
Nem épít tornacsarnokot 
az Önkormányzat

A testület a légtartásos sátorfedéssel ellátott
tornapálya megépítése mellett döntött

A képviselôtestületen belül az elmúlt hónapokban a legtöbb vitát kiváltó
kérdés az iskolai tornacsarnok megépítésének ügye volt.  A kérdéssel ja-
nuár 26-i és február 9-i ülésein foglalkozott a képviselôtestület. Lapunk-
ban beszámolunk a hosszas vita után meghozott határozat részleteirôl. 

Csorba Gyôzô:
Téli égbolt

Ófalu - Üdülôtelep - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újtelep - Legelôdomb
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Szürkébe fehéret kevertek.
Szálas nyomai az ecsetnek 
húzódnak át a tompa égen.
Mikor látom majd újra kéken?

Nézek a vedlett, nyurga fákra:
„Így van jól” – mondom – meg-
megállva – 
„Közöny közönnyel párosulva, 
élôre-holtra ráborulva.”

Csak befelé, csak rejtve, bennem 
ágaskodom ez inség ellen.
Hamu alatt bújó parázzsal, 
soha riasztó lángolással.

Mert ez az egység úgy, ahogy van, 
nagy rendet teljesít titokban.
S megbomlanék, belé ha esnék 
akármiféle idegenség.

Bôvebben a 7. oldalon

Dôl a lé…
Telki társadalmi szervezetek támogatása

Telki közösségi életében az elmúlt években megszaporodó társadalmi
szervezetek fontos szerepet töltenek be. A falu önkormányzata anyagilag
is támogatni kívánja munkájukat, ezért erre a célra közel 2 millió forintot
különített el.

Perben Jenôvel
Pont kerül-e az évek óta húzódó nézeteltérés végére?

5-6. oldal

Egykori templomépítôk nyomában…
Beszélgetés Harkai Gábor plébánossal önbecsülésrôl,

virágcsokorról és a nagyböjti készülôdésrôl

Részletek a 4. oldalon

Riportunk a 9. oldalon

Új rendôrautó Budakeszin
A települések közbiztonságának javítása érdekében az autó vételárát má-
sik három település mellett Telki is finanszírozta.

Tudósításunk a 11. oldalon
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2006. január 26.2006. január 26.
1. napirendi pont: 2006 évi hulladékke-
zelési közszolgáltatás díjának meg-
állapítása
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Mihály az szolgáltatóval történt
egyeztetés és költségelemzés alapján ja-
vasolta elfogadásra a  szolgáltató díjmó-
dosítását, és ezzel 2 forint 8 fillérre fel-
emelni a literenkénti szolgáltatási díjat. 
A határozatot a testület egyhangúlag el-
fogadta. A lakosságot terhelô díj a tava-
lyi 9.000 Ft + ÁFA helyett 10.000 Ft +
ÁFA lenne, amit a testület egyhangúlag
megszavazott.

2.  napirendi pont: Tornacsarnok létesí-
tésének mûszaki és pénzügyi lehetôsé-
gei
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A testület november végi határozatának
megfelelôen újra napirendre tûzte a tor-
nacsarnok megépítésének kérdését. A
képviselôk számba vették a rendelkezés-
re álló pénzeszközöket, meghallgatták
Varga Mihály beszámolóját az OTP
Bankkal folytatott tárgyalásairól, ame-
lyek eredményeképp a hiányzó rész hi-
telbôl fedezhetô lenne. 
A testület végül egyhangú szavazással a
következô ülésére halasztotta a döntést
az ügyben, így a Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottságnak módja lesz át-
nézni a finanszírozási lehetôségeket,
Bordás András képviselô pedig vállalta,
hogy költségbecslést végez a beruházás-
ra. (A témával kapcsolatban bôvebben
lásd írásunkat a 5-6. oldalon!)

3. napirendi pont: Óvodabôvítés kérdése
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási
és Kulturális Bizottság elnöke
Móczár Gábor vázolta az óvodabôvítés
OKB által tárgyalt változatait.
Korábban felmerült a Zápor utcai önkor-
mányzati bérlakások átalakítása, de ez
esetben vissza kell fizetni 18 millió Ft
támogatást. Az óvoda mögötti BECCO
telkek megvásárlása esetén bôvíteni le-
hetne a meglévô óvodát. Az lenne a leg-
jobb, ha mindez telekcserével megold-
ható lenne. Az elôterjesztô tájékoztatást
kért arról, hogy hogyan állnak a tárgya-
lások a BECCO-val, illetve azzal a be-
fektetôvel, aki alapítványi óvodát építe-
ne, és esetleg helyt adna benne 2 önkor-
mányzati csoportnak is. Átmeneti meg-
oldásként felmerült a gyerekek buszos
utaztatása valamelyik XII. kerületi óvo-
dába.

Varga Mihály válaszában elmondta, hogy
a BECCO-nál megkeresték az illetékest,
de még nem jött válasz. A jövô hétre vár-
ható egy többlépcsôs javaslat tôlük.  Az
alapítványi óvodáról a polgármester sem
tudott bôvebb tájékoztatást adni, egy he-
lyi vállalkozó alapítaná, ehhez keresnek
területet. Baltási Gábor megkérdezte,
nem merült-e fel, hogy a 056-os terület
alkalmas lehetne erre. Móczár Gábor el-
mondta, hogy az óvóda vezetôjével
egyeztetett, és eszerint a falu másik vé-
gén lenne célszerû a másik óvodát elhe-
lyezni, hogy a beépülô új részeknek és az
Üdülôtelepnek hasznára legyen. Azt,
hogy az óvoda az Öreghegy környékén
legyen, Baltási Gábor jónak találja meg-
közelíthetôség szempontjából, de telepü-
lésrendezési szempontból már kevésbé,
hiszen ez az intézmény önmagában állva
egyéb hatása nem lévén, még nem fog új
központot kialakítani. Halász Terézia
szerint természetes igény, hogy a gyere-
kek akár gyalog is megközelíthessék a la-
kóterületrôl az óvódát, ezért több óvoda
szükséges, különbözô helyeken, ezzel
Péter András is egyetértett. Varga Mihály
szerint amíg a BECCO illetve az öreghe-
gyi megoldás konkrét formát ölt, szükség
lenne ideiglenes megoldásra, ami a XII.
kerületben szabad óvodai kapacitások
igénybevétele is lehet. Inotay György az
utaztatást rossz megoldásnak tartotta,
Móczár Gábor pedig azt javasolta, hogy
a testület a február 23-i ülésen tárgyalja
újra a kérdést.

4. napirendi pont: Óvodavezetôi pályá-
zatok kiírása
Elôterjesztô: Lack Mónika, aljegyzô
Az Oktatási és Kulturális Bizottság öt
éves idôtartamra írná ki az óvodavezetôi
megbízást, az alábbi feltételekkel: szak-
irányú felsôfokú végzettség, 5 év szak-
mai gyakorlat (elôny, de nem feltétel), a
pályázati felhívásban közzé tett szakmai
anyagok benyújtása. Az oktatási referens
elkészítette a pályázati tervet. Több kép-
viselô kérésére a követelményrendszert
5 év intézményvezetôi gyakorlattal egé-
szítették ki. Az így módosított pályázati
kiírást a testület egyhangúlag elfogadta.

5. napirendi pont: Beszámoló a Falu-
disznaja szervezésérôl
Elôterjesztô: Móczár Gábor
Az elôterjesztô beszámolt a rendezvény
költségeirôl, lebonyolításának idôrend-
jérôl és a tervezett programokról.

6. napirendi pont: Beszámoló a közok-
tatási koncepció elkészítésének jelen-
legi állásáról

Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási
és Kulturális Bizottság elnöke
Móczár Gábor elmondta, hogy még az év
vége elôtt sikerült megkapni az anyagot
már az általunk kért kiegészítésekkel. Ki-
fejtette, hogy szorosabbra kell vonni az
együttmûködést Budajenôvel, mivel tud-
juk, hogy a budajenôi iskolának kihasz-
nálatlanok a kapacitásai. Ez azért is fon-
tos, mert a szülôk részérôl felmerült az
igény, hogy ne kelljen a városba behor-
dani a gyerekeket. Lukácsi Gábor oktatá-
si referens és a konzulens cég erre javas-
latot fog tenni. A készített anyagot Varga
Mihály is használhatónak érezte. Móczár
Gábor még elmondta, hogy középiskolát
alapítani akár több település összefogá-
sával, kistérségi szinten is reménytelen
vállalkozás, mivel középiskolát hírnév és
hagyomány alapján választanak legtöbb-
ször a szülôk. Az látszik egy követhetô
útnak, hogy egy jól mûködô, esetleg ide-
gen nyelvû vagy idegen rendszer szerint
mûködô iskolát lehetne ide hozni akár
gimnázium és/vagy szakiskola formájá-
ban, mely referenciaiskola formájában
telepedne le ide. 

