni –, hogy a munkások az eldugott
helyen álló kukákat nem tudták kiüríteni.
Ugyancsak fontos, hogy a kukák és szeme-
teszsákok idôben az utcára kerüljenek, tekin-
tettel arra hogy a szállítók nem minden alka-
lommal érkeznek ugyanabban az idôpontban.
Menetrendjüket számos tényezô, például az
elszállítandó szemét mennyisége is befolyá-
solja.

Aszfaltburkolat

Aszfaltburkolatot kapott a Petôfi utca Temp-
lom és Rákóczi utca közötti része is. Az utcá-
nak ez a lejtôs szakasza eddig igen rossz minô-
ségû murvás burkolattal rendelkezett, amibe

árkokat vájt a lezúduló csapadékvíz. 
A Petôfi utca a helyi közlekedésben kiemelt
jelentôséggel bír, mivel ezen az útvonalon
zajlik az ófalu és az újabb településrészek kö-
zötti gyalogos- és jármûforgalom nagy része.

H I VH I VAA TT A L IA L I H Í R E KH Í R E K

Szelektív
Az Önkormányzat ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a szelektív
hulladékgyûjtô körül állandósult jelentôs szeméthegyek miatt a gyûjtôt
kénytelenek voltak áthelyezni a Jung-ház kertjébôl leválasztott területre.
Kérjük, ne rakják ki hulladékaikat a régi gyûjtôhelyen, hanem szíves-
kedjenek a konténerekbe helyezni azokat. 

Kényszerkaszáltatások faluszerte
A falu utcáit járva érzékelhetô, hogy az Ön-
kormányzat az idei évben kiemelten kezeli a
gyommentesítés ügyét. A Fôút melletti árkok
folyamatos karbantartása mellett rendszeresen
kaszálják például a majdani játszótér helyét a
Muskátli utcában és a falu más, központi he-
lyen lévô közterületi részeit is. A Pajtából el-
lopott karbantartó gépek idôközben új moto-
ros kaszával és fûnyíróval pótolva lettek.
Júliusi számunkban az Önkormányzat közte-

rületekért felelôs elôadója közös falubejárás-
ra invitálta a polgárokat, kérve mindenkit,
hogy tartsa karban esetlegesen elhanyagolt
kertjét, parlagon fekvô telkét. A felhívásban
konkrét intézkedést is kilátásba helyeztek
azokkal szemben, akik továbbra sem rende-
zik területeiket. 
Kíváncsiak voltunk, hogy valóban történtek-
e intézkedések. A Hivatalban érdeklôdé-
sünkre elmondták, hogy – bár faluszerte ta-

pasztalható volt a lakosság együttmûködô
hozzáállása – összesen közel 100 esetben
kellett kényszerkaszáltatást elrendelni,
amibôl lapzártánkig mintegy negyvenet el is
végeztek. Ezekben az esetekben a kaszálta-
tás átlagosan 5.000 forintos költsége a
20.000 forint növényvédelmi bírsággal
együtt automatikusan leszámlázásra kerül az
ingatlan tulajdonosa felé.

fa
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Az önkormányzatok kiadásait alapvetôen
két, egymástól jól elkülönülô költségtípus,
a felhalmozási kiadások és a mûködési
költségek teszik ki. Az elôbbibe tartoznak a
különbözô beruházások, az utóbbiba pedig
a település üzemeltetésére, valamint a köz-
intézmények fenntartására fordí-
tott kiadások.
Fontos megjegyezni, hogy újabb
hitelek felvétele csak a korábbi-
ak visszafizetése után lehetséges
– már csak azért is, mert a ban-
kok nem adnak további hitelt je-
lentôs hitelállománnyal rendel-
kezô (más szóval eladósodott)
önkormányzatoknak. Telki meg-
ítélése ebbôl a szempontból jó, a
falu folyamatosan hitelképes. A
hitelállomány az újabb hitelek
felvétele ellenére tehát nem nö-
vekszik, hanem nagyságrendileg
állandó szinten marad! (Lásd
keretes írásunkat!)
A személyi jellegû kiadások az
elsô félévben a teljes évre terve-
zett kiadás 47 %-ában, az egyéb mûködési
kiadások pedig 22 %-on teljesültek. Ez utób-
bi azért marad el jelentôsen az éves tervezet
felétôl, mert a nagy beruházások nem való-
sultak meg, illetve késôbbre halasztódtak

(pl. tornacsarnok). A falu gazdálkodásának
egyik alapelve, hogy a mûködési költségek
nem haladhatják meg a folyó bevételeket.
Az önkormányzatnál bevezetett takarékos-
ság eredményeképpen a folyó bevételek fo-
lyamatosan fedezik a folyó kiadásokat. 

A források és a mûködési kiadások egyen-
súlya, valamint a hitelállomány szinten tar-
tása tehát elsôdleges célja a faluvezetésnek.
Ez viszont azt is jelenti egyben, hogy a
fejlôdés jelenlegi üteménél sokkal többre –

legalábbis saját erôbôl – nem képes a falu.
A sok esetben érthetô és jogos lakossági
igények megfogalmazásakor ezt a tényezôt
szükségképpen érdemes figyelembe venni. 
Pluszforrást a telekeladások jelentenek. Va-

lószínûleg mindenkinek van sa-
ját véleménye arról, hogy helyes-
e, ha egy önkormányzat újabb te-
rületek belterületbe vonásával és
értékesítésével próbál fedezni
egyfajta növekedést. A gyakorlat
általában – és Telki esetében is –
azt mutatja, hogy a növekvô falu
növekvô beruházási igényeket
generál, amiket újabb telekeladá-
sokból lehet csak fedezni. A je-
lenlegi faluvezetés mindenesetre
éppen errôl a spirális pályáról
igyekszik letéríteni a települést.
A meglévô öreghegyi ingatlan-
vagyon értékesítését takarékos-
kodva, hosszú távon, mintegy tíz
éves idôtartam alatt tervezi,
újabb parcellázásokkal pedig
nem számol. Másfelôl a jelenlegi

gyér kereslet miatt a telkek gyors értékesí-
tése csak mélyen a piaci árak alatt lenne le-
hetséges, ami a falunak bizonyosan nem ér-
deke.  

