
Elfogadták 
Telki településfejlesztési tervét

A döntést másfél éves elôkészítô munka elôzte meg
A telki faluvezetés kiemelt feladatának tartja olyan viszonyok megterem-
tését, amelyek között megáll a település parttalan növekedése, emellett
átgondoltan történik a falu további fejlesztése, jó elôre kijelölésre kerül-
nek a majdani intézmények helyszínei, a közösségi terek.

Szikra János
Legyen hát (részlet)
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májusi bôrbe bújtak a nôk 
te mégis fehérben sétálsz itt velem 
mintha rádszakadt volna egy virágzó akác 
vagy menyasszony-gyásszal 
túlhordott szüzességgel akarnál így 

elsiratni valakit 
mintha diószemedben szeretnél gyönyörködni 
egy érthetetlenül boldog életen át: 
a sugárút fölzavart-szemû kamaszaival is csak 

csikósörényed kacérkodik 
a szakadó hó a te szeretôd 
a gyolcs guillotine-zuhogása 
de most tavasz van – 
ciklámen füstöt vontatva az égre 
vállad fölött hatalmas szárnyas szivarok
dörögnek 

Ferihegy felé – 

utazzunk el!

4. oldal 

Országgyûlési Választások 2006.
A telki szavazókörök és a választókerület eredményei

Választási Plakátok eltávolítása közterületrôl

Ezúton kérjük azon párt aktivistákat, akik a 2006. áprilisi országgyûlési válasz-
tásokra a község közterületein választási plakátokat helyeztek ki, hogy a válasz-
tási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42.§. ( 6 ) bekezdése alapján azt a sza-
vazást követû 30 napon belül távolítsák el. Megértésüket köszönjük.

Beszámoló a 6. oldalon

IV. Telki Tavaszi Fesztivál 
2006. május 12-13.

komolyzene – világzene – jazz – rock – színielôadás
gyermekprogramok – telki gyermekek bemutatói  –

kiállítások - mutatványosok – képzômûvészeti vásár –
ökopiac és még sok minden más

A részletes program a fesztivál elôtt egy héttel lesz közzétéve!
Kedvcsináló képek a 2. és 15. oldalon
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IV. Telki Tavaszi Fesztivál 
2006. május 12-13.

Kedvcsináló képek a tavalyi fesztiválról
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2006. március 23.2006. március 23.

1. napirendi pont: Jegyzôi pályázatok ki-
értékelése, a jelöltek meghallgatása
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A napirendi pontot zárt ülésen tárgyalták a
képviselôk.

2. napirendi pont: Peren kívüli egyezség
Budajenôvel
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A napirendi pontot zárt ülésen tárgyalták a
képviselôk.

3. napirendi pont: OTP célhitel visszafize-
tésének és átütemezésének kérdése
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Az elôterjesztésben foglaltakkal az idei év
költségvetésének tervezésekor számolt a
testület. A képviselôk két kérdésrôl szavaz-
tak, egyrészt arról, hogy a 2002-ben felvett
170 millió forint hitelbôl fennálló 68 millió
forint összegû tôketartozást a falu egy
összegben visszafizeti, másrészt arról,
hogy a képviselôtestület kezdeményezi az
OTP Bank Rt-nél az öreghegyi közmûvesí-
tésre felvett hitel törlesztésének 8 évre tör-
ténô módosítását. A határozati javaslatokat
a testület egyhangúlag megszavazta.

4. napirendi pont: Óvodai elhelyezés kér-
dése
Elôterjesztô: Móczár Gábor, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
A napirend témájának tárgyalása elôtt Pig-
nitzkyné Lugos Ilona, az iskola igazgatója
elmondta, hogy az elôzetesen becsült 64
gyermekkel szemben két nap alatt 71 gyer-
mek iratkozott be az elsô évfolyamra, és
húszan vannak még várólistán. Ha mind-
annyian ide jelentkeznek, akkor kettô he-
lyett három osztályt kellene indítani szep-
temberben. A plusz osztály elhelyezéséhez
elengedhetetlen lenne, hogy a tornacsar-
nok építésével együtt végzett iskolabôvítés
a nyáron elkészüljön. 
Varga Mihály erre elmondta, hogy az isko-
labôvítést külön lépcsôben, a tornaterem
építéséhez képest idôben elôrehozva fog-
ják elvégezni, éppen azért, hogy ez az
ütem tanévkezdésre elkészüljön. 
Móczár Gábor szerint további nehézséget
okoz, hogy elô kell teremteni a forrását
szeptembertôl a másfél pedagógus státusz-
nak, és be kell rendezni a plusz egy tanter-
met is. Az óvodai férôhelyekkel kapcsolat-
ban Móczár Gábor ismertette Palugyai Do-
rottya levelét, amelyben az óvodavezetô
azt javasolta, hogy a költségvetésben óvo-
dai férôhelyteremtésre szánt 40 millió fo-
rint az iskola bôvítése helyett az új óvoda
építésére fordítódjon, mert az iskolában ki-
alakítandó óvodai csoportszobák egy-két
évre jelentenének csak átmeneti megol-

dást. Móczár Gábor javasolta, hogy fontol-
ja meg a testület, hogy mégis az önkor-
mányzati bérlakásokat alakítsák át óvodá-
nak.
Baltási Gábor kifejtette, hogy ez a megol-
dás azért lett elvetve, mert 20 millió forint
támogatást vissza kellene fizetni az állam-
nak, véleménye szerint ennél az is jobb, ha
a 40 millió az iskolabôvítésbe lesz befor-
gatva, mert így a teljes összeg a faluban
marad, és ez a megoldás is átmeneti óvodai
férôhely bôvülést jelent.
Varga Mihály szerint az állandó megoldás
irányába kell elmozdulni, vagyis a temetô
mögötti területen történô majdani óvodalé-
tesítés feltételeit kell megteremteni, az idei
évre pedig lehet áthidaló megoldást találni.
Ezzel Móczár Gábor is egyetértett, majd a
napirendi pont tárgyalását Varga Mihály
lezárta.

5. napirendi pont: Bérlakás bérleti jog
meghosszabbítása
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Az önkormányzati bérlakásokban két
olyan pedagógus lakik, aki átmeneti meg-
oldásként igényelte a lakások használatát.
A használati jog március végén jár le, így
mindketten kérelmet nyújtottak be annak
meghosszabbítására.
A testület egyhangú szavazással mindkét
esetben idén augusztus végéig meg-
hosszabbította a bérlakások használatának
jogát.

6. napirendi pont: SZMSZ módosítás
Elôterjesztô: Lack Mónika, aljegyzô
Lack Mónika elmondta, hogy a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottságtól érke-
zett egy igény arra vonatkozóan, hogy a bi-
zottság a nevét és a feladatkörét a közbiz-
tonsági feladatok ellátásával szeretné kie-
gészíteni. A megküldött anyag értelmében,
tehát a bizottság neve Pénzügyi, Település-
fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságra
változna, feladatköre kiegészülne. Föld-
váry Nagy László, a Telki közbiztonságá-
nak javításáért alakult egyesület elnökének
hozzászólása és Varga Mihály polgármes-
ter kiegészítése után a bizottság feladatait
az alábbiakkal egészítették ki: a helyi köz-
biztonság védelem tervezése, koordinálá-
sa, rendszeres, konzultatív együttmûködés
az érintett felekkel (rendôrség, polgárôr-
ség, Telki Közbiztonságért Egyesület,
tûzoltóság), helyi közbiztonság szintjének
idônkénti ellenôrzése, a közbiztonsági te-
vékenységek forrásainak biztosítása pályá-
zati forrásokból, a források célszerû fel-
használásának ellenôrzése.
A módosítást a testület egyhangúlag támo-
gatta.
Egyúttal a képviselôtestület szintén egy-
hangú szavazással felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a Telki Közbiztonságáért

Egyesület, Pest Megyei Bíróságnál történô
közhasznú egyesületi bejegyzéséhez szük-
séges önkormányzati igazolást az egyesü-
let részére kiadja.

7. napirendi pont: Gyepmesteri tevékeny-
ségre érkezett ajánlatok értékelése
Elôterjesztô: Lack Mónika, aljegyzô
Az elmúlt ülésen megfogalmazódott az az
igény, hogy az önkormányzat próbálja ha-
tékonyabban megoldani a községben a kó-
borló kutyák problémáját. Ezért a hivatal
árajánlatot kért a környéken môködô há-
rom gyepmestertôl. Lack Mónika beszá-
molt arról, hogy a három ajánlatból kettô
olyan jellegû, amely általány megállapítá-
sa mellett egyedi értesítés alapján is mû-
ködne, egy pedig olyan amelyik általányt
nem számítana föl, hanem csak az adott
jelzés, adott esetben történô kihívás költsé-
gét, illetve az ezzel kapcsolatos díjtételeket
számítaná föl.
A képviselôtestület végül egyöntetû szava-
záson úgy határozott, hogy a gyepmesteri
feladatok ellátására szóló megállapodását a
feladatot jelenleg ellátó Bogáncs Bt-vel
felmondja, és Csavar Attila, budaörsi
gyepmester vállalkozóval a megküldött
ajánlatban foglalt feltételek alapján határo-
zatlan idôre megköti.