7. napirendi pont: Oktatás intézmények
költségvetés készítésének menetrend-
je, bizottsági költségvetések elôkészí-
tése
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási
és Kulturális Bizottság elnöke
Móczár Gábor az aljegyzôtôl kért hát-
térinformációkat. Lack Mónika meg-
ígérte, hogy a jövô héten átküldi az in-
tézményi költségvetéseket. Az OKB
költségvetés gyakorlatilag kész, csak a
társadalmi szervezetek pályázataival kell
kiegészíteni.

Egyebek
Tájékoztatás a LAK-OTT Galériával
kapcsolatban
Baltási Gábor felszólalásában felidézte,
hogy a két héttel ezelôtti ülésén tárgyal-
ta a testület a LAK-OTT Galéria 60-80
férôhelyes öregek otthona létesítésének
a kérvényét. A kérelmet Varga Mihály
terjesztette elô támogatólag, a testület
pedig megszavazta azt. Mivel a polgár-
mester a fôépítész és a tervtanács véle-
ményére támaszkodva támogatta az el-
képzelést, Baltási Gábor a tervtanács vé-
leményébôl idézett a beruházással ellen-
tétes szempontokat, majd ezekrôl a pol-
gármestert kérdezte.
Varga Mihály szerint nincs ellentmon-
dás, mivel a kérelem nem a beruházás tá-
mogatásáról, hanem arról szólt, hogy ne
változzon meg a jelenlegi szabályozás a
területre, és ezt támogatta a Tervtanács

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl
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határozata is.
Baltási Gábor nem a konkrét projektet
kifogásolta, hanem azt, hogy szerinte a
polgármester félretájékoztatta a testüle-
tet.
Péter András szerint az ügy gyakorlati
szempontból nem problémás, de azt ô is
igényelné, hogy egy ilyen mélységû
tervtanácsi véleménybôl részletes tájé-
koztatót kapjon, még ha a konkrét eset-
ben nem is szavazott volna másképp en-
nek ismeretében sem. 
Ezután a képviselôk személyeskedéstôl
sem mentes, heves vitába kezdtek arról,
hogy tulajdonképpen mirôl szavaztak
elôzô ülésükön, a szabályozás változat-
lanul hagyásáról, vagy az öregek otthona
elvi engedélyezésérôl.
Móczár Gábor emlékeztetett rá, hogy ô
kérte a szavazásra feltett javaslat meg-
változtatását. Ez eredetileg úgy szere-
pelt, hogy támogatja-e a testület a beru-
házást, viszont miután utánanéztek a
cégnek, és nem látszott eléggé biztosnak
a háttere, csak a szabályozás általános-
ságban történô változatlanul hagyását ja-
vasolta szavazásra feltenni. A képviselô
egyben kérte, hogy legközelebb ilyen
horderejû kérdéseket ne lehessen az ille-
tékes szakbizottság elôzetes tárgyalása
nélkül napirendre tûzni.

Ingatlanközvetítôi szerzôdés
Varga Mihály elmondta, hogy az önkor-
mányzati telkek értékesítésére ajánlatot
kaptak egy ingatlanközvetítô cégtôl. A
szerzôdés nem lenne kizárólagos, a köz-
vetítôi jutalék 50 millió felett 1 százalé-
kot tenne ki.
A szerzôdés aláírását a testület egyhan-
gúlag megszavazta.

Tájékoztatás a településfejlesztési ter-
vekrôl.
Varga Mihály elôvezette, hogy elmúlt
héten megbeszélést tartott a településter-
vezôvel és a fôépítésszel, és úgy tûnt,
hogy a legfontosabb kérdésekben sike-
rült álláspontjukat kialakítani, és a meg-
beszélést folytatni fogják.
Baltási Gábor bejelentette, hogy szeret-
ne a PTB-bôl delegálni valakit a megbe-
szélésre. Ezt Varga Mihály nem érezte
szükségesnek, annál is inkább, mert ko-
rábban a PTB tárgyalt úgy a településter-
vezôvel, hogy arról ôt nem értesítették.
Elmondta, hogy most olyan szakmai
kérdésekrôl tárgyalnak, ahol a PTB je-
lenléte nem szükséges.
Baltási Gábor szerint az említett
tárgyalás teljesen formális volt, és arról
küldtek meghívót a polgármesternek is.
Továbbra is kérte, hogy részt vehessen a
megbeszéléseken a PTB képviselôje,
amit Varga Mihály ezután sem érzett in-

dokoltnak, és a kérdést szavazásra sem
kívánta feltenni. Ezt követôen sze-
mélyeskedésbe hajló vita kezdôdött,
mely során Péter András képviselô azon
véleményének adott hangot, hogy mél-
tatlannak érzi ezt a stílust és távozott az
ülésrôl.

Kóbor kutyák
Imhof Iván telki lakos megkérdezte,
hogy lehet-e valamit tenni a település ut-
cáin rendszeresen felügyelet nélkül lát-
ható kutyákkal kapcsolatban. Ezek jó ré-
sze nem kóbor, hanem olyan állat,
amelynek a gazdája nem tudja, vagy
nem akarja megakadályozni, hogy ku-
tyája az ingatlanon belül maradjon. So-
kan panaszkodtak, hogy nem érzik biz-
tonságosnak az utcán sétálást, fôleg kis-
gyerekkel, hiszen a kutyák kiszámítha-
tatlanul reagálhatnak. Többen bejelen-
tést is tettek az Önkormányzatnál, de a
helyzet nem változott. Javasolta, hogy
készüljön egy fényképes adatbázis a tel-
ki lakosok kutyáiról, ami alapján
könnyebb lenne azonosítani a szabadon
kóborlókat, és szankcionálni a gazdái-
kat.
Lack Mónika aljegyzô válaszában el-
mondta, hogy jelenleg is szabnak ki
pénzbírságokat, de ez nem mindig haté-
kony, a gyepmester pedig havonta egy-
szer jár, illetve konkrét bejelentésre in-
tézkedik.

Testületi ülések jegyzôkönyvei
Kamocsai Zsuzsa telki lakos az iránt ér-
deklôdött, hogy miért nem kerülnek fel a
testületi ülések jegyzôkönyvei Telki
honlapjára, egyben felajánlotta segítsé-
gét ennek elôkészítésében. 
Halász Terézia szerint azért nyilvánosak
az ülések, hogy aki érdeklôdik, az eljö-
hessen személyesen. Móczár Gábor
megemlítette, hogy már többször is kér-
te az aljegyzôt, juttassa el hozzá a
jegyzôkönyveket, hogy felkerülhessenek
a honlapra. Lack Mónika azt mondta,
minden további nélkül el lehet kérni a
jegyzôkönyveket. Móczár Gábor nem
értette, hogy ez esetben miért nem kap-
ták meg többször kérés után sem.
Kamocsai Zsuzsa javasolta, hogy az
elôterjesztések is jelenjenek meg a hon-
lapon még az ülések elôtt. 
Varga Mihály szerint problémát jelent,
hogy még a nyilvános ülések jegy-
zôkönyveinek minden része sem publi-
kus személyiségi- és adatvédelmi okok-
ból. Móczár Gábor ismételten kérte az
aljegyzôt, hogy mielôbb juttassa el hoz-
zá visszamenôlegesen is a jegyzôköny-
veket annak érdekében, hogy felkerül-
hessenek a honlapra, amire ígéretet is
kapott.

2006. február 9.2006. február 9.

1. napirendi pont: Tornacsarnok létesí-
tésének mûszaki és pénzügyi lehetôsé-
gei
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A napirendi ponttal részletesen foglalko-
zunk az 5-6. oldalon!

2. napirendi pont: 2006. évi költségvetés
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Mihály jelezte, hogy az idei év
költségvetésének tervezetét még decem-
berben megküldte a képviselôknek,
majd kérdést intézett Baltási Gáborhoz,
a PTB elnökéhez, hogy a bizottság fog-
lalkozott-e a témával. Baltási Gábor vá-
laszában elmondta, hogy – mivel a költ-
ségvetés elfogadásának határideje már-
cius tizenötödike –, ezért a bizottság ér-
demben még nem foglalkozott a kérdés-
sel. Móczár Gábor, aki szintén a bizott-
ság tagja, ehhez azt fûzte hozzá, hogy
addig nem is lett volna értelme érdem-
ben foglalkozni a témával, amíg a torna-
csarnok sorsa el nem dôl, mert ez alapja-
iban befolyásolja a költségvetést.
Baltási Gábor, a PTB elnöke jelezte, a
bizottság a következô ülésre beterjeszti
saját beruházási tervét.