Füzesi Attila

Az Önkormányzat gazdálkodása

Szeptemberben megkezdôdik a szennyvíztisztító refinanszírozása,
ami által az Önkormányzat hozzájut a beruházásba tavaly befek-
tetett 270 millió forinthoz. Elsô lépésként a szennyvíztisztítót üze-
meltetô Telki Víz Kft. még szeptemberben saját forrásból átutal 40
millió forintot az Önkormányzatnak, a fennmaradó összeget pedig
banki hitelbôl biztosítja majd az Önkormányzat részére. A hitel
visszafizetését a Telki Víz Kft kisebbségi tulajdonosa, a Körte Or-
ganica Kft. vállalja, amire fedezetet a szolgáltatási díjak jelente-
nek, ez utóbbiak mértékére pedig az Önkormányzat vállalt garan-
ciát.

A refinanszírozás által keletkezô 270 millió forintból az Önkor-
mányzat teljes egészében visszafizeti a szennyvíztisztító megépíté-
sére felvett 215 millió forint energiahitelt, így a falu hitelállomá-
nya nagymértékben csökken.
Az APEH jelentôs ÁFA visszatérítésrôl döntött az Önkormányzat
részére. Az adóhatóság a még tavasszal esedékessé vált összeg
átutalását elsô fokon elutasította, azonban a faluvezetéssel folyta-
tott több hónapos egyeztetés eredményeképpen másodfokú hatá-
rozatában kedvezô döntést hozott. A mintegy 52 millió forint és ka-
matainak átutalása szeptember hónapban megtörtént.

Telkiben elmarad a szokásos vasárnap
reggeli szentmise október 2-án. Így dön-
tött az egyházközség képviselôtestülete,
hogy ezzel is jelezze: közös ünneplésre
hívnak ezen a napon mindenkit Buda-
jenôre, a templom melletti szabadtéri
szertartásra. A nem mindennapi körülmé-
nyekre az adott okot, hogy a 10.30 órakor
kezdôdô, bérmálással egybekötött misére
Spányi Antal, székesfehérvári megyés-
püspököt várják.

A szabadban tartott szertartást igyekez-
nek minden érdeklôdô számára látható-
vá-hallhatóvá tenni, hiszen a bérmálás az
egyházközség kiemelkedô ünnepe. Míg a

Krisztus utáni elsô századokban a ke-
resztség és a bérmálás kiszolgáltatása
összekapcsolódott egymással, a nyugati
kereszténység gyakorlatában ez késôbb
kettévált. Ma már a keresztelésre általá-
ban gyerekkorban kerül sor, miközben a
bérmálás, vagyis a „megerôsítés” szent-
ségében azok a fiatalok, felnôttek része-
sülnek, akik a keresztény tanítást és ér-
tékrendet tudatosan elfogadják.

Budajenõ és Telki katolikus hívei közös
egyházközséget alkotnak, de bérmálko-
zásra utoljára 1995 májusában gyûlhet-
tek össze. A több mint tíz év után sorra
kerülô ünnepre készülve Harkai Gábor

plébános atya fontosnak tartotta elmon-
dani, hogy a bérmálandók életkora (17-
48 év) keresztény elkötelezettségük érett-
ségét tükrözi.

Jó volna tudni, vajon kell-e újabb tíz évet
várni egy ilyen alkalomra. De Gábor atya
már egy talicska után nyúl, és eltûnik a
zakatoló betonkeverô mögött. Telkiben és
Budajenôn ugyanis nemcsak a lelki veze-
tés jelenti a kihívást. A végre megindított
templomfelújítások mellett, a komoly tár-
sadalmi munka és összefogás eredménye-
ként hamarosan közösségi helyiség, ifjú-
sági terem is nyílhat a plébánián.

-fg-

KÖZÖS ÜNNEP, PÜSPÖKI MEGERÔSÍTÉS
Tíz év után újra püspöklátogatás és bérmálás Budajenô és Telki egyházközségében
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Pályázati Felhívás
Telki Község Önkormányzata pályázatot ír ki hátrányos helyzetû középiskolás diákjai

és szakmunkás tanulói támogatására

A pályázat célja nehéz élethelyzetben lévô, hátrányos helyzetû, jól tanuló fiataljaink esélyegyenlôségének javítása, tanulmányaik segítése.
Pályázati feltétel: - szociális rászorultság

- legalább 4.0 átlagú tanulmányi eredmény
Beadási határidô: 2005. október 15-e, a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A pályázati anyaghoz kérjük csatolni az iskola igazolását az
elôzô tanév tanulmányi eredményérôl, és a rászorultság megítéléséhez szükséges kereseti és egyéb jövedelmi igazolásokat.
A pályázatok értékelése a Szociális és Egészségügyi Bizottság novemberi ülésén lesz. A döntést követôen a támogatást visszamenô
hatállyal, szeptember hónaptól júniusig folyósítjuk.
Ösztöndíj összege: 3 000 Ft- 10 000 Ft

Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló- fôiskolás és egyetemi hallgató - fiataljaink számára idén is meg-
hirdetjük a Bursa Hungarica ösztöndíjat. 