8. Napirendi pont: Tájékoztató a megyei
rendôrkapitánnyal folytatott megbeszé-
lésrôl
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Mihály tájékoztatta a testületet arról,
hogy Hennel Tamással, a Budapest Mikro-
elektronikai Rt. igazgatójával közösen jár-
tak a Pest Megyei rendôrfôkapitánynál.
Ezen a megbeszélésen részt vett a két he-
lyettese is, Bozsó Zoltán a közrendvédelmi
helyettes, illetve ott volt Galuska László
ôrnagy, a budaörsi rendôrkapitány és Beré-
nyi Zoltán alezredes, a budakeszi ôrspa-
rancsnok is. A találkozó elsô célja egy
szándéknyilatkozat aláírása volt, ami ah-
hoz szükséges, hogy a felajánló Hennel Ta-
más és cége érdemben el tudjon járni az il-
letékes hatóságoknál a rendszámfelismerô
kamerák telepítésének ügyében. Tárgyal-
tak továbbá szabadnapos rendôr foglalkoz-
tatásáról a faluban. Ezzel kapcsolatban van
egy szerzôdésminta, amibôl ki lehet indul-
ni. A költségvetésünkben közbiztonsági
feladatokra 5 millió forint szerepel, azt kell
megvizsgálni, hogy ebbôl erre a célra
mennyit kell felhasználni. Varga Mihály
elmondta, hogy a találkozó harmadik napi-
rendi pontjaként felvetette a körzeti megbí-
zotti állás betöltetlenségének az ügyét, és
megkérte fôkapitány urat, hogy – miután a
volt körzeti megbízott most Törökbálinton
teljesít szolgálatot – a létszámot pótolják a
budaörsi kapitányságon, amire a fôkapitá-
nyúr határozott ígéretet tett, így újra meg-
van az esély arra, hogy Telkinek ismét lesz
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Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl
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körzeti megbízottja.

9. napirendi pont: Luxusadó rendelet
Elôterjesztô: Lack Mónika, aljegyzô
Lack Mónika tájékoztatta a képviselôket
arról, hogy a parlament elfogadta a luxusa-
dóról szóló törvényt, amelynek értelmében
a 100 millió forint fölötti értékû ingatlanok
után 0,5 százalék luxusadót kell fizetni,
amely az önkormányzat bevételét képezi.
A törvény alapján megyénként lebontva és
település típusonként értékhatárokat rögzít
a jogszabály. A törvény értelmében az ön-
kormányzatnak 2006. március 31.-ig ren-
deletet kell alkotnia a luxusadó mértékérôl
a fent említett összeghatár függvényében. 
A képviselôtestület egyhangú szavazással
az egylakásos lakóépületben lévô lakások,
a többlakásos vagy egyéb épületben lévô
lakások és az üdülôk esetében egyaránt át-
lagértékként 200 ezer forint / négyzetméte-
res összeget határozott meg. Ez azt jelenti,
hogy az 500 négyzetméter feletti lakások
(házak) tulajdonosai számára kell majd a
luxusadót megfizetni (mivel 500 négyzet-
méterszer 200 ezer forint egyenlô 100 mil-
lió forinttal).

10. napirendi pont: SPAR beruházással
kapcsolatos lakossági beadvány
Elôterjesztô: Móczár Gábor
A képviselô tájékoztatást kért a polgármes-
tertôl egy január 14-én kelt lakossági levél-
lel kapcsolatban, ami nem lett megvála-

szolva.
Varga Mihály szerint hozzá ilyen a levél
nem jutott el, de megígérte, hogy utána fog
nézni, miért nem.
Lakossági kérdéssel kapcsolatban Varga
Mihály elmondta, hogy a SPAR arra vár,
hogy elkészüljön egy új szabályozási terv,
ami a testület egyhangú szavazatának meg-
felelôen tartalmazza azt a módosítást,
amely lehetôvé teszi a beruházást. A köz-
meghallgatás után felmerült az a lakossági
igény, hogy megfelelô területcsere biztosí-
tása esetén az élelmiszer áruházat a falu
szélén építsék meg, vagy ha erre nincs
mód, akkor legyen a tervezettnél kisebb
alapterületû. Varga Mihály beszámolt ar-
ról, hogy a SPAR képviselôivel egyezteté-
seket folytatott a két kérdésben, de a beru-
házó végül az eredeti elképzelést kívánja
megvalósítani.

Egyebek
Móczár Gábor jelezte, hogy egy telki lakos
megkereste ôt, mert aggasztotta, hogy a
Napsugár utcában földmérôket látott dol-
gozni. Szûcs János tudomása szerint a fo-
cipályát mérték ki. A lakos másik panasza
az volt, hogy a Napsugár utcában lezúduló
csapadékvíz az ô telkére folyik be. Varga
Mihály erre azt válaszolta, hogy a hivatal-
ban kell jeleznie ezt.

2006. április 6.2006. április 6.
1. napirendi pont: Telki község település-
fejlesztési tervének tárgyalása
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A képviselôk a településfejlesztési tervet
hét pontban tárgyalták, minden pontot kü-
lön megszavaztak, majd a zárószavazáson
egy ellenszavazat mellett az elôterjesztést
elfogadták. (Bôvebben lásd Elfogadták
Telki településfejlesztési tervét c. cikkünket
a 6. oldalon!)

2. napirendi pont: Iskolabôvítés építészeti
megoldásai
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Tamás, az iskola eredeti tervezôje
lett felkérve a tornaterem tervezési munká-
inak ellátására. Az építész makett és lát-
ványtervek segítségével szemléltette a ter-
vet, ami a képviselôk és a jelenlévô hallga-
tóság körében nagy tetszést aratott. A közel
másfél órás tárgyalás során Varga Tamás a
képviselôk számos felvetésére és kérdésé-
re válaszolt, ami után a testület egyhangú
döntést hozott. Eszerint felkérték a terve-
zôt, hogy a megkezdett irányban folytassa
a tervezési és engedélyeztetési munkákat. 

A testületi ülésre elôterjesztett többi napi-
rendi pont megvitatását a testület elhalasz-
totta, mivel az elôzô két téma tárgyalása a
késô estébe nyúlt.

Füzesi Attila

Országgyûlési választások 2006. 
Telki Pest megye 10. számú egyéni választókerületéhez (Pilisvörösvár) tartozik.
A választókerületben az országosan 98,38 százalékos feldolgozottság mellett az alábbi
eredmény született:

1. Gulyás Dénes FIDESZ – KDNP 51,78 %
2. Laboda Gábor MSZP 48,22 %

A telki szavazôkörök eredményei az alábbiak voltak:

Telki 1. számú szavazókör
Szavazásra jogosult: 880 fô
Szavazáson megjelent: 685 fô (77,84 %)
Érvényes szavazat: 682
Érvénytelen szavazat: 3
Eredmények: Gulyás Dénes (FIDESZ – KDNP) 345 szavazat 50,58 %

Laboda Gábor (MSZP) 337 szavazat 49,42 %

Telki 2. számú szavazókör
Szavazásra jogosult: 1034 fô
Szavazáson megjelent: 816 fô (78,92 %)
Érvényes szavazat: 813
Érvénytelen szavazat: 3
Eredmények: Gulyás Dénes (FIDESZ – KDNP) 447 szavazat 54,98 %

Laboda Gábor (MSZP) 366 szavazat 45,02 %

Forrás: www.valasztas.hu

Új jegyzô Telkiben
Mint ismeretes, a hivatal vezetésének
feladatait a jegyzô látja el. A tavaly el-
fogadott új közigazgatási törvény az
eddiginél több feladatot ró az önkor-
mányzatokra, ezért szükségessé vált a
szervezeti átalakítás, ami során a hi-
vatali struktúra egy aljegyzôi poszttal
bôvült. Az aljegyzôi feladatok ellátá-
sát továbbra is Lack Mónika végzi, a
jegyzôi státuszra pedig pályázatot írt
ki az önkormányzat.

Várhatóan az aljegyzô feladatköre az
igazgatás területére terjed majd ki,
emellett ô fogja kezelni a gyám-, a
szociális- és a szabálysértési ügyeket,
valamint távollétében teljes körûen
helyettesíti a jegyzôt, akinek a felada-
ta lesz a hivatal vezetése, emellett fel-
ügyeli többek közt a pénzügyeket, az
építéshatósági ügyeket, az engedélyek
kiadását. 

A sikeresen lezajlott pályáztatás során
Dr. Tôzsér Zsuzsannát tizenhat jelölt
közül választotta meg a képviselôtes-
tület Telki jegyzôjének. 

fa
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F E L H Í V Á S !
Telki községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

határozott idôre pénzügyi ügyintézôi munkakör
betöltésére munkatársat keres azonnali munkakezdéssel

Alkalmazási feltételek:
- Középfokú végzettség és közgazdasági 

szakképzettség vagy 
pénzügyi és számviteli szakképesítés

Elôny:
- közigazgatási gyakorlat 
- közigazgatási alapvizsga

Az álláshely betöltése határozott idôre szól.