3. napirendi pont: A 056-os terület tele-
pülés szabályozási terveinek tárgyalá-
sa
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósá-
ga nem hagyta jóvá a település szabályo-
zási tervét, mert a 056-os területen átfo-
lyó patak mellett védôtávolságot kell
biztosítani, és ez a tervekben nem szere-
pelt. Ez a védôsáv viszont részben a ter-
vezett sportpálya helyén húzódik. A
sportpálya kialakítása céljából így a falu
az erdészettel, illetve az Állami Erdésze-
ti Szolgálattal egyeztetve próbált új
helyszínt keresni (a 056-os terület köze-
pén egy erdô besorolású facsoport he-
lyezkedik el). Az elôterjesztés szerint a
mostani határozathozatal elôfeltétele an-
nak, hogy törvényesítve legyen a jelen
állapot, és ezt követôen a településszer-
kezeti tervben foglaltak megvalósulhas-
sanak. 
Baltási Gábor felvetette, hogy a területre
vonatkozó változtatási tilalomnak akkor
is fenn kell maradnia, ha a testület most
elfogadja a szabályozást (A település
szabályozási tervének elfogadása volt  a
változtatási tilalom feloldásának feltéte-
le – a Szerk.). 
Ezután a képviselôk és Lack Mónika al-
jegyzô értelmezték a változtatási tila-
lomról szóló korábbi határozatot, és
megállapították, hogy az abban foglaltak
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szerint a tilalom csak a teljes falura vo-
natkozó szabályozási terv elfogadása
után oldódik fel automatikusan, ezért –
mivel most csak a 056-os terület szabá-
lyozásáról szavaznak a képviselôk – a
változtatási tilalom továbbra is érvény-
ben marad. A Képviselôtestület így egy
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül
rendeletet alkotott a 056-os terület sza-
bályozásáról.
A napirendi ponttal kapcsolatban Réthy
Imre telki lakos kérdést intézett Varga
Mihály polgármesterhez, melyben azt
tudakolta, hogy minden törvényességi
feltételnek eleget tett-e az Önkormány-
zat a határozathozatallal kapcsolatban.
Varga Mihály válasza határozott igen
volt. Elmondta, hogy az engedélyeztetés
valamennyi hatóságnál megtörtént, a ter-
vet a területi fôépítész hivatalból véle-
ményezte, majd az a törvény szerint
meghatározott ideig kifüggesztésre ke-
rült.

4. napirendi pont: Gyermekek védel-
mérôl szóló helyi rendelet módosítása
Elôterjesztô: Lack Mónika aljegyzô
Az Országgyûlés megváltoztatta a gyer-
mekvédelmi törvényt, a gyermekellátási
támogatást beépítették a családi pótlék-
ba. Ez a helyi gyermekvédelmi rendelet
módosítását is szükségessé teszi. Halász
Terézia, a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság elnöke elmondta, hogy a bizott-
ság tárgyalta és támogatja a módosítást,
amit a testület egyhangúlag megszava-
zott.

5. napirendi pont: Kistérségi társulási
megállapodás módosításának jóváha-
gyása
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Mihály a módosítás jóváhagyásá-
ra kérte a testületet. Inotay György kép-
viselô kétségének adott hangot a terve-
zettel kapcsolatban. Elmondása szerint a

kistérségi együttmûködésben Budake-
szinek szánt szociális tevékenységet je-
lenleg a Pátyi Máltai Szeretetszolgálat
látja el a régióban, meglátása szerint ha-
tékonyabban, mint azt Budakeszi tenné.
A hozzászólást követô szavazáson végül
három ellenszavazat mellett a képvi-
selôk többsége támogatta az elôterjesz-
tést.

6. napirendi pont: Budakeszi Ôrspa-
rancsnok kinevezéséhez való hozzájá-
rulás
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A képviselôk tudomásul vették a rendôr-
ôrs új parancsnokának kinevezését.

7. napirendi pont: Felsôfokú köztisztvi-
selôk illetmény-kiegészítésének meg-
állapítása
Elôterjesztô: Lack Mónika jegyzô
Az elôzô évek gyakorlatának megfe-
lelôen a képviselôk ellenvetés nélkül jó-
váhagyták a köztisztviselôk illetmény-
kiegészítését.

8. napirendi pont: Társadalmi szerve-
zetek pályázatainak értékelése
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási
és Kulturális Bizottság elnöke
A testület kiértékelte a Telkiben mûködô
társadalmi szervezetek pályázatait. (A
részletekrôl lásd Dôl a lé… c. írásunkat
a 7. oldalon!) 

9. napirendi pont: Óvodabôvítés kérdé-
se
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási
és Kulturális Bizottság elnöke
A képviselô tájékoztatást kért a témában.
Varga Mihály polgármester elmondta,
hogy tárgyalásokat folytatott a BECCO-
val, ugyanis a cég tulajdonában van az
óvoda mögötti terület. Varga Mihály te-

rületcserét ajánlott fel, de a válasz még
nem érkezett meg. Idôközben átmeneti
jelleggel több XII. kerületi óvoda is fel-
kínálta szabad kapacitását Telkinek. Ino-
tay György képviselô hozzátette, hogy a
közelmúltban volt egy szakértôi egyez-
tetés a kérdésben az oktatási referens
részvételével. Szóba került még egy
Öreghegy alatti önkormányzati terület-
rész, ami óvodaépítés céljára van kijelöl-
ve. Varga Mihály véleménye szerint bár-
milyen továbblépés a BECCO ajánlatá-
nak ismeretében látszik célszerûnek.

10. napirendi pont: Zsámbéki Önkor-
mányzat levele
Elôterjesztô: Halász Terézia, a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnöke
A bizottsághoz egy levél érkezett,
amelyben a Zsámbéki Önkormányzat
felhívása szerepelt. Zsámbék tiltakozá-
sának adott hangot a Korányi Egészség-
ügyi Intézet kardiológiai osztályának
tervezett megszûntetése ellen, és arra
kérte Telki Önkormányzatát, hogy csat-
lakozzon a tiltakozáshoz. A képviselôk
kinyilvánították csatlakozási szándéku-
kat.

11. napirendi pont: Tájékoztatás a Bu-
dajenôvel folyó perek állásáról
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Mihály peren kívüli egyezséget
ajánlana fel Budajenônek. A képviselôk
egyhangú határozatukban felhatalmaz-
ták a polgármestert a tárgyalások meg-
kezdésére. (Bôvebben lásd Perben ál-
lunk Jenôvel c. írásunkat a lap alján .)

12. napirendi pont: Telki Víz Kft.
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A napirendi pontot a testület zárt ülésen
tárgyalta.

Éva Schäfer, Imhof Iván, Füzesi Attila

A kilencvenes évek nagyszabású fejlesztései nyomán nagy-
számban telepedtek le sokgyermekes családok Telkiben.
Ezek a fejlesztések azonban jobbára csak parcellázást jelen-
tettek, a növekvô lélekszám ellátásához szükséges intézmé-
nyi fejlesztés sokáig váratott magára. A telki óvoda 1999-es,
és az iskola 2001-es átadása elôtti idôszakban a telki gyer-
mekek Budajenô intézményeit voltak kénytelenek igénybe
venni. A két falu közötti megállapodás szerint Telki a lakos-
ság arányában fejkvótát fizetett Budajenônek. A kvóta mér-
téke azonban egyre emelkedett, aminek indoklását Telki té-
teles elszámolás formájában kérte a szomszéd falutól. Mivel
ilyet nem kaptunk, Telki vezetése egy becsült összeg folyó-
sítására volt hajlandó csupán. Budajenô pert indított az el-

maradt forintok behajtása érdekében. Mindez a kilencvenes
években történt, a kérdéses összeg azonban mára kamatos-
tól mintegy 20 millió forintra duzzadt. A perben Telki
szakértô kirendelését kérte, de Budajenô továbbra sem szol-
gáltatott ki adatokat. 
A bíróság végül helybenhagyta Budajenô keresetét, mely
döntést Telki megfellebbezett. Utóbb a szakértôi vélemény
is elkészült, amivel összhangban Varga Mihály peren kívüli
egyezséget ajánlana fel Budajenônek. A telki képviselôk
február 9-i ülésükön egyhangú határozatukban felhatalmaz-
ták a polgármestert a tárgyalások megkezdésére.