A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, melynek pénzügyi
fedezetét a
– települési önkormányzat
– megyei önkormányzat
– felsôoktatási intézmény 
közösen biztosítja a pályázaton sikeresen szereplô, felsôoktatásban
résztvevô fiataljaink számára.
Az ösztöndíjban kizárólag olyan nappali tagozaton tanulmányokat

folytató felsôoktatási hallgatók részesülhetnek, akik a felsôoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvényben meghatározott képzési idôn, illet-
ve az egyetemi és fôiskolai hallgatók által fizetendô díjakról és téríté-
sekrôl, valamint a részükre nyújtható támogatásokról szóló
51/2002.(III.26.) Korm.rendelet 5. §-ában meghatározott keretek kö-
zött, a felsôoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és
az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsôoktatá-
si intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsô
alapképzésben, elsô kiegészítô alapképzésben, elsô szakirányú to-
vábbképzésben, vagy elsô akkreditált iskolai rendszerû felsôfokú
szakképzésben vesznek részt.
Megjegyzés:
– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2005. szeptemberében tanulmá-

nyaik utolsó évét megkezdô hallgatók is.
– Azon hallgatók is pályázhatnak, akiknek jogviszonya a felsôok-

tatási intézménnyel a pályázás idôpontjában (pl. tanulmányi ha-
lasztás miatt) szünetel.

– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2005/2006. tanévben utolsó éves,
érettségi elôtt álló középiskolások, illetve felsôfokú diplomával
nem rendelkezô, felsôfokú intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek is. / B.tipusú pályázat / Ebben az esetben az ösz-
töndíj idôtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követô tanulmá-
nyi félév, és a folyósítás kezdete 2006/2007. tanév elsô féléve.

Az ösztöndíjban kizárólag Telkiben állandó lakhellyel rendelkezôk ré-
szesülhetnek.
Az ösztöndíj idôtartama: 10 hónap, azaz két egymást követô tanul-
mányi félév. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg a
települési önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága. A me-
gyei önkormányzat és az oktatási intézmények tetszôleges összeggel
kiegészíthetik a helyi önkormányzat által támogatott ösztöndíjat. Az
ösztöndíj folyósításának kezdete: 2006. március 1. Az ösztöndíj csak
azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó bei-

ratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsôoktatási intéz-
ménynek. 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A pályázathoz szükséges nyomtatványok átvehetôk a Hivatalban,
vagy letölthetôk a www.bursa.hu Internet címen. A pályázatot a Hiva-
talban írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. október 31.
A pályázók a következô személyi adatokat kötelesek megadni a pályá-
zatban: név, állandó lakcím, levelezési cím, anyja neve, személyi iga-
zolvány száma, születési helye és ideje, felsôoktatási intézmény, kar,
szak/szakpár megnevezése. (Az intézmény, kar, szak/szakpár teljes
megnevezése szükséges)
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján törté-
nik, független a pályázó tanulmányi eredményétôl. A pályázó szociális
rászorultsága igazolására köteles megadnia a pályázó és a vele egy ház-
tartásban élôk egy fôre jutó havi jövedelmének forint összegét. Az egy
fôre esô jövedelem meghatározása a Szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. 4 §. (1) a) bekezdése alapján történik.
A pályázat kötelezô melléklete a felsôoktatási intézmény által kiállí-
tandó Igazolás arról, hogy a pályázó az elôzôekben felsorolt képzéstí-
pusok valamelyikében részt vesz. /Az önkormányzaton ez a forma-
nyomtatvány is átvehetô./
Tájékoztatásul közöljük, hogy az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és
TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban adóalapot nö-
velô jövedelemnek számít.
A pályázat eredménye nyilvános. A pályázó pályázatának benyújtásá-
val hozzájárul a pályázat eredményének, illetôleg a pályázáskor ren-
delkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás érdekében tör-
ténô nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a felsôoktatá-
si intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsôoktatási Pályázatok
Irodájának, illetve a helyi önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázatokat az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsá-
ga bírálja el. A támogatásban részesített ösztöndíjasok nevét 2005. no-
vember 30-ig a Hivatal hirdetôtábláján közöljük. A pályázó a döntés
ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bôvebb
felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatalban a jegyzônél, a teljes
pályázati anyag megtalálható a Hivatal hirdetôtábláján és a
http://www.bursa.hu Internet címen.                                         