A jelentkezéshez csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány

Bérezés a Köztisztviselôk jogállásáról szóló törvény
alapján.

További információ:
Lack Mónika aljegyzô; 26-372-037, 26-372-081

Egyezség
Budajenô és Telki

között
A két falu peren kívüli egyezséget
kötött, aminek értelmében a Buda-
jenô által követelt 9 millió forint és
kamatainak megfizetése helyett Telki
5 millió forintot utal át a szomszéd
településnek. A választási ciklusokon
átívelô vita tárgya az a Budajenôt il-
letô fejkvóta volt, amit az ottani isko-
lába járó telki gyermekek után kellett
volna településünknek fizetni, Telki
azonban a kvóta kiszámításának
módját vitatta. 

A szomszédos települések legújabb
kori történetében egyedülálló, szim-
bolikus jelentôségû egyezséget
mindkét falu képviselôtestülete jóvá-
hagyta, ami reményt ad arra, hogy
ezután a Budajenô és Telki viszonyát
a konstruktivitás fogja meghatározni.  

fa

Ófalu rekonstrukció
Telki önkormányzata a Fô utca ófalui szakaszának felújítására tervet
készíttetett. A tervezôk a buszmegállók új helyszínre telepítését javasolják (lásd
a mellékelt koncepció vázlatot). A kiviteli tervek elkészítése elôtt a faluvezetés
levélben ismertette a Fô utca és a Petôfi utca lakóit az elképzelésrôl, mivel az
engedélyeztetést, majd a kivitelezést az ott lakók esetleges javaslatainak
figyelembe vételével szeretnék elkezdeni. Nagyszámú észrevétel, vagy külön
igény esetén az önkormányzat lakossági fórum összehívását is felajánlotta. Az
észrevételeket április 30-ig várták.

fa

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük Telki Tisztelt Lakosságát, hogy az AWE Umwelt 
Tatbánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Rt.

2006. május 3-án, 4-én, 5-én
Lomtalanítást végez Telki község egész területén

Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkezô hulladék,
lom, (nagyobb berendezési tárgy). Nem tartozik a lomtalanítás anyagai
közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati
tetem, trágya valamint az olyan méretû, súlyú tárgy, amelyhez darus
gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.)

A LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 
TÉRÍTÉSMENTES.

A lom kihelyezhetô: 2006. május 2-tôl

Elszállítás: A Rozmaring utcától a Muskátli utcáig valamint a
Szellô utcától a Napsugár utcáig 2006. május 3-án /szerdán/
A Muskátli utcától a Nyirfa utcáig 2006. május 4-én /csütörtökön/
Üdülôtelepen, az Öreghegyen és a Legelôdombon 2006. május 5-
én /pénteken/
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak a
meghirdetett idôtartam alatt helyezzék el ingatlanaik elé oly módon,
hogy az tehergépjármûvel megközelíthetô legyen.
Veszélyes hulladék gyûjtésre kijelölt külön hely: A Telki Petôfi u. 2.
szám alatti Jung ház udvara. Erre a helyre csak veszélyes hulladé-
kot hordjanak. Itt egy kihelyezett konténerbe lehet a használt gumi-
abroncsokat, festék-és vegyi anyagokat, lejárt szavatosságú gyógy-
szereket, fáradt olajat, használt szárazelemeket kihelyezni.
Az akkumulátorokat a konténer melletti raklapra kérjük szívesked-
jenek kihelyezni.  Telki Önkormányzat
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A telki faluvezetés kiemelt feladatának tartja olyan viszonyok
megteremtését, amelyek között megáll a település parttalan
növekedése, emellett átgondoltan történik a falu további fejlesztése,
jó elôre kijelölésre kerülnek a majdani intézmények helyszínei, a
közösségi terek, stb. A tervezési munkának külön aktualitást adott az
a körülmény, hogy a régi településszabályozási elôírást (OÉSZ)
országosan felváltotta az OTÉK, amihez igazodva törvényi
kötelessége is volt az önkormányzatnak a helyi szabályozás
átdolgozása.
A tervezési-egyeztetési feladatok nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy
a koncepciót, ami alapján a munka elkezdôdött, másfél évvel ezelôtt
hagyta jóvá a képviselôtestület. Ez alatt az idôszak alatt számos
lakossági fórum is összehívásra került, amelyeken a faluvezetés
lehetôséget biztosított a lakosoknak a tervek megismerésére, a
véleménynyilvánításra. Mivel a fejlesztési terv Telki egészére
vonatkozik, amin belül számos igény és funkció (oktatás, kultúra,
kereskedelem, sport, egészségügy, stb.) ellátását biztosítani kell,
elôfordul, hogy a közösségi érdek egyéni érdekeket sért. Ezt mutatja
a SPAR beruházás helyszíne körül élôk tiltakozása is, ami ezen az
ülésen is megnyilvánult. 

A képviselôk április 6-i ülésükön a tervezet több részletérôl külön is
szavaztak (lásd keretes írásunkat), majd a zárószavazáson egy
ellenszavazat mellett a teljes településfejlesztési tervet elfogadták.
Jelenleg a hatósági engedélyeztetések folynak. A szakhatósági
egyeztetéseket követôen a terv 30 napra kifüggesztésre kerül.
A kifüggesztés ideje alatt van lehetôsége a lakosoknak
megfogalmazniuk véleményüket, javaslataikat. Ezt követôen a terv, a
szakhatósági és lakossági véleményekkel együtt, a területi fôépítész
elé kerül. A fôépítészi véleményezést követôen határoz a képviselô-
testület az új településszerkezeti tervrôl, illetve alkot rendeletet a
szabályozási tervrôl 

Az elôzményekrôl lásd korábbi írásainkat: 
Változtatási tilalom Telki külterületén (Telki Napló, 2003. július)
A 056-os parcella (Telki Napló, 2004. december)
A Terv (Telki Napló, 2005. február)
Tulajdonosi fórum a 056-os terület sorsáról (Telki Napló, 2005.
február)
Változtatási tilalom (Telki Napló, 2005. április)
Közmeghallgatás 2005. (Telki Napló, 2005. november)

Füzesi Attila

1. Felmerült annak a lehetôsége, hogy a falu külterületén kialakításra ke-
rüljön nyolc, egyenként egyhektáros telek, ahol lehetôség lenne nagytes-
tû háziállatok tartására is. A képviselôk ezt jó ötletnek tartották, majd
hosszasan keresték a megoldást arra, hogy mindez csak kedvtelési vagy
idegenforgalmi céllal valósulhasson meg (pl. lovarda), de ne lehessen
adott esetben sertéshizlaldát létesíteni. Ugyanebben a szelvényben van
még egy tízhektáros terület is, ahol viszont csak növénytermesztés lenne
a megengedett. A képviselôk az elképzelést egyhangúlag megszavazták.
2. Szintén egyöntetû döntés született azzal kapcsolatban, hogy a BECCO
telkekre vonatkozó szabályozás változatlan marad, így a testület nem já-
rult hozzá ahhoz, hogy a majdan ott épülô házak tetôterében üzleteket le-
hessen kialakítani.
3. Külön szavaztak a képviselôk a 1248 helyrajzi számú telekrôl. A falu-
nak ezen a részén jelenleg 4,5 m a megengedett homlokzatmagasság,
ami 7 méterre változik a szabályozási terv elfogadása után. A kérdéses
telek azonban egy csonka saroktelek, ami szerencsésebb lenne, ha a
szebb falukép miatt a zöldövezet része maradna, vagyis nem épülne be.
A testület tagjai egyhangú szavazással úgy döntöttek, hogy a telekre vál-
tozatlanul hagyják a 4,5 méteres homlokzatmagasságot, a tulajdonossal
pedig tárgyalásokat kezdenek egy esetleges területcserérôl.
4. A faluközpontot érintô változtatásokról történô zárószavazáson a tes-
tület a tervezetet egy ellenszavazat (Bordás András) mellett megszavaz-
ta. 
5. A temetô mögötti külterület egy 4000 négyzetméteres részére óvodát

helyezett el a tervezô, ezt leszámítva a terület változatlan marad. A kép-
viselôk ellenvetés nélkül támogatták az elképzelést.
6. A felsô BECCO alsó határvonala mentén egy fasor húzódik, aminek
további beültetése lenne kívánatos. Ezt a képviselôk egyhangú szavazás-
sal elfogadták, azzal a kitétellel, hogy a fásítás a Boróka és a Juharfa ut-
ca közötti szakaszon lesz kötelezô, a többi, már beépült részre ezzel kap-
csolatban csak ajánlást fogalmaznak meg. A fasor teljes hosszában tilos
lesz viszont a növények kivágása, a mezsgye ritkítása.
7. Szintén egybehangzó döntés született a falu feletti szôlôt illetôen.
Eszerint az összesen 15 hektáros területen legfeljebb 4 hektáronként le-
hetôség lesz szôlô mûvelésével és vendéglátással kapcsolatos épület
(présház, borkóstolási lehetôséggel) elhelyezésére, az alábbi kitételek
szerint: 
– A terület nem keríthetô be
– Föld alatti pince és maximum 240 négyzetméteres épület engedélyezhetô
– Lakófunkciót legfeljebb 20 négyzetméteres épületrész tölthet be
– A terület minimum 85 százalékán a szôlôt meg kell tartani
– A szôlô mûvelését is meg kell tartani
– Biztosítani kell, hogy a teljes szôlô a továbbiakban is körülsétálható

legyen
– A szôlô feletti út besorolása erdészeti út, ez a késôbbiekben sem asz-

faltozható le
A 15 hektáros területen tehát legfeljebb három ilyen építményt en-
gedélyez a szabályozás.