fa

Perben állunk Jenôvel
Pont kerül-e az évek óta húzódó nézeteltérés végére?
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A testületi ülés elsô napirendi pontjaként a
képviselôk ismét a tornacsarnok létesítésé-
nek mûszaki és pénzügyi lehetôségeit vitat-
ták meg. Az elôterjesztô Varga Mihály pol-
gármester volt. Elsôként Bordás András
képviselô, civilben építészmérnök kapott
szót. Elmondta, hogy Varga Mihály felkéré-
sére költségvetést készített annak érdeké-
ben, hogy reálisan láthassuk a tornacsarnok
építés elsô ütemének várható költségeit. A
több kivitelezôtôl kapott árbecsléseket
összevetve, azokat szakmailag felülbírálva
a képviselô nettó 300 millió forintra tette az
elsô ütem megvalósításának költségét.
Ebbôl cca. 90 milliót tenne ki a gépészet,
210 milliót pedig az épületszerkezet kiala-
kítása. További 7 -10 millió forint lenne a
tornaeszközök felszerelése, így Bordás
András becslése szerint összesen mintegy
bruttó 387 millió forintban állna meg a be-
ruházás.  
Ezután Baltási Gábor, a PTB elnöke kért
szót. Elmondta, hogy a bizottság tárgyalta a

kérdést, és határozati javaslatában nem tá-
mogatja a beruházást. Indoklásában kitért
arra, hogy a falu jelenleg az összes szüksé-
ges beruházásra 282 millió felhasználható
erôforrással rendelkezik, miközben nagy-
ságrendileg 300 milliós hitelállományt gör-
get maga elôtt. Bár ez utóbbiak átütemezé-
sére vannak mûködô technikák, mindent
összevetve a képviselô kockázatosnak ítélte
a tornacsarnok építésének megkezdését.
Ezután Varga Mihály polgármester tájékoz-
tatta a képviselôket az OTP Bankkal folyta-
tott tárgyalásairól. Elmondta, hogy a bank
szakemberei szerint biztosan finanszírozha-
tó a beruházás. Az ajánlott konstrukció sze-
rint a falu meglévô hitelállományából 102
millió magas kamatozású hitel visszafize-
tésre, a többi pedig hosszabb távra átüteme-
zésre kerülne, miközben egy lényegesen
kedvezôbb kamatozású hitel kerülne felvé-
telre 200 milliós nagyságrendben. Az éves
szinten jelentkezô adósságszolgálat így
összesen véve is alacsonyabb lenne a mos-

taninál. Varga Mi-
hály ezután emlé-
keztette a képvi-
selôket arra, hogy
október óta 16 telket
értékesített az önkor-
mányzat, amibôl
nagyságrendileg net-
tó 170 millió forint
folyik be. Elmondta,
hogy a telkek iránti
érdeklôdés továbbra
is kifejezetten ma-
gas, minden jel sze-
rint az értékesítés
hasonló ütemben fog
folytatódni az idei
évben is. A polgár-
mester szerint a koc-

kázat abban állna, ha menet közben nem
tudnánk finanszírozni az építkezést, és itt
maradna egy befejezetlen torzó. Véleménye
szerint ez azért sem fordulhatna elô, mert
több kivitelezô is jelezte, hogy hajlandó len-
ne a csarnok elkészülte után egyetlen vég-
számlát benyújtva „elôfinanszírozni” a be-
ruházást. Varga Mihály további érvként fel-
hozta, hogy az oktatási koncepciót megala-
pozó anyag elkészült, ami szerint mindent
meg kell tenni az iskola vonzerejének növe-
lésére. Elmondta, hogy a légtartásos sátor-
fedéssel ellátott tornapálya ideiglenes meg-
oldás, ami kétségtelenül kibôvíti a sportolás
lehetôségeit, de csak októbertôl áprilisig,
mivel május elejétôl szeptember végéig el-
viselhetetlen meleg alakul ki alatta, ezért a
sátrat el kell bontani. Ebben az idôszakban
viszont esôs idôben a pálya is teljesen hasz-
nálhatatlan lesz. Varga Mihály szerint to-
vábbi hátránya ennek a megoldásnak a tor-
nacsarnokkal szemben, hogy nem lehet há-
rom részre osztani, így egyszerre legfeljebb
két osztály tarthat tornaórát. Emellett nincs
öltözô, vizesblokk, bizonyos eszközöket –
például bordásfal – nem lehet telepíteni, és
egyéb közösségi rendezvények megtartásá-
ra sem alkalmas a létesítmény. A polgár-
mester beszéde végén ismét kitért arra,
hogy véleménye szerint pénzügyi kockáza-
ta nincs a beruházásnak, viszont egyebek
mellett komoly presztízsveszteség lenne az
iskola számára, ha elmaradna.
Ezután Móczár Gábor, az OKB elnöke kért
szót. Elmondta, hogy az oktatási ügyek
iránt három iskolás gyermeke és oktatási bi-
zottsági elnöki tiszte miatt is elkötelezett, de
véleménye szerint a presztízsveszteséget az
jelentené, ha ismét elhinnénk, de idén se
tudnánk megépíteni a tornacsarnokot. Ki-
fejtette, hogy csak a közbeszerzési eljárás
végén derül ki, hogy ténylegesen lesz-e

Nem épít tornacsarnokot az Önkormányzat
A testület a légtartásos sátorfedéssel ellátott tornapálya megépítése mellett döntött
A képviselôtestületen belül az elmúlt hónapokban a legtöbb vitát kiváltó kérdés az
iskolai tornacsarnok megépítésének ügye volt. Amint korábbi lapszámainkban be-
számoltunk róla, a 300 millió forintosra tervezett beruházás tavaly nem valósulha-
tott meg, mivel a közbeszerzési eljárás során a legkedvezôbb kivitelezôi ajánlat is
lényegesen, mintegy 75 százalékkal magasabb volt a fenti összegnél. (Lásd: Mikor
épül? Telki Napló, 2005. július) A csarnok kivitelezhetôségének megítélésében ez-
után a testület megosztottá vált. Míg Varga Mihály polgármester a végleges beru-
házás két lépcsôben történô megvalósítása mellett érvelt, addig Baltási Gábor, a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke valamint Móczár Gábor, a bizott-
ság tagja, egyben az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke egy gyorsan kivitelez-
hetô, olcsóbb, de átmeneti megoldást tartott megvalósíthatónak. (Lásd: a Nagy Bu-
borék Projekt, Telki Napló, 2005. október)
Decemberben végül a képviselôk úgy határoztak, hogy idén februárra halasztják a
döntést; amennyiben sikerül forrást találni, úgy belekezdenek a tornacsarnok elsô
ütemének megépítésébe (az eredeti tervek alapján, de kisegítô helyiségek nélkül,
cca. 300 millió forint értékben), ha viszont a szükséges összeg fedezete nem állna
rendelkezésre, a légtartásos sátorfedéses változatot fogják támogatni.
A döntést február 9-i ülésén hozta meg a képviselôtestület, a hosszas vita után meg-
hozott határozat részleteirôl az alábbiakban számolunk be.

Fotó: Internet

Fotó: Internet
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olyan kivitelezô, aki egy vég-
számlával megépítené a csarno-
kot. A képviselô elmondta,
hogy a légtartásos sátor megva-
lósulása esetén is felszabadul
két, eddig tornaórákon használt
tanterem. Véleménye szerint
közösségi célokra inkább a fel-
szabaduló pénzbôl klubfoglal-
kozásokra és kisebb rendezvé-
nyek megtartására is alkalmas
közösségi házat kellene építeni,
mivel a tornacsarnokot csak
nagy létszámú rendezvények
helyszínéül lehetne használni.
Móczár Gábor megemlítette,
hogy az idei költségvetési terv
nem csak a tornacsarnokot tar-
talmazza. Emlékeztette képviselôtársait ar-
ra, hogy számos olyan választási ígéret vá-
rat magvalósulásra, amit valamennyien ko-
molyan gondoltak, és amikre a tornacsar-
nok beruházás mellett bizonyosan nem ma-
radna forrás. 
Péter András képviselô hozzászólásában ki-
fejtette, hogy a tornacsarnok azért lett ilyen-
re tervezve, hogy a pályázatokon meg tud-
junk felelni. Elmondta, hogy egyértelmûen
tornacsarnok párti volt, de az utóbbi idôben
sokakkal beszélgetett a faluban, és szinte
senki nem támogatta a beruházást. A PTB
állásfoglalásával szemben jelen pénzügyi
helyzetben megvalósíthatónak tartja az el-
képzelést, most mégsem támogatja azt. Vé-
leménye szerint nem finanszírozási, hanem
koncepcionális kérdésrôl van szó. Vagyis:
megéri-e ennyi pénzt erre az egy intéz-
ményre költeni? Péter András nemmel vála-
szolt saját kérdésére. Kifejtette, hogy in-
kább egyéb beruházásokra van szükség a
faluban, az iskolai tornaterem tekintetében
pedig áthidaló megoldásra van szükség.
Baltási Gábor egyetértett Péter Andrással,
kifejtve, hogy a testület egy évvel ezelôtti
támogató álláspontja óta a PTB-n belül kon-
cepcióváltás történt. A képviselô presztízs-
beruházásnak minôsítette a tornacsarnokot,
hozzátéve, hogy számos területen kell hiá-
nyosságokat orvosolni a faluban. Ezek mel-
lett a képviselô a nagyberuházás finanszí-