Szociális és Egészségügyi Bizottság
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Telki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Varga Mihály polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!
A helyi újságban olvasva jutott tudomásunkra, hogy Telkiben, a Spar üz-
letlánc cca 3000 m2-es üzletet kíván felépíteni.
Tiltakozunk az ellen, hogy közvetlen környezetünkben nagyforgalmú üz-
letet építsenek!
Szükség van-e egy ilyen kis települések egy ekkora üzletre, és ráadásul
lakott területen. Az nem a község feladata, hogy a környezô községek el-
látását is segítse, tehát az nem lehet indok az üzlet felépítésére, hogy ja-
vulni fog Budajenô és Perbál ellátása. A külföldi példákból lehet látni,
hogy nagyforgalmú üzletet mindig a települések szélére építenek fel,
hogy ne zavarják az ott lakók nyugalmát.
Amennyiben a jelenlegi tervezett helyre épül az üzlet és nem lesz gazda-
ságos, akkor a tulajdonos bárminek kiadhatja, és nem szólhatunk bele,
hogy akár diszkó, vagy ami a legvalószínûbb kocsma legyen belôle.
Amennyiben – tiltakozásunk ellenére – megépül az üzlet, a településen
belül megnôhet az autós forgalom, ami így is elég zavaró, tekintettel ar-
ra, hogy az utcák keskenyek, két autó csak nehezen fér el egymás mellett
és az út minôsége sem a nagy forgalomra tervezett. A területrendezés so-
rán, amikor a telkeket parcellázták és a felépítendô épületekre rendezési
tervet készítettek, a kerthasználat javarészt az utcafrontra került. A belsô
kis utcákon a kisgyermekes szülôk kerékpároznak, sétálnak gyermekeik-
kel és olyan szerencsés helyzetben vagyunk még, hogy a kicsiket akár
egyedül is ki lehet engedni játszani.
Az üzlet közelében élôket nagymértékben zavarná az éjszakai áruszállí-
tás forgalma, és az árú kipakolása, a göngyölegek és a szemét szagáról
nem is beszélve.
Kérjük, hogy amennyiben a Spar az építési engedélyt a T. Hivatalhoz be-
nyújtja, a terveket 30 napra szíveskedjenek közszemlére tenni és ennek
idôpontjáról a közvéleményt értesíteni, annak érdekében, hogy még az
engedélyezés elôtt az ott lakók jogos érdekeiket érvényesíteni tudják.
Amennyiben a tervezett építkezés sajnálatunkra mégis létrejönne, ragasz-
kodunk ahhoz, hogy az üzletet – akár kôfallal is – zárják le a Pipacs köz
és a Rózsa köz felôl annak érdekében, a falu irányából az üzletet ne le-
hessen megközelíteni, kizárólag csak a fôútról. Az üzlet hûtô ventilláto-
rait ne a lakóházak felé tervezzék, hiszen azok 24 órán keresztül mûköd-
nek (pl. a Matáv központ 1 db ventillátorát – kérésünk ellenére – több hó-
napon keresztül nem javították meg és még a Búzavirág utca közepén is
lehetett hallani a zúgását).
Amennyiben ez nem történik meg, hajlandók vagyunk a végsôkig elmen-
ni, és az építkezést a lehetô leghosszabb ideig megakadályozni!
Kérjük T. Polgármester Urat, hogy szíveskedjék az ügyben közmeghallga-
tást tartani, melyen a terület közvetlen telektulajdonosai is megjelennek.

Tisztelettel: az Újtelepen lakók közössége (69 aláírás)

Tisztelt Levélírók !

A SPAR tervezett élelmiszerüzletének építésével kapcsolatban írt tiltako-
zó levelükre az alábbiakban adom meg válaszom.

Levelük elsô mondatában téves információt közölnek, mely szerint a
szóban forgó területen a SPAR „cca. 3000 m2-es üzletet kíván felépíte-
ni.” Az információ forrásaként a helyi újságot jelölték meg a levél szer-
kesztôi. A Telki Napló korábbi számait átlapozva ilyen adatot nem talál-
tam. A SPAR által beadott koncepció-terveken 900 m2-es eladóterû, 1389
m2 bruttó beépített területû üzlet szerepel. 

A terület a jelenleg hatályos rendezési terv szerint a III.-Z-6,0 jelô III épí-
tési övezetbe tartozik. Az övezeti elôírás kétszintes többlakásos épület el-
helyezését teszi lehetôvé oly módon, hogy az épület földszintjén részben
vagy egészben üzlethelyiség alakítható ki. Ennek megfelelôen a 4283
m2-es telken 1713 m2-es, kétszintes épület építhetô, melynek alsó szintje
teljes egészében kereskedelmi vagy vendéglátási célra hasznosítható.

Fenti szabályozás 1994-ben készült, melyet a képviselôtestület 1997-ben
módosított. 

A szabályozással kapcsolatban - ismereteim szerint - lakossági észrevé-
tel, kifogás nem merült fel.

Ugyancsak az ÖRT tartalmazza azt az utat, amely a 069-es területen /a
Fô u. túloldalán/ kialakított Lejtô utcával szemben kerül kiépítésre, és se-
gíti az új fejlesztésû területek (Búzavirág u., Harangvirág u., Kamilla u.)
közlekedését, a különbözô településrészek kapcsolatát. Ez az út, amely a
SPAR építkezésétôl függetlenül megvalósul, minden bizonnyal megnö-
veli a Pipacs utca és Rózsa utca forgalmi terhelését. Ismételten szeretném
hangsúlyozni, ez a szabályozás 1997-tôl érvényes, mellyel szemben ezi-
dáig kifogás nem merült fel.

A képviselô-testület május 26-i ülésén határozatban foglalt állást a terve-
zett építkezés mellet, melyet szigorú követelmények teljesítéséhez kö-
tött. A kikötések a biztonságos közlekedés, az áruszállítás, és az építésze-
ti minôség területeire terjednek ki. /46/2005. sz. határozat/

Meggyôzôdésem, amennyiben az építtetô megfelel a képviselô-testület
határozatában foglaltaknak, úgy a megépülô élelmiszer-áruház nagyban
hozzájárul településünk polgárainak kiszolgálásához, a település kom-
fortjának növeléséhez.

A SPAR által készített tervek elôzetes egyeztetés után hivatalomban
megtekinthetôk, ahol további kérdéseik megválaszolására készséggel ál-
lok rendelkezésükre.