Elfogadták Telki új településszerkezeti és szabályozási tervét
A döntést másfél éves elôkészítô munka elôzte meg

A településfejlesztési terv külön szavazást igénylô fejezetei

A Telki Általános Iskola a következô munkahelyek betöltésére hirdet pályázatot.
Tanító és Napközis (2 fô) Fôiskola, Angol vagy környezetvédelem szakirányú végzettség elônyben
Tanár Fôiskola, Magyar, történelem, könyvtár szakirányú végzettség
Tanár Kémia- matematika vagy kémia- angol, vagy matematika - angol szakirányú végzettség
Tanár Fôiskola, technika – környezettan, szak
Tanár Angol felsô tagozat, nyelvvizsga elôkészítés

Jelentkezés: Telki Általános Iskola, 2089 Telki, Muskátli u.2.
Tel: 26/572-096, Email: igazgato@iskolatelki.tvnet.hu

Telki, 2006. április 7.
Pignitzkyné Lugos Ilona igazgató
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Három év külföldi munkavállalás után
1994 elején végleg hazatértem. Feleségem-
mel elhatároztuk, hogy veszünk egy kis há-
zat. A hely vonatkozásában konkrét elkép-
zeléseink voltak: hegyvidéken, Budapesttôl
nyugati irányban (hogy a város koszát az
uralkodó szél vigye, és ne hozza), de azért
„a város”-hoz közel, egy fejlôdô kistelepü-
lésen. Hosszas keresgélés után nejem talált
egy hirdetést, melyben eladó parasztházat
hirdettek Telkiben, elfogadható áron. Meg-
néztük, másnap lefoglalóztuk, harmadnap
megvettük. Nyáron már költöztünk.
Nagy, de örömteli váltás volt ez az életünk-
ben a fôváros után. Alig vártuk, hogy dél-
után haza érjünk. Kiülni a teraszra, a
szôlôlugas árnyékában, leszaladni Jutká-
hoz a kisboltba (sokan már nem is tudják,
mirôl beszélek), beszélgetni a szomszédok-
kal - élveztük az életet. Nagyobbik fiam ovis
volt, a kisebbik még csak totyogott.
Hamar kerültek ismerôsök, sôt barátok is.
Gátlások nélkül szólítottuk meg egymást,
többnyire egyformák voltunk: fiatalok, ér-
telmiségiek, családosak, és olyan középcsó-
rók. Átjártunk egymáshoz dumálni, bulizni,
vacsorázni, elégedetlenkedni a helyi viszo-
nyok miatt. Pezsgett az élet.
Erre az idôre tehetô a „Faludisznaja” kita-
lálása, a gyereklegeltetés a pátyi faházak-
nál, az Anna-laki rendszeres közös fôzések,
ahol soha nem voltunk kevesebben, mint
70-80 fô, a Gadolla-féle tájékozódási futó-

versenyek, ahol néha 15 csapat is indult, a
falutakarítás, ahol 100 fô feletti létszám jött
össze. A közös koncertek, kirándulások, a
színházi elôadások, majd késôbb a kastély-
túrák és a tavaszi fesztiváli programok Fü-
zesi Attila szervezésében. Jó volt. Figyel-
tünk egymásra. Ha valaki nem jelentkezett
egy programra idôben, elmentünk, hozzá,
hogy vajon elkerülte-e a figyelmét. Segítet-
tük egymást. Ha nem értünk idôben haza,
elég volt egy telefon, és máris hozták le a
gyereket az óvodából, adtak neki vacsorát,
és vigyáztak rá, míg be nem futottunk (köszi
Éva néni). Természetes volt, számíthattunk
egymásra. Nem csuktuk magunkra az ajtót,
erôsen „kifelé éltünk”.
Ennek a folyamatnak voltak hullámai, de
sokáig jellemzô volt az egymásra támasz-
kodásnak ez a rendszere.
Egyszer aztán ez a tettrekészség, vagy talán
az ilyen irányú kölcsönös elvárás lanyhulni
kezdett. Már nem a széleskörû barátkozás
volt a jellemzô, hanem kisebb baráti cso-
portok alakultak, váltak ki a nagy egészbôl.
A közös programokra már nem volt olyan
tömeges igény, a sok nehézséggel járó ön-
ként vállalt programszervezést néha kritika
is érte. Ami korábban jó volt, már nem volt
az. Kikupálódtunk. A kívülrôl vakolatlan
házak idôközben szépen bepucolódtak, az
udvarokon már nem az építési törmeléket
kellett söpörni, hanem beindultak a fûnyí-
rók, és a raklapok helyett egyre inkább a

szépen nyírt sövények uralták a kerteket. A
90-95-ös betelepülési hullám pionírjai
azon kapták magukat, hogy lassan inkább
ôslakosnak számítanak.
Mi történt a mi generációnkat követôen be-
települô telkiekkel? Rátalálnak-e valakire
itt, akivel érdemes beszélgetni, akire szá-
míthatnak, ahogy mi számíthattunk. Meg-
szervezik-e ôk is magukat, akarják-e ki-
használni ebben a kis közösségben rejlô le-
hetôségeket, van-e egyáltalán igényük rá?
Nem tudom. Baj hogy nem tudom, mert
most, hogy a helyzet úgy alakult, hogy a fa-
lu vezetésének terhe az én vállamat is
nyomja, jó lenne tisztában lenni az ilyen
irányú igényekkel. Ez nyilván az én hibám
is, azonban míg mi annak idején nyilvánva-
ló módon jeleztük a falu vezetése felé, hogy
részt kívánunk venni a közéletben (köszön-
ték szépen nem kértek belôle), tenni aka-
runk a faluért, addig jelenleg ilyen jelzések
csak meglehetôsen szórványosan és indi-
rekt módon érkeznek.
De mi történt velünk? Mi lett az egykor ér-
zékeny, nyílt, egymásra kíváncsi, bulizós jó
hangulatú társaságból? Megváltoztunk!
Igaz, megváltozott a környezetünk is, ami
visszahatott ránk. Nem tudom fejlôdésnek
felfogni ezt a változást, csak egyszerûen
sajnálatos, de elkerülhetetlen változásnak.
Gyanakvóak lettünk, visszafogottabbak,
bonyolultabbak. Elérkeztünk oda, hogy ma
már zárjuk az ajtóinkat. Nem csak a
rosszabb közbiztonság miatt, hanem képle-
tesen is.

Péter András

Mivé lettünk?

AJÁNLAT A
TERMÉSZET 

KEDVELÔINEK

Májusban virágzik az árvalányhaj a
Nagykopasz oldalán. Azoknak,
akik már gyönyörködtek ebben a
természeti szépségben, és azoknak
is, akik még nem látták, ajánljuk az
"Árvalányhaj túrát", május 26-án,
pénteken. 

Túravezetô: Portik Ferenc (372-
369)

Gyülekezô: reggel 9 órás Volán
busz Erzsébet tanyai  megállójában.

Pasztircsák Polina operaénekes
mintegy 100 zenerajongó örömé-
re adott koncertet április 6-án, az

iskola aulájában
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Kérjük, támogassa a 

TELKI POLGÁRÔRSÉG 
Bûnmegelôzési és Önvédelmi
Egyesület tevékenységét adója

1 %-ával!

Adószámunk: 18689307-1-13

Ismeretlen tettes ellen indult eljárás, aki 2006. április 02. – 03.
közötti idôben megrongált egy, a Legelôdombi utcában lévô
hirdetôtáblát, mely a Telki Önkormányzat tulajdona.

2006. április 15.-én a délutáni órákban egy Levendula utcai
családi ház felsô szintjének ablakát rongálta meg ismeretlen
tettes. Rongálási kár: 25.000,- Ft.

A tavasz beköszöntével elkezdôdnek a
kerti munkák, indulnak az építkezések
– és jönnek a betörôk? A tél során ko-
moly változások történtek a közbiz-
tonság terén: körzeti megbízott, újfaj-
ta betörési mód; bizottsági szer-
vezôdés, közös fellépés a rendôrség-
gel.

A KMB-kérdéskör kedvezôtlen fordu-
lattal zárult: március közepétôl Szabó
Zoltán megbízotti beosztása meg-
szûnt. Jelenleg nincs körzeti megbí-
zott a faluban. Új KMB idehelyezésé-
nek körüljárása a faluvezetés és a
rendôrség között elkezdôdött.