rozhatóságát is vitatta, mivel szerinte egy
hosszú távú hitelkonstrukció sokáig behatá-
rolná a falu lehetôségeit.
Ezután Inotay György képviselô kért szót.
Elmondta, hogy véleménye szerint az óvo-
da kérdése is szorosan ide tartozik, mivel az
elodázhatatlan óvodabôvítés szintén gyer-
mekeket érint, és sokkal égetôbb feladat,
mint tornacsarnokot építeni.
Az elhangzottakra Varga Mihály reagált. A
hitelképességgel kapcsolatban elmondta,
hogy a hosszú távra felvett hitel esetén az
éves törlesztési kötelezettség relatíve ala-
csony, ezáltal egyéb célokra mintegy 25-50
milliónyi hitelkerete maradna a falunak
minden költségvetési évben. Emlékeztette a
képviselôket, hogy ehhez hasonló pénzügyi
konstrukciók tették lehetôvé az elmúlt évek
beruházásait is mintegy 700 millió forint
összértékben, mégpedig úgy, hogy közben a
falu hitelállománya nem emelkedett, hanem
a 2002-ben az elôzô önkormányzattól átvett
300 millió forintos szinten maradt. Arra a
kérdésre, hogy szükségtelen méretû presz-
tízsberuházás-e ez, úgy válaszolt, hogy a
testnevelési létesítményekrôl az Oktatási
Minisztérium rendelkezik. A Telki Általá-
nos Iskola a minisztériumi besorolás szerint
ún. „B típusú” iskola. A tornacsarnok tervei
minden tekintetben az elôírásban foglaltak-
nak megfelelôen készültek, egyedül az
alapterület nagyobb valamelyest. Vagyis
nem egy gigantikus, hanem egy elôírás sze-

rinti beruházással
állunk szemben.
Varga Mihály ezek
után azon vélemé-
nyének adott han-
got, hogy a falu más
beruházásai is szük-
ségesek, de ezek
közül egyik sem al-
ternatívája a torna-
csarnoknak, mert
jelentôségében nem
összehasonlítható
azzal.
Halász Terézia kép-
viselô asszony két-
ségének adott han-

got a beruházással kapcsolat-
ban. Megemlítette, hogy sokáig
a tornacsarnok mellett foglalt
állást, és így tenne most is, de
véleménye szerint sok, szintén
fontos beruházás nem teljesül-
hetne, ha a csarnok megépülne,
ezért nem tudja azt támogatni.
Példaként említette a szenny-
víztisztító kiegészítô beruházá-
sát, az óvodabôvítést, a
közmûellátás növelését, az
Üdülôterület közmû- és útter-
veztetését, a játszóterek, busz-
megállók létesítését, az ófalu
rendbetételét, közösségi ház és
focipálya építését. Elmondta,
hogy a testület a tornacsarnok

beruházással kapcsolatban pályázati pén-
zekre is számított, de nem sikerült nyerni,
így túl nagy a teher a költségvetésen.
Bordás András megemlítette, hogy ha a mi-
nisztériumi elôírás szerinti alapterületû tor-
nacsarnok épülne, az mintegy 40 millió fo-
rinttal olcsóbb lenne, Kádár Zsolt képviselô
pedig felvetette, hogy buborék helyett érde-
mes lenne meggondolni a végleges csarnok
vázszerkezetének ideiglenes burkolását,
amennyiben mûszakilag megoldható.
Móczár Gábor az elôtte szólókhoz csatla-
kozva a többi halaszthatatlan beruházás
szükségességére hívta fel a figyelmet, ki-
emelve, hogy a gyermekek életminôsége
nem csak a tornacsarnokon múlik, hanem
például a játszótereken is. 
Szûcs János elkeseredésének adott hangot,
amiért a képviselôk többsége feladta a tor-
nacsarnok ügyét, majd Varga Mihály szava-
zásra tette fel a kérdést.
A beruházás mellett végül Varga Mihály és
Szûcs János szavazott. Kádár Zsolt és Sza-
bó Tibor tartózkodott, a képviselôk többsé-
ge így elutasította a tornacsarnok idei meg-
építését (Móczár Gábor, Baltási Gábor, Pé-
ter András, Halász Terézia, Bordás András,
Inotay György). 
A képviselô-testület azzal zárta le a napiren-
di pont tárgyalását, hogy a következô ülésén
a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
elôterjeszti saját beruházási tervét.
A testület tavaly év végi határozata alap-
ján ez az elutasító döntés automatikusan
megnyitotta az utat az ideiglenes megol-
dás, vagyis a légtartásos sátorfedéssel el-
látott tornapálya megépítése elôtt. Ez a
változat a 380 millióval szemben mintegy
40 millió forintjába fog kerülni a falu-
nak. Abban egyetértés van a testület tag-
jai között, hogy egy-két évre szóló átme-
neti megoldásra ekkora összeget sem sza-
bad költeni, tehát az ideiglenes jelleg el-
lenére vélhetôen legalább négy-öt évre
szóló döntés elôtt áll a testület. Kérdés,
hogy a tornacsarnok megépítésének ügye
erre az idôtartamra ad acta fog-e kerül-
ni.

Füzesi Attila

Fotó: Internet

Fotó: Internet
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Telki közösségi életében az elmúlt évek-
ben megszaporodó társadalmi szervezetek
fontos szerepet töltenek be. A falu önkor-
mányzata anyagilag is támogatni kívánja
munkájukat, ezért erre a célra közel 2 mil-
lió forintot különített el.
Mint minden közösség, így egy település
mûködésének is egyik legfontosabb jel-
lemzôje a közösség tagjainak aktivitása, il-
letve – ami legalább ilyen lényeges – a ve-
zetôk, jelen esetben a faluvezetés viszo-
nyulása, hozzáállása ehhez az aktivitás-
hoz. Ennek mikéntje nem kevesebbet árul
el az adott település irányítóiról, mint hogy

magukat is a közösség részének tekintik-e,
vagy pusztán a hatalmat gyakorolják lakó-
, avagy polgártársaik felett. Az önkor-
mányzat legutóbbi néhány éves mûködé-
sének megítélése ebbôl a szempontból bi-
zonyosan kedvezô. Önmagában az a tény
is árulkodó, hogy az elmúlt idôszakban
megnôtt Telkiben a társadalmi szervezetek
száma, többet az önkormányzat hívott
életre – példaként említhetjük a nagy si-
kerrel mûködô Nyugdíjasklubot.
Elôször a tavalyi költségvetési évben a fa-
luvezetés anyagilag is segíteni kívánta a
társadalmi szervezeteket, pályázatot írva

ki a támogatásukra. A támogatás felhasz-
nálásával valamennyi szervezet maradék-
talanul elszámolt. Bizonyára ez a tényezô
is szerepet játszott abban, hogy a pályázta-
tást szervezô Oktatási és Kulturális Bizott-
ság egyértelmûen sikeresnek nyilvánította
a tavalyi kezdeményezést, és az idei évre
is meghirdette azt. A bizottság elôterjeszté-
se alapján a Képviselôtestület február 9-i
ülésén összesen 1 millió 838 ezer forint ér-
tékben döntött a támogatások odaítélésé-
rôl, amely összeg a hét pályázó szervezet
között az alábbiak szerint oszlik meg:

Dôl a lé…
Telki társadalmi szervezetek támogatása

1. Pályázó: Telki Közbiztonságáért KKE
Igényelt összeg: 420 ezer forint
Megvalósítani kívánt cél: TESZEM kiadvány, rendszámfigyelô kamera
Megítélt összeg: 420 ezer forint

2. Pályázó: Óvoda Iskola Telkiben, Út Európába Alapítvány
Igényelt összeg: 300 ezer forint
Megvalósítani kívánt cél: nyári nomád vízitábor  
Megítélt összeg: 300 ezer forint

3. Pályázó: Telki Polgárôrség
Igényelt összeg: 220 ezer forint
Megvalósítani kívánt cél: fényvisszaverô mellények, nagyteljesítményû zseblámpák, mágneses matrica  
Megítélt összeg: 220 ezer forint

4. Pályázó: Telki Nôikar
Igényelt összeg: 283 ezer forint
Megvalósítani kívánt cél: fenntartási költségek
Megítélt összeg: 118 ezer forint 
Megjegyzés: (Az OKB és a testület nem támogatta a teljes igényelt összeg megítélését, 

mivel az személyi juttatást is tartalmazott.

5. Pályázó: KOKUKK
Igényelt összeg: 954 ezer forint
Megvalósítani kívánt cél: mûködési költségek, kulturális programok, környezetvédelmi célok
Megítélt összeg: 530 ezer forint
Megjegyzés: Az OKB és a testület a megadott összeget ítélte reálisnak.