Telki, 2005. augusztus 31.
Szívélyes üdvözlettel :

Varga Mihály
polgármester

LAKOSSÁGI TILTAKOZÁS A SPAR BERUHÁZÁS ELLEN
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Telki Napló: Amint az köztudott, a SPAR
áruházlánc a faluközpontban, a Pipacs
köz alatti területen kíván élelmiszerüzle-
tet létesíteni, közel az oktatási intézmé-
nyekhez és egyes lakóingatlanokhoz is.
Ön szerint ez a legmegfelelôbb hely a be-
ruházásra?

Péter András: Bontsuk ketté a kérdést. Az
alapvetô kérdés az, hogy szüksége van-e
egyáltalán Telkinek az ellátás javítására?
Szerintem igen. Általánosságban legalább
annyi érv szól az mellett, hogy egy élelmi-
szer áruház az adott település szélén he-
lyezkedjen el, ahol kevésbé zavarja a lako-
sokat, mint hogy a település központjában,
ahol viszont mindenki által könnyebben
megközelíthetô. Konkrétan Telki esetében
azonban tudni kell, hogy az önkormányzat-
nak egyszerûen nincsen mérlegelési le-
hetôsége a helyszínt illetôen, hiszen ez nem
önkormányzati beruházás.
T. N.: Ez hogyan lehetséges? Nem az ön-
kormányzat dönti el, hogy hová mit lehet
építeni?

P. A.: De igen, jelen esetben is eldöntötte,
még 1994-ben, amikor az akkori testület a
szóban forgó területet intézményi fejlesztés
céljára jelölte ki. A SPAR által benyújtott
tervek pedig a szabályozás által elôírt kere-
teken belül vannak, sôt a beruházó azzal a

lehetôséggel sem kíván élni, hogy az üzlet
felett lakásokat alakítson ki. Ha ehhez ra-
gaszkodnánk, az még kedvezôtlenebb kö-
rülményeket teremtene a környéken lakók
számára.
T. N.: Laikusként azt gondolná az ember,
hogy a szabályozást – például a lakossá-
gi tiltakozás miatt – meg is lehetne vál-
toztatni, ami szintén az önkormányzat
hatásköre lenne…

P. A.: Ez igaz, de nem visszamenôleges
hatállyal! És ez a dolog lényege. Egy ilyen
lépéssel az önkormányzat törvénytelensé-
get követne el. Gondoljunk bele, hogy
mekkora mértékben sérülne a jogbiztonság,
ha egy befektetô alapos tájékozódás után,
nem kis pénzért megvásárol egy területet,
ahol a hatályos szabályozás lehetôvé teszi,
hogy például élelmiszer áruházat építsen
oda, majd az önkormányzat egy utólagos
rendelettel „kihúzza” alóla ezt a lehetôsé-
get. Azonnal súlyos perek elé néznénk. A
szabályozás ellen 1994-ben lehetett volna
tiltakozni, kérdés, hogy akkor mekkora
nyilvánosságot kapott a döntés.
T. N.: Vagy amíg önkormányzati tulaj-
donban volt a terület… ASPAR az önkor-
mányzattól vásárolta a kérdéses telket?

P. A.: Nem, a telek régtôl fogva a BECCO

tulajdona volt, még mindig látható a Fôút
melletti hirdetôtábla, amin befektetôket ke-
resnek.
T. N.: Az elmondottak szerint a SPAR
tervei a szabályozás keretein belül van-
nak. Mégis úgy tudjuk, hogy az önkor-
mányzat többször is módosíttatta azo-
kat. Miért?

P. A.: Valóban, bár az üzlet tervezett alapte-
rülete alatta volt a megengedettnek, az ere-
deti elképzelés szerint egy szokásos „koc-
ka” típustervet szeretett volna a SPAR Tel-
kiben megvalósítani. Ezzel szemben az ön-
kormányzat lehetôségeinek határáig el-
ment, amikor elôírta a beruházó számára,
hogy az épületnek illeszkednie kell a falu-
képhez, elsôsorban az iskola és az óvoda
építészeti stílusához. Kikötöttük továbbá az
épület terepbe illesztését úgy, hogy ne ma-
gasodjon ki túlzottan a környezetébôl,
elôírtuk a közterület esztétikus rendezését,
a létesítendô parkolóhelyek számát és elhe-
lyezkedését, az üzlet megközelíthetôségé-
nek kialakítását, hogy legkevésbé zavarja a
környéken élôk nyugalmát.  Az épület ter-
veit a falu építészeibôl álló Tervtanács is
véleményezni fogja. Ezzel kimerítettük
azokat a lehetôségeket, amikkel befolyásol-
hatjuk a beruházást. Ennyi a mozgásterünk
és nem több. Egyébként a kidolgozás utol-
só fázisában lévô távlati településfejlesztési
koncepcióval éppen az ilyen helyzeteket
igyekszünk megelôzni - bár hozzá kell ten-
nem, hogy olyat biztosan nem fogunk tud-
ni alkotni, ami mindenki számára egyfor-
mán jó lenne.

Füzesi Attila

Kényszerpálya
Az Önkormányzat mozgástere a SPAR beruházással kapcsolatban
A telki lakosság véleménye megoszlik azzal kapcsolatban, hogy szüksége van-e
a településnek élelmiszer áruházra. Vannak, akik örülnének, ha a nagybevásár-
lást helyben, és a jelenleginél kedvezôbb áron tudnák intézni, mások – fôleg az
üzlet tervezett helyszíne közelében élôk – a faluképet, illetve megszokott nyugal-
mukat féltik. Az alábbiakban Péter András képviselôt, a Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottság tagját kérdeztük az önkormányzat álláspontjáról és moz-
gásterérôl.