A Telkiben és Budajenôn történt janu-
ári betörésekrôl, a környéki bûnözés
esetleges összefüggéseirôl számolt be
Berényi Zoltán ezredes úr, ôrsparancs-
nok a március 11-i testületi ülésen.
Budakeszin beindult az általunk is ter-
vezett rendôr-polgárôr páros járôrö-
zés, amely – véleménye és az eredmé-
nyek szerint - egyértelmûen javította
az ottani közbiztonságot. Az, hogy egy
járôrözô polgárôr gépjármûbôl rendôr
is kiszállhat, jelentôs visszatartó
erôvel bírhat. Ugyanakkor mindnyá-
junk figyelmébe ajánlotta a januári be-
törések „hajnyíró” jellegét: egy éjsza-
ka alatt majd féltucat betörés fordult

elô gyors egymásutánban, amely az
ôrzött Hilltop-ot is érintette. Ez a betö-
rés új módozatát és kockázataink nö-
vekedését mutatja.

A testületben a Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottság átalakult Pénz-
ügyi, Településfejlesztési és Közbiz-
tonsági Bizottsággá. Polgármester úr
jelzése szerint folyamatban van a
Rendôrséggel a „rendszámfelismerô
kamerarendszer” és a „bérelt rendôr”
projekt. Májusban elképzelhetô, hogy
már élvezheti a falu egyik, netán
mindkettô jótékony hatását. Mind-
kettô bizakodásra ad alapot, de rövid-
távon még nem fogják hatásukat érez-
tetni.

Az építkezések kezdete azt eredmé-
nyezi, hogy a faluban áprilistól meg-
növekszik a rendszeresen elôforduló
idegenek száma, amely növeli a koc-
kázatainkat. Beszéljünk szomszéda-
inkkal a szükséges megelôzô intézke-
dések megtételére. Ajtót-ablakot csak-
is tartós jelenlét mellett hagyjunk nyit-
va, még nappal is! Éjszakára a gépko-
csikat vigyük garázsba, zárjuk a házat,
élesítsük a riasztókat!

Kerti munkálatok elvégzésekor gon-
doskodjanak arról, hogy huzamos ide-

ig ôrizetlenül ne maradjon nyitva a ga-
rázskapu. Ezzel a járókelôk számára
közszemlére tesszük autóinkat, elôse-
gíti az elôzetes „terepszemlét”, és
vonzza a besurranó tolvajokat.

Adjuk meg szomszédainkkal egymás-
nak a telefonszámunkat, hogy bármi-
lyen váratlan eseménynél azonnal ér-
tesíthessük egymást. A betörés – akár
máshol látjuk, akár sértettek vagyunk
- mindenekelôtt döntésképességet, és
a hétköznapi helyzetektôl szokatlan
gyorsaságot igényel, ami csak szerve-
zettséggel, felkészülve biztosítható.

Várjuk azok jelentkezését, akik a köz-
biztonság javítása érdekében önkéntes
munkával segíteni tudják az egyesület
munkáját.

Köszönjük azon szomszédainknak,
akik értesítettek bennünket telefonon,
hogy gyanús alakokat láttak a faluban.
Jelzéseiket mindig komolyan vettük,
és több polgárôr is spontán járôrözés-
re indult. Hívásaikat továbbra is vár-
juk. Inkább riasszanak néha feleslege-
sen, mint utólag bánkódjunk a bekö-
vetkezô kár miatt.

Füzi Péter, Imhof Iván
06-30-356-7255

Rendôrségi hírek (2006.03.21. – 2006.04.21.)

Vésztelefonszámok:

Segélyhívás 112

Rendôrség 107

Földvári-Nagy László, a „Telki Közbiztonságáért” 
Egyesület elnöke 06-30-640-7979

dr. Rátky József, a Polgárôrség vezetôje 06-30-922-2251

Budakeszi Rendôrôrs 06-23-450-007

Budaörsi Rendôrkapitányság 06-23-420-055

Mindennapos biztonságunk
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Tavaszi fotópályázat
Immár harmadik éve, hogy a KOKUKK Egyesület meghirdeti ta-
vaszi fotópályázatát. Ebben az évben a pályamunkák témája: "Tel-
ki életképek".

A téma alapján olyan képeket várunk, melyen egy kellemes pilla-
natot, mozzanatot vagy szituációt kap lencsevégre a mû alkotója is-
merôsökrôl, barátokról vagy rokonokról. 

A kép legyen szerkesztés és fotós technikai átalakítás mentes! 

Egyszerûségével jó hangulatával és természetességével vonja ma-
gára a figyelmet.

A pályázaton egyéni nevezôk és csoportok is indulhatnak, amatôr
Telki fotósok pályamunkáit várjuk. 

A FOTÓKIÁLLÍTÁS PÁLYÁZATI FELTÉTELEI: 
1. Ne legyenek 3 évnél idôsebbek a felvételek. 

2. Lehetnek hagyományos, vagy digitális módon készített képek,
de minden esetben elôhívott, papír alapú pályázati munkákat fo-
gadunk el. 

2. A képek hosszabbik oldala 20 cm-nél rövidebb és 40 cm-nél
hosszabb nem lehet. Ettôl eltérô méretet nem fogad el a zsûri. A
képeket ne ragasszák fel kartonra, illetve paszparturra. 

3. Egy szerzô 4 képnél többet nem küldhet be. 

4. A képeket kísérô listával kérjük küldeni. A lista tartalmazza a
kép címét, a felvétel helyét, idejét, a szerzô nevét és címét, tele-
fonszámát és e-mail címét. A szerzô nevét és a kép címét minden
kép hátuljára kérjük felcímkézni! 

5. A kiállításról hírt adunk a helyi írott és elektronikus sajtóban
egyaránt. 

6. A pályamunkák díjazása és az eredményhirdetés a Telki Feszti-
vál ideje alatt lesz. 

Akinek nem erôssége a fotózás, de a témát érdekesnek találja, idén
termésszobor készítéssel is pályázhat.

Beküldési határidô:2005. május 8. 

Kiállítás és eredményhirdetés:
2005. május 12-13 a Telki Fesztivál ideje alatt 

PÁLYÁZATI MUNKÁK LEADÁSA:
Telki Óvoda vagy Iskola Titkársága

2089 Telki Harangvirág utca 3. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Csernok Krisztina, tel: 30-650-66-11

EGY SZÉP, „FÖLÖSLEGES”
DÉLUTÁN

„Maradj fölöslegesnek,
a titkokat ne lesd meg…”

József Attila

Az idei irodalmi pályázat eredményhirdetése az iskola átriumában
zajlott. Nem voltunk sokan, harminc körül lehettünk, kisgyerekek,
nagyobbacskák és felnôttek. Ami idehozott bennünket, a versek és
mesék, az olvasás és írás szeretete. Mûvészek, mûvészpalánták,
alkotók és befogadók találkozására került itt sor. Megható és
vidám, elgondolkodtató és mindennapokat feledtetô volt ez a késô
délután.
Köszönhetôen a Vörösmarty Gimnázium végzôs drámatagozatos
diákjainak, a telki költôknek és mese- és novellaíróknak, a
szervezôknek. Hallhattunk József Attila és Pilinszky János
verseket, Gogol-monológot és ki is tudná felsorolni mi mindent
még! Az eredményhirdetés után pedig elhangzottak a díjnyertes
pályamunkák az alkotók elôadásában. Mi volt még? Némi
szendvics, keksz és tea, no meg a könyvjutalmak. Jó volt.
Alábbiakban a díjazottak névsora olvasható. Szokásunkhoz híven
a díjazott mûveket a következô lapszámokban közöljük.

Verspályázat, alsó tagozat, 
elsô helyezett: DOMBROVSZKY BORBÁLA
Meseíró-pályázat, 
elsô helyezett:  KÁPOSZTÁS BENCE
második helyezett: KOLTAI BEATRIX
Harmadik helyezett: BAJNAY GERTRÚD és SEPP YVETTE
Felnôtt, vers, 
elsô helyezett: FÓRIS FERENC
Felnôtt, novella, elsô helyezett: SEPP NORBERT

Köszönjük a zsôri – Fehér Anikó, Somlai Judit, Kristóf Mariska,
Szoleczky Adrienn, Keserûné Molnár Krisztina – munkáját is!
KOKUKK Egyesület, MKR

                              



Kányádi Sándor jön el
hozzánk!

Kedves telki gyerekek, fiatalok és
felnôttek!