6. Pályázó: 1002. sz. Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat
Igényelt összeg: 250 ezer forint
Megvalósítani kívánt cél: táboroztatás  
Megítélt összeg: 250 ezer forint

7. Pályázó: Telki Sportegyesület
Igényelt összeg: 5 millió 809 ezer forint
Megjegyzés: A pályázatot a testület ebben a formában elutasította, mivel hiányzott a megvalósítani kí-

vánt célok tételes kigyûjtése, illetve az igényelt összeg lényegesen magasabb volt a ren-
delkezésre álló keretnél. Ezzel együtt a képviselôk Péter András javaslatára kinyilvánítot-
ták a Sportegyesület támogatásának szándékát, majd Szûcs János, az Ifjúsági és Sport Bi-
zottság elnökének felvetésére a bizottság hatáskörébe utalták a kérdést. Szûcs János ígé-
retet tett arra, hogy az ISB saját költségvetésébôl biztosítani fogja a Telki Sportegyesület
támogatását, miután az igényelt összeg mögötti célok tételes kimutatását az egyesület el-
készíti.

Füzesi Attila 
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Tervezôi találkozó
Réthy Imre szervezésében és moderálá-
sával tervezôi találkozóra került sor feb-
ruár 20-án az Iskolában. Témája Telki új
rendezési terve, különös tekintettel a
056-os területre.
Az ötven fônél is népesebb közönség
elôtt elôször Dr. Szabó László ügyvéd a
területek jogi státuszáról beszélt. Utána a
Portaterv Kft. nevében Marthi Zsuzsa
bemutatta az elfogadott és érvényben
lévô SZabályozási Tervet. Ezt követôen

Rosivall Ágnes a Rosivall Tervezô Iroda
Kft.-tôl részletesen ismertette a település
új rendezési tervének koncepcióját. Az
elôadást követôen lakossági kérdések
hangzottak el, melyek többnyire vitatták
a bemutatott tervet elônyeit és realitását.
A tervezô igyekezett kimerítô válaszokat
adni az elhangzott kérdésekre. 
Végül Varga Mihály polgármester
szólalt fel. Elmondta, hogy a fôépítész, a
Tervtanács és az építéshatóság bevoná-

sával egyeztetések folynak és már látszik
a megállapodás lehetôsége, amelyben a
056-os terület tulajdonosainak érdekeit
jobban figyelembe vevô tervváltozat
születhet. Varga Mihály ezek alapján úgy
látja, hogy lehetségessé válhat a változ-
tatási tilalom feloldása a terület nagy ré-
szén, és ezt kezdeményezni is fogja a kö-
zeljövôben.

Imhof Iván

Sítábor:
2006. január 28- február 4-ig Rózshegyen zajlott a telki is-
kolások sítábora. Kifogástalan idôjárás és hóviszonyok
közepette a testnevelôk vezetésével sok nebuló próbálta ki
és élvezte a "fehér mámor" nehéz és szépséges örömeit.

I s k o l a i  h í r e k

Beiskolázás:
2006. március 7-én kedden, 17 órakor szülôi értekezlet
lesz az óvodában a leendô tanítókkal.
Március 11-én, szombaton 10-12-ig foglalkozást és ját-
szóházat rendezünk a leendô tanítókkal a gyerekek szá-
mára. Ez utóbbi felváltja a szokásos bemutatóórát, amit
eddig a negyedik osztályaikban mutattak be a leendô osz-
tályfônökök. Az új megoldás a gyermekközpontúság szel-
lemében született.

Pignitzkyné Lugos Ilona
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Telki Napló: 2005 volt az elsô teljes év,
amit itt töltött Telkiben, illetve Budajenôn.
Mit ôriz magában errôl az idôszakról?
Harkai Gábor: Hálatelt szívvel tekintek
az elmúlt esztendôre, melynek során nem
csupán nagy tervek, elképzelések szület-
tek, de néhány dologban az elsô konkrét
lépéseket is megtettük. Ezek közül is leg-
látványosabb, hogy Telkiben és Buda-
jenôn is elkezdôdött a templom felújítása.
Fontos pillanat az egy közösség életében,
amikor a régóta tervezett feladatok egy-
szer csak a megvalósulás szakaszába lép-
nek. Minden fáradság ellenére sok-sok
öröm forrása ez. Látom, milyen sokak ön-
becsülését növeli, hogy azoknak a sorát
folytathatják, akik évszázadok óta gazda-
gítják, szépítik ezt a települést. A híveket is
jóérzéssel tölti el, hogy már az elsô erôfe-
szítés olyan eredményt hozott – a torony
újjászületését –, amiben mindenki gyö-
nyörködhet, aki itt lakik, vagy erre jár.
T. N.: Erôfeszítések, megvalósított tervek,
önbecsülés. Öröm ezt hallani, különösen
ilyen ínséges idôkben.
H. G.: Az elismerés elsôsorban azokat il-
leti, akik munkájukkal, vagy anyagi áldo-
zatvállalásukkal mindezt lehetôvé tették.
Úgy hiszem, közösen kell köszönetet
mondanunk a Székesfehérvári Püspökség-
nek, a helyi Önkormányzatnak, és a Kultu-
rális Alapprogramnak a támogatásért. De
külön köszönet illeti azokat is, akik ma-
gánszemélyként nyújtottak – olykor igen
komoly – segítséget.
T. N.: Gondolom, egy ilyen sikeres kezdet
folytatás után kiált… Mik a további ter-
vek?
H. G.: Tavaly nemcsak a torony kapott új,
impozáns külsôt, de a tetô rézlemez- és
cserépfedésének kicserélésével elhárult a
beázás veszélye is. A teljes külsô megúju-
láshoz azonban szükség van a jelenlegi va-
kolat cseréjére, amely a kritikus vizesedé-
si pontokon siralmas állapotban van. Min-
dez persze új lábazati szigetelést feltételez,
és a falakat jelenleg áztató csapadékvíz
szakszerû elvezetését. De nem szeretnénk
itt megállni. Ha ugyanis egyszer már föld-
munkába fogunk, akkor jó volna a temp-
lom körüli rész parkosítását is megoldani.
Így nemcsak távolról örülhetünk maradék-
talanul a látványnak, hanem a templomból
kilépve, vagy séta közben is zöld gyep, vi-
rágok és pad fogad majd bennünket. Min-
dehhez természetesen új pályázatokat kell
benyújtanunk intézményi támogatóink fe-
lé, és az itt lakók segítségére is nagyon
számítunk. De ami a legfontosabb: idén

szerszámot ragadunk a
kezünkbe, hogy
amennyire csak lehet,
saját munkánkkal is le-
szorítsuk a költségeket.
ôszintén remélem, hogy
ez a kaláka a régi falu-
közösség életének nagy
pillanatait idézi majd.
T. N.: Önt hallgatva
akár azt is hihetnénk,
fôépítészi babérokra tör.
Csak nem egy megvaló-
sítatlan gyerekkori álom
tör föl ilyenkor?
H. G.: Szó sincs róla. A
templomépítés, temp-
lomfelújítás csupán a
leglátványosabb része a
telki katolikus közösség
életének. A látvány
azonban addig fontos,
amíg a belsô világunkat,
értékrendünket kifejezi,
nem pedig elfedi. Egy
csokor virág sem helyet-
tesíti a szeretetünket, de
adott pillanatban nyújt-
hat valakinek akkora
örömöt, amire szavakkal
sem lennénk képesek. A
gondozott templom megmutathatja a Jóis-
tenbe vetett hitünk fontosságát, a közössé-
günk megbecsülését és az egykori temp-
lomépítôk iránti tiszteletet is.
T. N.: Jut ideje még papi, szorosabb érte-
lemben vett lelkipásztori teendôkre is?
H. G.: Az elmúlt évben olyan nagyszerû
lelki élményekben volt részünk, ame-
lyekbôl a közösségünk hosszú távra tölte-
kezhetett. Egy évtized elteltével került sor
arra, hogy Székesfehérvárról a püspök
atya közénk látogasson, és tíz felnôtt test-
vérünknek kiszolgáltassa a bérmálás,
vagyis a keresztény nagykorúság szentsé-
gét. Hasonlóan nagy öröm volt az elsôál-
dozás is mind Telkiben, mind Budajenôn.
A közös zarándoklatok, családok számára
szervezett kirándulások és az ünnepek, va-
sárnapok együttléte megannyi szép aján-
déka az elmúlt évnek. Minden hívô közös
öröme az is, ha új arcokat látunk a temp-
lomban. Nagyon szeretném, ha a hozzánk
eljövôk lelki békére és befogadó közös-
ségre találnának.
T. N.: 2006-ról még nem sokat tudunk…
H. G.: Az idei lelki terveink között szere-
pel egy új közösség elindítása kifejezetten
házaspárok számára, és az ifjúsági imaó-

rák rendszeressé tétele is. Fontos az is,
hogy a 2006. évet a Magyar Katolikus
Püspöki Kar nemzeti imaévnek hirdette
meg, amelybe a mi egyházközségünk is
bekapcsolódott. Az erre a célra végzett kö-
zös imádságra minden hónap elsô csütör-
töki napján, 18 és 19 óra között gyûlünk
össze a budajenôi templomban. Mindezek
elôkészítésében nagy segítséget jelent a ta-
valy újraválasztott egyházközségi képvi-
selôtestület, és a közösség számos tagjá-
nak aktív közremûködése.
T. N.: Idén március beköszöntével meg-
kezdôdik a Húsvétig tartó negyvennapos
idôszak, a Nagyböjt…
H. G.: A keresztény ember számára a leg-
nagyobb ünnep a Húsvét. Erre az ünnepre
készülve nemcsak a szekrény mögött vég-
zünk gondosabb, tavaszi nagytakarítást, de
a szívünkre, lelkünkre is nagyobb figyel-
met fordítunk. Ez a néhány hét jó alkalom
az elcsendesedésre, apró lemondások váll-
alására, esendôségeink végiggondolására,
közös családi imádságokra. Nem szomo-
rúságot jelent ez, hanem összeszedettsé-
get, amivel a szenvedô, de feltámadó
Krisztusra figyelünk.