Segíts magadon...
A telkiforum.hu honlap aktív résztvevôi az elmúlt hónapban több ügyben is lakossági összefogást kezd-
tek el szervezni. A résztvevôk célja, hogy ne csak az interneten beszéljünk a dolgokról, hanem a valós
életben is vitassuk meg a mindenkit érintô problémákat találkozók keretében, és közös erôvel oldjuk is
meg ôket.
Kérünk mindenkit, aki fontosnak érzi a következô témákat, és akár anyagilag, akár munkával, ötlettel, ta-
pasztalattal hozzá tud járulni megoldásukhoz, csatlakozzon hozzájuk.

1. A biatorbágyihoz hasonló sebességmérô és kijelzô mûszer telepítése a faluban a gyorshajtók megfékezésére. Az indított
gyûjtésen eddig 195000 Ft felajánlás jött össze.

2. Az utóbbi idôben komolyan elharapózott betörések hosszútávú megelôzésére egy  térfigyelô rendszer kiépítése és üze-
meltetése. 

3. Lágyabb (és lehetôleg olcsóbb) vizet Telkinek.

Mire a lapot olvasóink kézhezkapják, valószínûleg az elôbbi két ügyben lezajlott már az elsô találkozó. Akit érdekelnek a részletek,
vagy maga is csatlakozna a munkához, kérjük, keresse fel a telkiforum.hu oldalon a megfelelô fórumokat.

Imhof Iván
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Mezeiné Hóber Bori: - Már megismerkedtem
néhány telki beteggel, nagyon kedvesen fogad-
tak. Öröm lesz egy ilyen jól felszerelt rendelôben
dolgozni…  
Telki Napló: - Mit jelent ebben az esetben a jól
felszereltség?
M. H. B.: - Például lesz saját EKG gépünk, ami
remélhetôleg a napokban megérkezik, és lehetô-
ségünk lesz indokolt esetben 24 órás szívmûkö-
dés vizsgálatot is végezni, egy mobil szerkezet
segítségével. Páros heteken szerdánként reggel
7-tôl háromnegyed 8-ig végzünk vérvételt, így
ezentúl nem kell bemenni a városba, vagy akár
csak átmenni Budajenôre, a levett anyagot mi
juttatjuk el a János kórház laboratóriumába. 
T. N.: - Vannak kezelések, amikor a beteg az
asszisztenssel van napi kapcsolatban. Mondana
errôl néhány szót? 
M. H. B.: - Igen, ennek egyik formája az, ami-
kor injekciós kezelésre szorul a járásképtelen be-
teg, vagy házi vérnyomásmérést végzünk. Ilyen-
kor én megyek ki a beteg otthonába. Az is gya-

kori, amikor a rendelôbe jár be injekció kúrára
hetente többször, akár naponta a beteg, ez utób-
bit a rendelés megkezdése elôtt, vagy akár a ren-
delési idôn kívül, elôre egyeztetett idôpontban is
megtehetik majd. Szükség esetén idôs, egye-
dülálló rászorulóknak kiszállítom a gyógyszert,
amit a doktornô felír.
T. N.: - Ki tartozik a doktornô páciensei közé, és
ki Dr. Asztalos Csaba körzetébe? Van-e ebben
valamiféle rendszer? 
M.H.B.: - Telki nagy részének körzet orvosi te-
endôit Kiss-Leizer doktornô látja el, Budajenô,
valamint Telkiben a Fô út - Rozmaring utca –
Harangvirág utca – Muskátli utca által határolt
terület továbbra is az eddigi ellátási körzethez
tartozik. Magyarországon azonban szabad or-
vosválasztás van, így bárki választhat mást, mint
a körzeti orvosa. 
T. N.: Mi a teendôje most a lakosságnak? 
M. H. B.: - A társadalombiztosítási kártya alap-
ján téríti az ellátást a társadalombiztosító. A kár-
tyát a megbízott orvos kéri ki, ehhez elég, ha az

illetô betelefonál a 372- 017 számon a rendelôbe,
vagy személyesen jelzi ezt az igényét a doktor-
nônek. 
T. N.: - Köszönöm, hogy a segítségünkre volt,
remélem öröme telik majd új munkájában!
M. H. B.: - Én is köszönöm a lehetôséget, hogy
bemutatkozhattam a telki lapnak, örömmel né-
zek elébe a doktornôvel közös munkánknak. Na-
gyon tetszik, hogy ötvözi a hagyományos gyó-
gyászatot a homeopátiával, és ismeri, elônyben
részesíti a népi gyógymódokat. Ez közös ben-
nünk, így úgy érzem, hogy egymásra találtunk.

Kamlah Szilvia

Kedves Telki Polgárok!
Szeretettel köszöntöm Önöket!

Engedjék meg, hogy mint Telki új háziorvosa tájékoztassam Önöket az
újonnan megalakult egészségügyi szolgáltatás részleteirôl.
Mint tudják, 2005 szeptember elsején önálló felnôtt Háziorvosi Szolgá-
lat indult Telkiben, melyet a lakosság számának kitartó növekedése tett
lehetôvé.

MIT JELENT EZ ÖNÖKNEK?
A rendelés helyszíne a Fô út. 12. szám alatt található eddig is ismert
háziorvosi rendelô. A rendelési idô napi 3 órára bôvült délelôtti és
délutáni váltásokkal (lásd a keretben).
Az önálló szolgálat némi gazdagodást is hoz az egészségügyi ellátás-
ban – ez a diagnosztikus eszközök bôvülését jelenti:
– hordozható EKG készülék: ami akár a betegek otthonában

is lehetôvé teszi a szívpanaszok diagnosztikáját, ellátását, és

a sürgôs esetek megítélését.

