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Három lány a dombon, 
libeg a ruhájuk, 
friss tavaszi kedvvel 
rohan a szél rájuk.

Szoknyájukat kapja, 
ide-oda csapja, 
az egyiknek szökni
készül a kalapja.

Forognak a szélben, 
nevetésük csendül, 
hát persze, mert tudják,
lesik ôket lentrül.

Lányok ott a dombon, 
jaj de szépek vagytok, 
alattatok éppen 
a gyorsvonat csattog.

Annak a vonatnak 
meg kellene állni, 
minden utasának 
ki kellene szállni.

Meg kellene állni 
mindennek, én mondom, 
amikor ti hárman 
ott álltok a dombon.

Az egész világot 
össze kék dudálni, 
jöjjenek a népek 
titeket csudálni. 

Riport az 5. oldalon

Telki jegyzôje
Beszélgetés Dr. Tôzsér Zsuzsával

A Telki Polgármesteri Hivatal vezetését, a jegyzôi feladatok ellátását má-
jus hónaptól Dr. Tôzsér Zsuzsa végzi. A szakmai tapasztalatokkal rendel-
kezô, jogász végzettségû jegyzô huszonöt éve dolgozik vezetôként az ál-
lamigazgatásban. Lapunkban tapasztalatairól, motivációiról és az elmúlt
napokban szerzett benyomásairól kérdeztük.

Képriportunk a 7-10. oldalon

Kátyú és kanális
Beindult az üdülôtelepi csatorna és úthálózat terveztetése

Az Üdülôtelep úthálózatának és közmûellátásának kérdése kritikus pont-
ja Telki életének. Május második hetében került sor arra a tervismertetô
bemutatóra, ahol a tervezô cég és az önkormányzat munkatársai többek
között áttekintették a majdani beruházás azon pontjait, amelyek várható-
an nehézséget fognak okozni a kivitelezésnél. 

Írásunk a 6. oldalon

Aktuális hírek Telkibôl
Karbantartási munkálatok – parkosítás – kátyúzás –

peren kívüli egyezség – hitelszerzôdés módosítás –

vezetôváltás – traktorvásárlás

Bôvebben a 6. oldalon



2 2006. májusTELKI napló

H I V A T A L I  H Í R E K

2006. április 27.2006. április 27.

1. napirendi pont: Gyermekjóléti szol-
gálat beszámolója

Elôterjesztô: Inotay György 
A képviselô ismertette, hogy az Oktatá-
si- és Kulturális Bizottság meghallgatta
a gyermekjóléti szolgálatot ellátó Máltai
Szeretetszolgálat Pátyi Gondviselés Há-
za éves beszámolóját, és elfogadásra ja-
vasolta azt. A testület a beszámolót egy-
hangú szavazással elfogadta.

2. napirendi pont: A Máltai Szeretet-
szolgálat megbízásának meghosszab-
bítása

Elôterjesztô: Inotay György 
A képviselôk egyhangú szavazással to-
vábbra is a Máltai Szeretetszolgálat Pá-
tyi Gondviselés Házát bízták meg a
gyermekjóléti szolgálat végzésével.

3. napirendi pont: Az Oktatási és Kul-
turális Bizottság (OKB) beszámolója

Elôterjesztô: Inotay György 
Az oktatási referens készített egy vita-
anyagot, amiben összegyûjtötte az in-
tézmények igényeit és lehetôségeit. Ino-
tay György beszámolt arról, hogy az
OKB-n belül három körben zajló vita és
megbeszélés sorozat volt, amelynek so-
rán a közép- és hosszútávú oktatási
feladatok körvonalazódtak. 

4.  napirendi pont: Iskola csoportlét-
szám túllépés kérdése

Elôterjesztô: Inotay György 
Az iskolavezetés kényszerhelyzetbe ke-
rült, miután a jövô tanévben az ellátási
kötelezettség miatt felvett gyermeklét-
szám túllépi az intézmény alapkapacitá-
sát. Ebben az esetben az Önkormányzat,
mint fenntartó engedélyezheti a csoport-
létszám túllépését. Az elôterjesztô erre
kérte a képviselôket, akik ellenvetés
nélkül megszavazták az elôterjesztést.

5. napirendi pont: Elsô osztály beisko-
lázása

Elôterjesztô: Inotay György 
Az elôterjesztô tájékoztatta a testületet,
hogy a magas elsôs gyermeklétszám mi-
att a meglévô kettô mellé egy harmadik
elsôs osztályt is indítani kell. A demog-

ráfiai elôjelzés szerint jövôre ismét ele-
gendô lesz a két osztály.
A testület tudomásul vette a tájékoztatót.

6. napirendi pont: 2005. évi elôirányzat
átcsoportosítások

Elôterjesztô: Lack Mónika aljegyzô
Lack Mónika ismertette a képviselôkkel
a falunak juttatott központi támogatások
rendszerét. Ilyenek többek között a szo-
ciális ellátásra, az ápolási díjra, a
közmûdíj támogatásra kapott források.
Az óvodai nevelôk és az iskola rész-
munkaidôs dolgozóinak jutalomkeretét
át kellett csoportosítani. Lack Mónika
elmondta, hogy a költségvetési beszá-
molóban az átcsoportosítás már figye-
lembe lett véve. 
A képviselôk az elôterjesztést ellenvetés
nélkül megszavazták.