A KOKUKK Egyesület meghívására
2006. május 6-án délután 4 órakor 
ellátogat falunkba mindannyiunk 

kedves költôje,

KÁNYÁDI SÁNDOR
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Tavasszal a faiskolákat járva egy apró, sok-
szor csak néhány ágból álló, fényes-zöld, ke-
rekded levelekkel borított örökzöld díszcser-
je, a puszpáng (Buxus sempervirens) moso-
lyog ránk a polcokról. Nálunk még csak éb-
redezôben van a puszpáng iránti kíváncsiság,
pedig nagyszerô növény, télen-nyáron meg-
bízható képet mutat, és a letisztult formákat
kedvelôk kertjébôl semmiképp sem hiányoz-
hat, akár szoliterként formára nyírva, akár dé-
zsában, akár hosszan kígyózó, virágágyáso-
kat körbefogó sövényként telepítjük. Kellô
türelemmel bármilyen formára nyírhatjuk,
lassú növekedése miatt nem igényel gyakori
bíbelôdést.
Tenyészhely: a Buxus a legalkalmazkodóbb
cserjék egyike, árnyékos fekvéstôl a napsüté-
ses kertrészekig bárhol megél. Jó példa erre
Versailles gyakran 30°C fölé hevülô parkegy-
üttese, vagy a Szentpétervár melletti Petrod-
vorec Finn-öbölre nézô, kemény hideg által

próbára tett kertje. Nagy-Britannia méltán hí-
res angol parkjainak ugyanúgy elengedhetet-
len látványossága, mint a vidéki kerteknek,
ahol a hagyománykedvelô angolok még min-
dig a juhnyíró ollóra esküsznek, ha a Buxus
csinosításáról van szó. A német és osztrák pa-
rasztkertekben még a veteményeseket is
puszpángsövények ôrzik.
Talajigény: normál, vagy enyhén meszes,
agyagos kerti talaj, homokos talajt javítani
kell.
Ültetés: cserepes növényként egész évben,
de tavasszal a legalkalmasabb, amikor a föld
már nem fagyos. Tôtávolság sövényként ül-
tetve 25-30 cm. Alacsony ágyásszegélynek a
B. s. ’Suffruticosa’, 50-60 cm magas sövény-
nek a B. s. ’Green Velvet’ a legalkalmasabb.
A sárgával tarkított levelô példányok (B. s.
’Marginata’, B. s. ’Aureovariegata’) érzéke-
nyek a fagyra, védett helyet igényelnek. Kis-
gyermekes családok figyeljenek arra, hogy a

Buxus mérgezô nö-
vény!
Gondozás: jól bírja a
drasztikus nyírást is
(május és július). A
földje soha nem szárad-
hat ki teljesen, a tövé-
nél locsoljuk, mert a kis

térállásba ültetett sövénynövények levelei
védôtetôként vezetik el a gyökérzónától a
csapadékot.
Virágzás: tavasszal nyíló zöldes virágai je-
lentéktelenek.
Szaporítás: júliusi nyírásból származó 8-10
cm-es hajtásai lassan, de megbízhatóan gyö-
keresednek, akár hidegágyi dugványozással
is.
Kísérô növényei: szoliterként más formára
nyírt örökzöld társaságában, mint pl. a ma-
gyal (Ilex) vagy tiszafa (Taxus) kiemelkedô
látványossága lehet a téli kertnek is.
Örömteli kertészkedést kíván
G. Kovács Modeszta – KOKUKK Egyesület

A hónap növénye – a puszpáng

Halmos Béla népzenetudós, akadé-
mikus és elôadómûvész másodszor
is itt járt a Telki iskolában 2006 ápri-
lis 7-én. A néptáncarchívum 9 rész-
bôl álló filmsorozat következô sze-
replôje Zerkula János, ma is még ze-
nélô gyimesi prímás volt.
Minden diák és családja kapott meg-
hívót, s a Fórumon is hirdettük, de
be kell látnunk, hogy kicsi a réteg
Telkiben, aki ezekre a különlegessé-

gekre rácsodálkozik.
Aki ott volt nem felejti a filmet, a
tiszta forrásból fakadó paraszti böl-
csességeket, után azt az órácskát,
amikor Nyiri László a Tatros együt-
tes prímása Halmos Bélával együtt
húzta a dallamot és Nyiri 12 éves fia
ütötte a gardont. Talp nem maradt
nyugalomban, jót táncoltunk, bele-
szédültünk a héjszába. November-
ben folytatjuk!

C s o d a  a z  e b é d l ô b e n

Telki Sportegyesület ASZTALITENISZ Szakosztály

Asztalitenisz verseny
TELKI KUPA 2006

A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is megrendezzük a TELKI  KUPA amatôr asztali-
tenisz versenyt Telkiben.

A verseny ideje: 2006. május 14.  14 órától
A verseny helye: Telki iskola könyvtára

Minden TELKI – BUDAJENÔ –i érdeklôdôt szeretettel várunk!
Nevezési díj nincs! A játékhoz a feltételeket (asztalok, ütôk, labdák) biztosítjuk.
Jelentkezni lehet: Somlai Zoltán 372 286, procontkft@axelero.hu – illetve a verseny elôtt.
A TSE Asztalitenisz Szakosztálya utánpótlás nevelési programot indít 10 – 16 éves gye-
rekek, fiatalok számára. 
A program célja: a gyerekek körében népszerûsíteni az asztaliteniszt, megtanítani ôket a
játék alapelemeire, utánpótlás nevelés a felnôtt csapat számára.
Heti két alkalommal tervezzük az edzéseket, felkért edzôvel illetve alkalmanként 1-2 ön-
kéntes segítôvel – ez utóbbiak a szakosztály tagjai.
Érdeklôdni, jelentkezni lehet Somlai Zoltánnál a fenti elérhetôségeken.

TELKI  SPORTEGYESÜLET,  IFJUSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
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A PBZSKTK (kistérség) általános iskolái
egy napot vállalva mutatkoznak be egymás-
nak a tanév során. A Telki Általános Iskola
április 12-én látta vendégül a meghívottakat.
A téma: az ökoiskola komplex bemutatása
volt.
A vendégek - szám szerint 16-an 9 külön-
bözô iskolából - 4 órát töltöttek nálunk.
Elôször Pignitzkyné Lugos Ilona az ökoisko-
lai rendszert és a pályázatban vállalt tevé-
kenységeket ismertette és mutatta be a már
megvalósult teljesítéseket a látogatók meg-
elégedésére, néha ámulatára..
Szávinné Sarlós Erzsébet, Kristóf Mariska és
Somlai Judit tartottak ezután bemutató órát
kinek-kinek érdeklôdése szerint. A tanórai
anyag feldolgozásán keresztül mutatták be az
ökoszemlélet nevelésének lehetôségeit.
Ezután iskolagyûlésen bemutatkoztak a
rocky szakkör tagjai és az ÖKO (ôrizd
Környzeted Odaadóan) kártyát vettek át az
arra érdemes diákok tanárok az ökohónap so-
rán felmutatott aktivitásukért.
Pl. Pénzes Ági néni, aki technika órán igen
sok külsô takarítást és kertészeti munkát vég-
zett a 6. és a 8. osztályokkal, Somlai Judit és
Homolya Vera néni, akik az ökohónapot
szervezték.
Ezután a Trefort Gimnázium környezettan
tanára és Prokopp Zsuzsa iskolánk tanítója

vezettek le az tanítóknak olyan játékos fel-
adatsort, melynek során szórakozva,
együttmôködve fejlesztették a környezettu-
datos szakmai tárházukat. Eközben a felsôs
tanárok Szávinné S. Erzsivel és Maronicsné
D. Annával a digitális technológia órai alkal-
mazásáról értekeztek, iskolánk tanárai bemu-
tatták néhány prezentációjukat, melyet a bio-
lógia ill. földrajz órán alkalmaztak.
A vendégek ajándékot is kaptak: ökoiskolai
ismeretanyagot, naptárt és egy igen hasznos
CD-t. A CD, a "Dönts helyesen!" szakmai
összeállítás osztályfônöki órák tanulói és ta-
nári képes és írásos - nyomtatható tananyaga
az 1-8. osztályig.
ATelki Általános Iskola saját szellemi termé-
ke: Szávinné Sarlós Erzsébet, Maronicsné D.
Anna, Karizs Krisztina, Kiss Mihály tanárok
és Kovács Olga pszichológus több hónapos
munkájának eredménye. Támogatójuk: A
PMKA, vagyis a Pest Megyei Kulturális Ala-
pítvány.
Befejezésül a vendégek is együtt ünnepelték
felsôs diákjainkkal a költészet napját: Bence
Ilona mûvésznô és Gyarmathy István zongo-
ramûvész egy csodálatos rendhagyó irodalo-
mórával örvendeztették meg a nézôsereget.
A Pest Megyei Közmûvelôdésügyi Intézet
PMKI ajándékozta meg iskolánkat ezzel a le-
hetôséggel, s mi kapva kaptunk rajta. 
Szép, gazdag nap volt a szünet elôtt.