– ABPM készülék – 24 órás vérnyomás monitorizálás – ami-
vel a magas vérnyomás betegség korszerû diagnosztikája és
terápiás megítélése lehetôvé válik. 

–– Korszerû személyi számítógép, amely megfelelô adattáro-
lást és adatelemzést tesz lehetôvé.

– Szeptember 14-tôl új szolgáltatásként kétheti rendszeres-
séggel szerdánként reggel 7-tôl  8-ig laborvizsgálatot (vér-
vétel, vizeletvizsgálat) tartok együttmûködve a Szent János
Kórház Központi Laboratóriumával.

– A gyógyszerellátásról: lehetôség van arra, hogy a szükséges
gyógyszerek a rendelést követô másnap lakóhely szerint ke-
rüljenek kiszállításra.  A segítséget a perbáli Szent Ferenc
Gyógyszertár nyújtja.  

Köszönöm a figyelmüket és kívánok Önöknek jó egészséget! 
Dr. Kiss-Leizer Márta

Telki
Rendel: dr. Kiss-Leizer Márta

Telefon/mobil: 06-26-372-017, 06-20-592-3825

Hétfô 14,00-17,00

Kedd 7,15-11,00

Szerda 14,00-17,00

Csütörtök 8,00-11,00

Péntek 11,30-14,30

Laborvizsgálat minden második szerdán reggel: 6,45-8,00

Vércukor ellenôrzés minden kedden regggel 7,15-tôl

Az új háziorvosi szolgálat asszisztense
Ahogy már korábbi lapszámunkban hírül adtuk, Dr. Asztalos Csaba, Telki és Budajenô
háziorvosa megosztotta praxisát Dr. Kiss-Leizer Mártával, ami a megnövekedett
lakosságszám miatt vált szükségessé. Most a doktornô asszisztensét szeretnénk
megismertetni Önökkel.  Mezeiné Hóber Bori Budakeszin él férjével és két gyermekükkel,
a budakeszi gyermekorvosi rendelôben dolgozott ugyancsak asszisztensként, öt évig.
Október elsejétôl itt fogad minket Telkin, a háziorvosi rendelôben. 



A harmadik Kodolányi János irodalmi
pályázat díjnyertes mûvei felnôtt vers

kateóriában
III. helyezett mûvek

Szobi Veronika:
Elszakadt
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sárga masni barna hajadban, kinôtted

gyermekláncfû, melybôl gyermekkar
font koszorút, de elszáradt

cérna, mellyel ruhád szegélyét,
madzag, mellyel szánkód
vontatókötelét javítod
függöny, amikor belécsimpaszkodnak a
kicsik

hintájuk, ha te nehéz beleülsz
nadrágod, bohó fejjel ha futkározol,
rozsdás szögbe rohansz

hegymászó biztosítókötele,
ejtôernyôsé, megrántván, hogy a
paplant kioldja, lezuhannak

takaró, ha kétfelé húzták
párna, melynek széleit hálták

agyad egy vékony idegszála,
hegedüd gyenge húrja, ha túlfeszítik,
hamis nótát játszik eztán

láncod, vágyaid szép sora,
szenvedés szülte igazgyöngyeid,
álruhás porszemek,
ha széttépik, ha széttépem

álom a valóságtól, valaha a történetben
egy volt a kettô

egy ember a másiktól

te tetted, én csináltam:
mi szakítottuk el

Meghívó
A Telki Nyugdíjas Klub

szervezésében

2005. október 22-én, 
szombaton, 16 órai kezdettel, 

az általános iskola könyvtárában

ZENÉS TEA DÉLUTÁNT
tartunk.

A program után: 
sakk, dominó, kártya klub,
traccs-parti és a következô

színházlátogatás szervezése,
valamint a jövô évi program

összeállítása.

Minden érdeklôdôt, Telki és a
szomszédos települések lakóit

szeretettel vár a
Telki Nyugdíjas Klub vezetôsége

GYÓGYTORNA

Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság

szervezésében
folytatódik a 

FELNÔTTEK
SZÁMÁRA indított
GYÓGYTORNA.

A ffoglalkozások hhelye: 
az iskola tornaszobája 

Ideje:
kedd, csütörtök 

18-19 óra között

Elsô ffoglalkozás:
2005. október 04.

KKoorrhhaattáárr nnééllkküüll!!
IIddôôsseebbbbeekk iiss eellkkeezzddhheettiikk!!

EEggyy kkiiccssii mmoozzggááss
mmiinnddeennkkiinneekk kkeellll!!