Földváry Gábor

Egykori templomépítôk nyomában…
Beszélgetés Harkai Gábor plébánossal önbecsülésrôl, virágcsokorról és a

nagyböjti készülôdésrôl
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Talán nincs is olyan lakója Telkinek, aki
legalább látásból ne ismerné Varjú
Gézát, a falu egyik postását, akinek
jellegzetes alakja hol itt, hol ott bukkan
fel nap, mint nap Telki utcáin. Géza bá-
csi a minap ünnepelte 70. születésnap-
ját, és ahogy azt mindannyian láthatjuk,
nagyon jó egészségnek és erônlétnek ör-
vend. Ebbôl az alkalomból kerestük fel
otthonában.
Géza bácsi: Valóban remekül érzem ma-
gam, egész nap a friss levegôn vagyok,
dolgozom, sokat mozgok, a kertben te-
szek-veszek, csak este jövök be a házba.
Akkor megrakom a kályhát, és felesé-
gemmel együtt élvezzük a nyugodt, me-
leg estéket. 
Telki Napló: Géza bácsi, meséljen egy
kicsit magáról, hogyan teltek ifjúkorának
évei?
Géza bácsi: Egy kis faluban születtem a
Tisza partján, Tivadarban. Ott is nevel-
kedtem, majd Debrecenbe jártam gimná-
ziumba, amit abba kellett hagynom, mert
a családunkat kitelepítették 1951-ben.
Államosították a családi birtokot, elvet-
ték a bútorainkat, a földeket, apámat el-
vitték a bányába, teljesen kisemmiztek
bennünket. Mindössze egy faláda maradt
emlékül, ennyit sikerült megmenteni. Né-
hány családi levél, hivatalos irat… Min-
dent elégettek, könyvgyûjteményeket, ér-
tékes lexikon sorozatokat, a számozott
Arany Bibliát és az arany forintokat elko-
bozták.
Akkor Budapestre költöztünk, és 17 éve-
sen dolgozni kezdtem. Sokáig a TEFU-
nál voltam, 60 évesen a Városházáról
mentem nyugdíjba. Autóbuszvezetôként
több millió kilométert vezettem le, bal-
esetmentesen. Úgy éreztem, abba kell
hagynom, ilyenkor szokott valami tragé-
dia történni, amikor az ember ennyit le-
vezetett, bejárta az egész földrészt, meg-

úszta „balhé” nélkül. Eladtuk a
budapesti lakást, amit sosem tud-
tam megszokni, és megvettük ezt
a nyaralót. Nem sokkal késôbb a
hivatalt vezetô Nusika kérdezte,
hogy nincs-e kedvem a postát ki-
hordani, én meg nem tudok tétle-
nül meglenni, úgyhogy elvállal-
tam.
T.N.: Vannak testvérei?
Géza bácsi: Egy bátyám van, aki
két évvel idôsebb nálam, és ô is
aktívan dolgozik. Az édesapám
97 évesen halt meg. Nyugdíjas
éveit a Tisza túlpartján, Kisaron
töltötte egy bérelt házikóban, de
azt az árvíz elvitte. Akkor sikerült
visszakerülnie a tivadari birtokra,
így végül – ha bérlôként is –, de
ott érte a halál a „saját” házában. 
T.N.: Járt azóta otthon?
Géza bácsi: A munkám során
voltam többször is. Tivadarban él a falusi
turizmus, évrôl évre vittem oda csoporto-
kat, a saját házunkba. Különös helyzet
volt. A birtokot azóta eladták, újra ma-
gánkézben van, kempinget létesítettek a
parkjában lévô gesztenyesor alatt. Ez volt
az álmom nyugdíjas éveimre, hát másé
lett. Most már nem szeretek oda lemenni,
mert ma is fáj.
Azért visszagondolva a gyerekkoromra,
nagyon szép volt. Apám lovakat is tartott,
sokat lovagoltunk. Télen befogták a csen-
gettyûs szán elé a lovakat, és mentünk
körbe a faluban… Csodálatos volt. Ke-
nyérsütéskor káposztát fôztünk és mala-
cot sütöttünk a kemencében, parázson. 
T.N.: Feleségével mióta élnek együtt?
Géza bácsi: Nemrég ünnepeltük a 45.
házassági évfordulónkat. Gyermekünk
nem született, de nagy a család, édesapá-
mék heten voltak testvérek, vannak uno-
katestvérek, keresztgyerekek, tartjuk is a

kapcsolatot.
T.N.: Hogyan telnek napjai, Géza bácsi,
amikor nem dolgozik?
Géza bácsi: Sokat sétálunk, kirándulunk,
bebarangoljuk az egész környéket. An-
nak idején hegyet is másztunk. Munka
után a kertben dolgozom – mindig van
mit csinálni. Ha fáradt vagyok, beülök az
autóba, lemegyek a Velencei tóhoz, hor-
gászgatok egy kicsit. 
T.N.: Van valami titka a jó egészségnek? 
Géza bácsi: Valószínûleg családi vonás
is, de valóban nem voltam beteg gyerek-
korom óta… Bocsánat! Nem igaz, öt éve
rábeszéltek Nusikáék, hogy oltassam be
magam influenza ellen. Akkor egy hétig
feküdtem 40 fokos lázzal, nagyon beteg
voltam. 
T.N.: További jó egészséget kívánok a
szerkesztôség nevében, és köszönöm szé-
pen a beszélgetést! 

Kamlah Szilvia

A falu postása

Véradás Telkiben
2006. január 23-án véradásra került sor a Telki Általános
Iskolában. A megjelenôk száma kiemelkedôen magas
volt. Míg az elmúlt években átlagosan húszan adtak vért
(az eddigi legnagyobb létszám huszonhét volt), most har-
mincöt fô jelentkezett véradásra, köztük négyen most
elôször. A véradók között a telkiek mellett tizennégy bu-
dajenôi lakos volt, hárman pedig más falvakból érkeztek.
Külön köszönet Harkai Gábor atyának, aki a vasárnapi
misén hirdette a véradást, és azon személyesen is megje-
lent. 

Köszönjük minden véradónak!
Vöröskereszt 

PROGRAMVÁLTOZÁS
A Kokukk Egyesület által szervezett március 3-ai iro-
dalmi estre Kányádi Sándor elfoglaltsága miatt egy
késôbbi idôpontban kerül majd sor. Változatlanul
várjuk azonban a résztvevôket március 3-án, pénte-
ken 17 órakor Kodolányi János szülôháza elé, ahol
megemlékezésképpen koszorút helyezünk el a falunk-
ban született író emléktáblája mellett. Csatlakozzon
Ön is ehhez a hagyományhoz!

Kokukk Egyesület
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A fenti idôszakban tíz bûncselekményt követtek el Telki területén,
melyek közül egy kivételével mind betöréses lopás volt.
– Egy Kamilla utcában lévô családi házba mentek be ismeretlen el-

követôk, ahonnan arany ékszereket, mûszaki cikkeket, valamint
Zsolnai porcelánt vittek el. A lopással okozott kár 640.000 Ft.

– Január 5-én a délutáni órákban a Hársfa utcában lévô családi
házba törtek be ismeretlen tettesek, ahonnan 450.00 Ft értékben
tulajdonítottak el mûszaki cikkeket.

– Rózsa utcában egy családi ház udvarán parkoló autóból próbál-
tak elvinni egy MP3 lejátszót, de a cselekmény szerencsére
meghiúsult.

– A Petôfi utcában egy raktárépületbôl tulajdonítottak el négy
személyautó kereket. Az okozott kár 80.000 Ft.-

– A Fô utcán lévô barkácsüzletbe is betörtek ismeretlenek, ahon-
nan 750.000 Ft értékben vittek el szerszámgépeket.

– Szintén a Fô utcán egy családi házból vittek el gázkazánt isme-
retlen elkövetôk január 30-án. Az okozott kár: 180.000 Ft.