Mindenféle hírek
– Fábián Beni 5.a osztályos diákunk 22. lett
az országos matematikai diákolimpián.
Hány ötödikes is lehet az országban? Sokat ér
ez a hely!
– Az RG csapat - a Méhecskék - továbbjutot-
tak a regionális diákolimpiáról az országos
döntôbe. Gratulálunk!
– A tervezett két elsô osztály mellett egy har-
madik is indul a Telki Általános Iskolában,
majd 90 beiratkozó volt.
– Az új tanítók keresése pályázat útján törté-
nik, május végére várható az eredmény. Tü-
relmet kérünk az érdekeltektôl.
– Elôször vettek részt a telki gyerekek Gödöl-
lôn az országos mezei futó diákolimpián.
Most a részvétel volt a fontos és a tapasztala-
tokat majd jövôre kamatoztatják.
Megyei döntôbe jutott az 1-2. osztályos fiú
focicsapatunk Bárdos Bence tanár úr vezeté-
sével.
– Regionális döntôbe körzeti elsôként került
Vászoly Tímea edzô RG csapata az alsó tago-
zatos legügyesebb lányok csapatával.
– Húsvéti kézmûves foglalkozás volt a nap-
köziben, a tanárok bevonták a gyerekeket,
lelkes ügyeskedéssel sok mutatós ajándék ké-
szült.
– Tavaszi takarítás és gyomlálás volt az isko-
la körül. Sajnos azóta is sok a kívánnivaló,
fôleg délután szemetelnek , kutyával "piszkí-
tanak" és virágokat gyötörnek a meggondo-

latlanok. Kérjük ne tegyék!
– A két új portás bácsi - Béla és István - ôr-
ködnek, néha pörölnek, fôleg segítenek a
rend megtartásában. Benus András gondnok
a szelektív szemét kezelésében és a kiskert
létrehozásában jár élen. Tiszteletet érdemel-
nek ôk is gyerektôl és felnôttôl egyaránt.
– A kistérség összes 5. osztályos tanulója egy
matematikai és szövegértési diagnosztikus
vizsgálaton esett át. Az 5.a és b.a 34 ötödikes
osztály sorában az elsô negyedben foglal he-
lyet.

Beharangozó:
Május 11-13-ig a pécsi Mezôszél iskola diák-
jai jönnek vendégségbe viszonozni a Diákön-
kormányzatunk ôszi kirándulását.
Putz Ildikó DÖK segítô tanár és Kristóf Ma-
riska szabadidôszervezô vezetik a programot.
Május 12-én, a Telki Fesztivál elôzeteseként
14 órakor nyitjuk meg a Telki iskola könyv-
tárában a MESTERMUNKA kiállítást.
A kiállított munkák a tehetséggondozást szol-
gálják, a PBZSKTK iskoláinak - 18 intéz-
mény - legszinvonalasabb produktumait ren-
dezzük el a könyvtárba látogató nézôk szá-
mára. 
Ezen a napon 15 órától lesz az iskolai Ki mit
tud? gálája, szeretettel várunk minden érdek-
lôdôt.
Május 24-én a Gyereknap és a Kihívás napja
programjait élvezhetik egész napon át, a

programot késôbb tesszük közzé.

Köszönet az adományokért:
Hambuch Norbert ismét növényekkel aján-
dékozta meg az iskolát, ezzel is segítve, hogy
a kerti játszótér létesítésére több maradjon az
elôirányzatokból.
Kamocsai Zsuzsa jóvoltából az iskola portál-
ján már messzirôl látható annak neve és a tel-
ki valamint az öko címer.

TÉGLA

- RAKJUK EGYMÁSRAA FORINTOKAT
AZ ISKOLAI JÁTSZÓTÉR SZÁMÁRA

A szülôi közösség és az Iskolaszék és termé-
szetesen az iskola kezdeményezésére Gumi-
téglajegyet lehet vásárolni az iskolában az is-
kolai játszótér telepítésére. A régi játszótér el-
korhadt, újra nem állítható. Az új játékokat  -
1,6 millió Ft értékben - az Óvoda-iskola Tel-
kiben... alapítvány, az iskolai költségvetés és
egy szülôi adomány együttesen finanszíroz-
zák. Sajnos a gumitéglás megalapozásra -
KERMI szabvány - már nem telik. 800 ezer
Ft hiányzik. Az alapozás az adományból vá-
sárolt anyagból társadalmi munkában fog
megvalósulni.
A gyûjtéssel kapcsolatosan az iskolai aulában
tesszük közzé a pontos információkat és a tit-
kárság is tájékoztat. (572-096, Hajdu Erika)

Ökoiskola komplex bemutatása
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A Telki Streetball helyszíne: Az Általános Iskola pá-
lyája
A Telki Streetball idôpontja: 2006. május 20.     10
órától
A verseny rendezôje: A bajnokságot Telki Önkor-
mányzat Ifjúsági és Sportbizottsága szervezi.
A streetball résztvevôi: A bajnokságban részt vehet-
nek azok, akik szabályszerûen neveztek, és annak sza-
bályait betartják.
A streetball lebonyolítása: A sorsolást, az idô és pá-
lyabeosztást a versenyrendôség a benevezett csapatok
létszáma alapján készíti el, és a verseny kezdete elôtt
fél órával hirdeti.
A Vegyes vagy Családi csoportban a mérkôzés egész
ideje alatt mindkét nembôl a pályán kell lenni legalább
1-1 játékosnak.
Egy játékos egy korcsoportban csak egy csapatban
szerepelhet. /kivétel csapat visszalépése/, viszont több
korcsoportba is nevezhet

Korcsoportok:
Gyerek (lehet vegyes csapat is) - 1993 január 1. után
születettek
Ifjúsági (lehet vegyes csapat is) - 1988 január 1. után
születettek
Férfi felnôtt - korhatár nélkül
Nôi felnôtt - korhatár nélkül
Vegyes vagy Családi csapat - korhatár nélkül

A versenyrendezôség a nevezett csapatok ismeretében
a korcsoportokat a fair mérkôzések biztosítása érdeké-

ben megváltoztathatja.
Kérjük minden csapat hozzon magával színes és fehér
pólót is!
Nevezési díj:  100,- Ft/fô 
Díjazás: Kategóriánként a gyôztes csapatok díjazás-
ban részesülnek.
Minden résztvevô Telki Streetball pólót kap.
Nevezési szabályok:
–  Egy csapatba 4 játékos nevezhetô. Sérülés esetén
tartalék játékos szállhat be a játékba. A tartalék játéko-
sokat a nevezéskor nem kell feltüntetni. 
–  Kérjük a Nevezési lap pontos, olvasható kitöltését. 

Jelentkezni a következô e-mail címen lehet:
ruji@vnet.hu

Kérjük a csapatok részvételi szándékukat mielôbb je-
lezzék, hogy kialakíthassuk a csoportbeosztásokat!

Játékszabályok, tudnivalók:
– A találkozókat 3 játékos 3 ellen játssza (+1 cserejá-

tékos) egy palánkra, a mérkôzések 21 pontig, vagy
15 percig tartanak, 

– Egy kosár 1 pontot, az 5,6 méteres köríven túlról do-
bott kosár 2 pontot ér,

– A védekezô csapat labdaszerzés után, csak az 5,6
méteres köríven kívülrôl kezdheti a támadást,. egy
átadás után kísérelhet meg kosárra dobást,

– Oldal/alapvonali bedobás esetén a labdát nem kell az
5, 6 méteres köríven kívülre vinni,

– Csak az érvényes kosár után kell a támadást kezde-

ményezô csapatnak kezeltetnie a labdát az ellenfél-
lel, ezután egy átadás szükséges,

– Amennyiben a labda játékon kívül kerül /kosár, ol-
dal-alap/ a játékot 5mp-n belül folytatni kell,

– A csapatok a mérkôzéseiket saját labdával játsszák,
– A versenyen a kosárlabdázás szabályai érvényesek,
– Köteles minden csapat két különbözô színû szerelést

hozni magával,
– A mérkôzéseken nincs játékvezetô, a fair-play sza-

bályai érvényesülnek,
– Az eredmények, személyi hibák vezetése és esetle-

ges viták eldöntése a pályafelügyelôk feladata,
– Aki ellen személyi hibát követnek el, az mondhatja

be ezt, amit a pályafelügyelô jegyez,
– Döntetlen esetén „hirtelen halál” dönt (elsô dobott

kosárig játszanak a csapatok), ebben az esetben a
kezdést újra kell sorsolni

– A csapatoknak a kiírt mérkôzésre idôben kell megje-
lenniük. Várakozási idô 3 perc, utána a mérkôzést
21-0 arányban az ellenfél javára kell jóváírni.

– Súlyos, ismétlôdô sportszerûtlenség esetén a pálya-
felügyelô köteles a vétkes csapatot leléptetni. Ebben
az esetben a vétlen csapat 21-0 arányban gyôztesnek
tekintendô.

Egyebek:
A bajnokságban mindenki saját felelôsségére vesz
részt. A rendezôk nem vállalnak felelôsséget semmifé-
le anyagi kár, vagy személyi sérülés keletkezéséért. 
Minden, elôre nem szabályozott dologban a versenybí-
róság jogosult dönteni.