Telefoncsörgés
Ismerôs nevetés
Idôpont egyeztetés
Még három hét

Örömérzés
Visszatekintés
Számvetés
Még két hét

Várakozás
Bizakodás
Ábrándozás
Visszaszámlálás

Fodrász szalon
Tükör a falon
Ruhák a fogason
Aggodalom

Szauna
Torna
Saláta 
Egy hét van hátra

Emlékek
Képek
Tekintetek
Könnyek

Arcok
Hangok
Illatok
Kacajok

Harmatos rózsacsokrok
Titkos erdei padok
Édes pillanatok
Fogynak a napok

Jegyváltás
Csomagolás
Vasútállomás
Suhanás

Érkezés
Hóesés
Kis késés
Kétkedés

Bejárat
Sok szem rám tapad
Ámulat
Varázslat

A húsz év talán
Húsz pillanat csupán
Idôutazás kezdôdik
Egy hangulatos délután

Turcsán Lászlóné:
Osztálytalálkozó

(Az I. és II. helyezett mûveket elôzô számunkban tettük közzé!)
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Ötödik alkalommal került megrendezésre a Mûvészeti Barangolás a
Zsámbéki-medencében c. rendezvény. Huszonkét mûvész kiállítá-
sát összesen tizenhat helyszínen tekinthettük meg  – Zsámbékon,
Herceghalmon, Pátyon, Telkin és Biatorbágyon. Az elsô állomáson
megkaptuk a programfüzetet, és ki-ki a magatempójában haladha-
tott. a szervezôk egy játékot fûztek a barangolásba, ettôl a gyerekek
játszva csinálhatták végig a napot, ami egy kultúrát igazán szeretô
felnôttnek is kellemesen fárasztó volt. Minden helyszínen kaptak
tombolajegyet, a felnôtteknek pedig valamilyen bizonyítékot kellett
begyûjteni, mert a legtöbb helyre eljutó barangoló egy értékes bronz

szobrot kapott ajándékba, melyet Gáll Gregor alkotott kifejezetten
erre az alkalomra. A program záró rendezvénye a pátyi pincehegy
varázslatos pincesorán került megrendezésre, ahol az Írmag együt-
tes várt bennünket. Miután megnéztük a Ládafia bábelôadást,
nyertünk rengeteget a tombolán, gazdára talált a szobor, ettünk is,
ittunk is, kellemesen elfáradva, sok-sok élménnyel gazdagodva ha-
zatértünk. Az igaság az, hogy már most várjuk a következôt,annál is
inkább,  mert a bronzszobrot - ami ugye nem a mienk lett - jövôre
meg kellene szerezni.

Kamlah Szilvia

Dr. Lipka Sándoné Herceghalom önkormányzatának képviseleté-
ben, és Gáll Gregor szobrászmûvész megnyitja a rendezvényt

Telki Mûvészek Házában az ír népzenét játszó Irmag
együttes adott hangversenyt

Telki Mûvészek Házában Bujáki László grafikusmûvész
Deszkakeretes képek c. kiállítása

Pátyi Pincehegyen a Ládafia Bábsziház elôadása

Mûvészeti Barangolás a Zsámbéki-medencében

Biatorbágyon Tüske Emil fotómûvész kiállítása Biatorbágyon Dóri Éva szobrászmûvész alkotásai
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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
Játék,

ajándék,
papír, írószer

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

HHiiáánnyyzzóó iisskkoollaasszzeerreekkeett bbeesszzeerreezzzzüükk,, aaddjjaa llee
rreennddeelléésséétt,, aa ccssoommaaggoott öösszzeeáállllííttjjuukk!!

sszzeepptteemmbbeerrii 
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt 

Szûcsné Molnár Beatrix és Szûcs Ferenc
gyermeke: Szûcs Anna

Csóka Ildikó és Kaszás Zsombor
gyermeke: Kaszás Réka Zsófia

Jó egészséget kívánunk!

Október 15-én, szombaton, 16 órai kezdettel 

a Pajtában megrendezésre kerül a negyedik

FALUKÁPOSZTÁJA
telki káposztasavanyító fesztivál

A Vecsésrôl érkezô frissen gyalult káposzta savanyítása ceglédi
recept alapján, sóval és ötféle fûszerrel ízesítve, répával és bir-
salmával díszítve történik.
A jelentkezôk részére alapanyagot az önkormányzat biztosít, a
maga által savanyított káposztát mindenki hazaviheti! Kérjük,
hogy akinek van, hozzon magával savanyító edényt!
A helyszín szûkössége miatt az elsô hetven jelentkezô részé-

re tudjuk a feltételeket biztosítani!

Jelentkezni október 12-én 20 óráig lehet Füzesi Attilánál (06

70) 9 485 480.

Program:
- Farkas Gyula olajképeinek kiállítása, vására a program alatt
- 16 órától elkezdôdik a savanyítás élô népzenei kisérettel, a

forralt bor alatt felizzik a feneketlen üst,
- közben savanyú káposzta kóstoló, zsíros kenyérrel, gyer-

mekmûsor 
- 18 órától terítékre kerül a töltött káposzta, melyre minden ér-

deklôdôt szeretettel meghívunk.

NAPSUGÁR KOZMETIKA ÉS FODRÁSZAT
S z e r e t e t t e l  v á r j u k  k e d v e s  v e n d é g e i n k e t  i g é n y e s ,

n y u g o d t  k ö r n y e z e t b e n !

Kozmetika: Dr Juga minôségi
kozmetikumok
Mezei Szabena, kozmetikus 
06 30 / 420-0889

Fodrászat: BES minôségi termékek
Tatár Katalin, nôi-, férfi-, gyermekfodrász 
06 20 / 204-8583

Üzlet címe: 2089 Telki, Napsugár u. 9. 

Nyitva tartás:
Hétfô 13 – 20
Kedd 8 – 14
Szerda 13 – 20
Csütörtök 8 – 20
Péntek (páros hét) 8 – 14 

(páratlan hét) 13 – 20 
Szombat bejelentkezés alapján
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Egészségnap
2005. szeptember

TELJES KÖRÛ BIZTOSÍTÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK

HITEL ÜGYINTÉZÉS

Minden hétfôn este 17-18 óra között a Telki
Polgármesteri Hivatalban

Illés Lászlóné Marietta
UNIQA Biztosító Rt.

20-975-4996
26-372-264