– Egy Szellô utcai családi házból tulajdonítottak el különbözô ér-
tékeket 650.000 Ft értékben ismeretlen tettesek.

– A Nefelejcs utcában egy családi házba a nyitott ablakon keresz-
tül másztak be az elkövetôk, ahonnan egy gázkazánt és egy
bôrtáskát, benne céges iratokkal vittek el.

– Az Akácos utcában, valamint a Búzavirág utcában szintén be
próbáltak menni családi házakba, de ez nem sikerült az elkö-
vetôknek.

A bûncselekmények visszaszorítása érdekében a rendôrség
megelôzô akciókat szervez. Kiemelten kezeli a Telkiben elkövetett
bûncselekményeket, melyek megelôzése érdekében, valamint az
elkövetôk beazonosítása érdekében figyelôszolgálatot szervez.
2004-ben 52 bûncselekményt követtek el Telki területén, ez a szám
2005-ben 81-re emelkedett. A visszaszorítás érdekében vezettük be
a fenti intézkedéseket.

Új rendôrautó Budakeszin

2006. január 23-án, hétfôn délelôtt került sor a Bu-
dakeszi Rendôrôrsön az új járôrautó átadására,
amelyen jelen volt a Budaörsi Rendôrkapitányság
vezetôje, a Budakeszi ôrsparancsnok, az adomá-
nyozó települések polgármesterei, valamint az ado-
mányozó cég vezetôje.

Rövid idôn belül két új autóval gyarapodott a Buda-
keszi Rendôrôrs autóparkja. 2005. november végén
a Pest megyei Rendôr- fôkapitányság által egy Sko-
da Octavia-val, 2006. január 23-án pedig a Budake-
szi Közbiztonságáért Kiemelten Közhasznú Köz-
alapítvány által egy Chevrolet Kalos-szal.

A települések közbiztonságának javítása érdekében
az autó vételárát négy önkormányzat Budakeszi,
Telki, Nagykovácsi és Zsámbék, valamint két ma-
gánszemély finanszírozta. A rendôrség jelentôs
kedvezményt kapott az Opel Interat vezetôjétôl. Az
autó mûködtetési költségeit a rendôrség biztosítja,
melyhez Budajenô Önkormányzata havi 20.000 Ft
üzemanyagköltséggel járul hozzá. Telki Önkor-
mányzata 2005. december óta támogatja szintén ha-
vi 20.000 Ft összeggel a járôrautó mûködtetési
költségeit.

A rendôrautót Asztalos Gyuláné, az Alapítvány Ku-
ratóriumának elnöke adta át - a települések polgár-
mestereinek jelenlétében - Berényi Zoltán r. alezre-
des ôrsparancsnok úrnak. Budakeszi Polgármestere
örömét fejezte ki a rendôrség flottájának növekedé-
sével kapcsolatban és megemlítette, hogy a meg-
elôzés érdekében a településen mûködô polgárôr-
ség szintén kapott egy új autót.

Éva Schäfer

Rendôrségi hírek
(2006.01.01.-2006.02.17)
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Az idei farsangi idôszak rendez-
vényeinek, báljainak hosszú sorát
szemlélve, örömmel mondhatjuk
el, hogy nyugdíjasaink is megad-
ták a módját a bulizásnak, sôt pél-
dát mutattak a többi generációnak
is, hogy kell önfeledten, vidáman
kikapcsolódni, és hogy lehet az
évek múlásával is fiatalnak ma-
radni.

Köszönet a telki iskola tanulóinak,
a sminkmester Németh Krisztiná-
nak, és Pigi néninek, aki most
Döm-dö-döm szerepében hódítot-
ta a nézôk szívét, az élvezetes
színházi produkcióért, a hangulat
megalapozásáért. Mint már sok-

szor most is bizonyították, hogy a
generációk közötti kapcsolat
mennyire fontos, milyen sokat je-
lent mind a gyerekek, mind az
idôsebb korosztály számára. 

Az iskolások szereplése után kia-
lakult jókedvet, Drexler János ze-
néje varázsolta át igazi báli viga-
lommá, az ismert és kedvelt dalla-
mok hallatán könnyû volt táncra
perdülni hallgatóságának. A buli
végén pedig a tangóharmonika is
elôkerült, és együtt énekelt, mula-
tozott a jókedvû társaság.

Halász Terézia
Szociális és Egészségügyi Bizottság

A Nyugdíjas Klub következô programja az
EGÉSZSÉGES ÉLET téma köré szervezôdik.

A klubdélután március 04-én délután 4 órakor kezdôdik, az
iskola könyvtárában.

A programon részt vesz és elôadást tart:

Dr. Kiss-Leizer Márta háziorvos,

valamint, a Pátyi Máltai Szeretettszolgálat munkatársai, akik családse-
gítéssel, támogatószolgálattal , szociális információs szolgáltatással

és házi segítségnyújtással foglalkoznak.

Fellép: a Telki SE táncszakosztálya

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Nemcsak a húszéveseké a világ…

Március 31-én 18 órai kezdettel Telki ta-
vaszváró koncertet rendezünk az Ál-
talános Iskola aulájában, amelyre
szeretettel várjuk minden zenélni vágyó je-
lentkezését. Határidô: március 15.

Füzi Nóri  (06-70-2913023, fuzinori@hotmail.com)
Ney Andi  (06-20-5518910, neyandi@freemail.hu)

GGééppkkooccssiivvaall rreennddeellkkeezzôô,, lleeiinnffoorrmmááll--
hhaattóó hhööllggyyeett kkeerreesseekk 

ggyyeerrmmeekkffeellüüggyyeelleett ccéélljjáábbóóll kkeezzddeettbbeenn
hheettii kkéétt aallkkaalloommmmaall nnééhháánnyy óórráárraa..

TTeell:: 3300 996611 44991144

Fotók: Neszmélyi Réka
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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
Köveskuti Tünde

Éva Schäfer
NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
MMeesstteerr NNyyoommddaa
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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!

FFeebbrruuáárrii llaappzzáárrttáánnkkiigg
sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::

Csala Julianna és Csala János
gyermeke, Csala Réka
Tolnai Bernadett és Dr. Robalino
Tarquino gyermeke, Tolnai Dávid

JJóó eeggéésszzssééggeett kkíívváánnuunnkk!!

A Lex Expert
Mûszaki és Fordító Iroda Kft.
2089 Telki, Pf. 6.
Tel: +36 26 372 782 Fax: +36 26 572 194 
Mobil: +36 309 649 429 Dr. Hajós Sándor

+36 302 021 745 Hajós Katalin
E-mail: info@alexexpert.hu Honlap: www.alexexpert.hu

ÚÚJJ SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS TTEELLKKIIBBEENN::
FFOORRDDÍÍTTÁÁSS -- TTOOLLMMÁÁCCSSOOLLÁÁSS

Ha Önnek
fordítási,
tolmácsolási,
mûszaki oktatási,
kiadvány-szerkesztési,
grafikai, nyomdai vagy 
összetett feladatokra van igénye, forduljon az 

A Lex Expert Mûszaki és Fordító Irodához
– gyors,
– rugalmas, megbízható,
– igényes,
– közepes árfekvésû,
– szakszerû szolgáltatásban lesz része.

Számítógépes memóriával segített fordítás (lexika, konzisztencia, csoportmunka)

SSPPEECCIIAALLIITTÁÁSSAAIINNKK:: 
jármûipar, gépészet, mezôgazdaság, számítástechnika, orvostudományok,
televíziózás, minôségi rendszerek, építészet, audio-vizuális szakszövegek.

VVÁÁLLLLAALLTT NNYYEELLVVEEKK:: 
francia, angol, német, cseh, szlovák – egyéb nyelvek igény szerint

TTEELLJJEESS KKÖÖRRÛÛ SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS::
Kiadványszerkesztés, szkennelés, színes, többnyelvû kiadványok, szórólapok,

használati és kezelési útmutatók, könyvek nyomtatása.
A nyomtatványok még kis példányszámban is gazdaságosak!

GGyyoorrss -- MMeeggbbíízzhhaattóó -- SSzzaakksszzeerrûû -- GGaazzddaassáággooss
EEggyyéébb mmûûsszzaakkii sszzoollggáállttaattáássookk

2006 március 15-ig a hirdetéssel jelentkezô minden kedves új ügyfél 10%
kedvezményt kap!

A TELKI ÜZLETHÁZBAN
Film-

elôhívás

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

Kép-
kidolgozás

JJááttéékk,, aajjáánnddéékk,, ppaappíírr,, íírróósszzeerr,,
ddiiggiittáálliiss ffoottóósszzoollggáállttaattááss,, ttiinnttaassuuggaarraass ffoottóóppaappíírrookk

HHiiáánnyyzzóó áárruu mmeeggrreennddeellhheettôô!!
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Fotók: Karakas Katalin és Babó Attila

     