Telki ISK (Iskolai Sportkör) lab-
darúgó edzései:

2-3-4. osztály részére:
kedd, csütörtök 13:30-14:30

5-6. osztály részére:
kedd, csütörtök 14:30-15:30

A foglalkozásokat vezeti: Bárdos Bence

Az I. korcsoportos (1-2. osztály) válogatott Budaörsön
a kistérségi versenyen csoportjából 2. helyen tovább-
jutva, a döntôben bôntetôkkel Budajenôt legyôzve 1.
helyezést ért el, így tovább jutott a Pest megyei terüle-
ti döntôbe.
(2.a: Barcza-Rotter Áron, Becz Sándor, Hambuch
Konrád, Majtényi András, Móczár Botond, Neudert
Norbert, Somogyi Máté, Szabó Bence, Török Luca)
(2.b: Fouraev Ádám, Illés Lajos, Juhász András, Silló
Ármin)

Telki SE
A nagycsoportos óvodások foci-elôkészítô foglalkozá-
sokon vehetnek részt a Telki Óvodában kedden és csü-
törtökön 15-15:30-ig. 
Itt megtanulják, hogyan kell a labdát megfogni, megál-
lítani, rúgni, hogyan kell alkalmazkodni ha gurul, ha
pattog, fejlesztjük a labdaérzéket, elsajátítják az alap-
vetô technikai elemeket és persze minden foglalkozás

végén focizunk.
Az alsó tagozatba járókkal április elsô napjaitól -a jó
idô beköszöntével- vette kezdetét a fociélet. Azóta
minden hétköznap 16 órakor a pályán vagyunk – az
edzések 17:30-ig tartanak. (Budajenô, Sport utca)
Akik még nem ismerik az utat, azokat az iskolában az
aulában várjuk 15:50-kor.
Apálya a hátsó utakon kerékpárral biztonságosan meg-
közelíthetô, távolsága a Telki Általános Iskolától 1300
m. Második alkalommal már a kisebbek is egyedül ér-
keznek az edzésre.
Az edzésekrôl készült fotók a www.kep.tar.hu /telki ol-
dalon tekinthetôk meg.
A korosztályos csapatok (gyerekfoci) edzéseit Ebedli
Ferenc labdarúgóedzô vezeti.
Szeretettel várjuk szakosztályunkba Telki minden fo-
cizni szeretô gyermekét!

A Telki SE Ritmikus Gimnasztika szak-
osztályának 2006-os eredményei:

A márciusban megrendezett barátságos Tököl Kupáról
csoportos gimnasztika gyakorlatainkkal 1 arany, 3
ezüst, 1 bronz éremmel tértünk haza. 
Pest Megyei Diákolimpia, 2006. 03. 25.
1.korcsoport  1. helyezés (Bajnay Gertrúd, Kertész Jú-
lia, Ábrányi Luca, Egresits Fanni, Sepp Yvett), 
4. helyezés (Kéringer Johanna, Erdôsi Hanna, Kubinyi
Anna, Kubinyi Zita, Koltai Bea, Sótonyi Fanni)
2.korcsoport  4. helyezés (Hollanday Anett, Füzesi
Dorka, Gulácsi Orsi, Varga Emese) 
8. helyezés (Ivanov Anna, Taródi Luca, Keszei Zsófi,
Illényi Zsófi, Csiba Flóra)
3.korcsoport  1. helyezés (Károlyi Dóra, Major Lili,
Vattay Bori, Bánkúti Juli)
4.korcsoport  1. helyezés (Danics Lea, Ábrányi Krisz-
tina, Károlyi Hanga, Bartha Luca)
6.korcsoport  1. helyezés (Kiss Eszter, Neszmélyi Ré-
ka, Maronics Juli, Lantai Lucia, Kostka Judit, Fekete
Nóri)
Gratulálunk a telki versenyzôknek, 5 korcsoportban
négyszer álltak a dobogó legfelsô fokára! További jó
felkészülést és sikeres szereplést kívánunk a regionális
és az országos versenyekre!

Telki Sport
A Telki Napló új rovatában, a Telki Sport-ban rendszeresen tájékoztatjuk kedves olvasóinkat a Telki
Sportegyesület szakosztályainak és a Telki Általános Iskola Diáksportkörének eseményeirôl, program-
jairól, eredményeirôl. A sportélethez tartozó fontos információkat, felhívásokat kérjük juttassák el min-
den hó 15-ig a telkise@t-online.hu e-mail címre, hogy átfogó tájékoztatást tudjunk adni a sport iránt
érdeklôdôknek. Elsô alkalommal a labdarúgás kedvelôit szeretnénk a telki lehetôségekrôl tájékoztatni.

A I. TELKI STREETBALL BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA
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Az OTP Bank Rt. ajánlata Önkormányzati
telkek vásárlására

Magán személyek részére, telekvásárlási 
céllal:

CHF alapú, legalább 10 éves futamidejû hitel esetén

árfolyam garancia! Egyedülálló módon a hazai

hitelezési piacon! További kedvezményeink tekinte-

tében kérjük, vegye fel a kapcsolatot fiókunkkal!

Deviza hitel CHF, EUR

Deviza hitel alacsony törlesztéssel CHF, EUR

Kondíciók telekvásárlási deviza hitel esetén:

Hitelösszeg: 1,000,000Ft- tól 30,000,000Ft-ig

Futamidô CHF EUR 5 - 25 év

Kezelési költség/havi

Konstrukció THM*

Árfolyam garancia nélkül nyújt CHF EUR

egyenletes törlesztésû hiteleknél 7,81 8,85

alacsony törlesztésû hiteleknél 6,55 8,59

Árfolyam garanciával nyújtott CHF EUR

egyenletes törlesztésû hiteleknél 7,47

alacsony törlesztésû hiteleknél 7,29
* devizában nyilvántartott hiteleknél 5 M Ft hitelösszeg és 25 éves futamidô ese-
tén.

Kondíciók új lakóház építése esetén

Forint alapú államilag támogatott hitel

Fix kamatozású 5 éves kamatperiódussal

THM* 5,27%

Havi kezdô törlesztô részlet 25.240,- Ft
* forintban nyilvántartott hitel 5 M Ft hitelösszeg, 10 éves futamidô, 54 hónapos
türelmi idô esetén

Változó kamatozású

THM* 6,28%

Havi kezdô törlesztô részlet 29.250,- Ft

*forintban nyilvántartott hitel 5 M Ft hitelösszeg, 10 éves futamidô, 54 hónapos
türelmi idô esetén

Építési hitel esetén 1-15 M Ft hitelösszegig (forint alapú) 7-35 éves futamidôre a
hitelbiztosítéki érték 75%-ig hitelezhetô.

Deviza alapú hitel

Deviza alapú lakáshitel svájci frankban ala-
csony törlesztéssel
THM* 6,54%

Havi kezdô törlesztô részlet 23.920,- Ft

* devizában nyilvántartott hiteleknél 5 M Ft hitelösszeg, 10 éves futamidôvel, 
54 hónapos türelmi idô esetén

Deviza alapú lakáshitel euróban, alacsony törlesz-
téssel

THM* 7,86 %

Havi kezdô törlesztô részlet 29.130,- Ft

* devizában nyilvántartott hiteleknél 5 M Ft hitelösszeg, 10 éves futamidôvel, 
54 hónapos türelmi idô esetén

Bankunkban igénybe vehetô további 
hitelkonstrukciók, kedvezmények

Lakásépítési Kedvezmény (szocpol)

Megelôlegezô kölcsön

Fészekrakó program*

Köztisztviselôi kedvezmény**

Közalkalmazotti kedvezmény*

* hitelbiztosítéki érték 100%-ig hitelezhetô

** piaci érték 100%-ig hitelezhetô

OTP Bank Rt. Budakeszi fiók elérhetôségei

Cím: 2092. Budakeszi, Fô utca 181.

Telefonszám: 06-23-454-003

Fax: 06-23-451-727

Ügyintézô: Baranyák Zoltánné

Fiókigazgató: Teffner Gábor
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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

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!

MMáárrcciiuussii 
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::

Bárczy Péter és Lafferthon Judit
gyermeke: Bárczy Mánuel
Szücsik Péter és Dr. Irsay Zsuzsanna
gyermeke: Szücsik Dávid
Papp András és Pappné Koltai Réka
gyermeke: Papp Soma András

JJóó eeggéésszzssééggeett kkíívváánnuunnkk!!

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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KEDVES TELKIEK!
IDÉN IS LESZ „KIHÍVÁS NAPJA” 2006. MÁJUS 24-ÉN SZERDÁN, 

REGGEL 7-ESTE 9 ÓRÁIG. EZEN A NAPON MINDEN SPORTOLNI SZERETÔ EMBERT
SZERETETTEL VÁRUNK AZ ISKOLA KÖRNYÉKÉRE.

Ezekkel párhuzamosan kézmûves foglalkozások, tájékozódási kincskeresés, sportbemutatók,
szûrôvizsgálatok…

„Ha élni akarsz, gyalogolj.
Ha hosszú életet akarsz, fuss!”

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! Információs vonal: 572-096

Délelôtti programok

– Futóverseny
– Kötélhajtás
– Görsí
– Ugróiskola
– Zsákban futás
– Méta
– Kerékpár (ügyességi, teljesítmény)
– Dobások, ugrások
– Akadálypálya
… más feladatok…

Délutáni programok
– Kispályás foci
– Kézilabda
– Scander
– Gumivár
– Kapura lövés
– Fittségi mérés
– Kistérségi Asztalitenisz Bajnokság
– Méta
– Fittségi mérés

        