7. napirendi pont: 2005. évi költségve-
tési beszámoló

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármes-
ter
A polgármester tájékoztatta a képvi-
selôket, hogy a tavalyi évre vonatkozó
költségvetési beszámoló könyvvizsgálói
véleményezése elkészült. A könyvvizs-
gáló a beszámolót elfogadásra javasolja. 
Baltási Gábor, a Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottság (PTB) elnöke be-
számolt arról, hogy a bizottság tárgyalta
a kérdést, és szintén elfogadásra java-
solja a beszámolót.
A testület ezután egyhangú szavazással
a 2005. évi költségvetési beszámoló el-
fogadása mellett döntött.

8. napirendi pont: Változtatási tilalom
feloldásának kérdése

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármes-
ter
A 056-os terület egyes telekcsoportjaira
Varga Mihály kezdeményezte a változ-
tatási tilalom feloldását. Ezek azok a te-
rületrészek, ahol az újraszabályozás,
vagyis a faluközpont kialakítása nem
érinti a telkeket, ezért változatlanul csa-
ládi házas beépítés maradna. Ilyen a Pil-
langó és Tücsök utca által határolt terü-
let, kivéve a Kórház fasor melletti telke-
ket, illetve az 1277 helyrajzi számú te-
lek. Az elôterjesztés szerint a 056-os
többi részén a változtatási tilalom ha-

tályban maradna.
Baltási Gábor felvetette, hogy érdemes
lett volna a PTB véleményét is kikérni
az elôterjesztés elôtt.
Varga Mihály igazat adott Baltási Gá-
bornak, és a napirendi pont tárgyalását a
következô testületi ülésre elnapolta. 

9. napirendi pont: Lakott Galéria
Nyugdíjasotthon koncepciója

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármes-
ter
Varga Mihály ismertette a képvi-
selôkkel, hogy a Tervtanács elutasította
az épület terveit, mivel az több ponton is
túllépte a szabályozás kereteit. Indoklá-
sukban kiemelték a tervezett épület
homlokzatmagasságának és a tetô haj-
lásszögének elôírástól való eltérését.
Inotay György hozzászólásában el-
mondta, hogy az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság (ESZB) egyhangú sza-
vazással szociális szakmai szempont-
ból, mint intézménytípust támogatta az
elképzelést, annál is inkább, mivel ma-
gánberuházásról van szó, így a falu költ-
ségvetését nem terheli. A képviselô
emellett hangot adott azon magánvéle-
ményének is, mely szerint a beruházó-
nak az állami támogatások leszabályo-
zása miatt nehéz lenne fenntartani az in-
tézményt.
Miután a kérdéshez több hozzászólás
nem érkezett, Varga Mihály a napirendi
pont tárgyalását lezárta.

10. napirendi pont: Jegyzôi illetmény
és költségtérítés kérdése

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármes-
ter
A Dr. Tôzsér Zsuzsával egyeztetett havi
bruttó 278800 forintos fizetés mellett az
elôterjesztô havi 2000 km költségáta-
lány elfogadását és – a célfeladat ellátá-
sa esetén – havi bruttó 51200 forint pré-
mium kitûzését is javasolta.
A képviselôk a jegyzôi illetményt és
költségtérítést az elôterjesztett formá-
ban ellenvetés nélkül megszavazták.

11. napirendi pont: Iskolai játszótér
kérdése

Elôterjesztô: Hambuch Norbert, az
OKB tagja 
Az iskola játszótere elkorhadt, el kellett

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl
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bontani.
Az új játszóteret vagy újra farönkbôl,
vagy tartósabb alumíniumból és
mûanyagból készült eszközökkel lehet
felállítani. Az iskolavezetés tájékozódá-
sa után az OKB javasolta, hogy a vala-
melyest drágább, de lényegesen idôál-
lóbb fém játszótér kerüljön megépítésre.
A három eszközbôl álló játszótér és a 76
négyzetméternyi, elôírás szerinti gumi
burkolat összesen bruttó 2,5 millió fo-
rintba kerülne. 
Hambuch Norbert elmondta, hogy a
pénz nagy része együtt áll, mivel az is-
kolai alapítvány 1 millió forintot tud ad-
ni a beruházásra, 550 ezer forintot az is-
kola a saját költségvetésébôl át tud üte-
mezni a célra, emellett érkezett 400 ezer
forintnyi szülôi felajánlás is. A játszó-
szerek felállítása szintén társadalmi
munkában történne, így a képviselôtes-
tülettôl a hiányzó mintegy 500 ezer fo-
rint megszavazását kérik.
Szûcs János szerint az Ifjúsági és Sport
Bizottságnak nincs kerete erre a célra.
Varga Mihály viszont lehetôséget látott
arra, hogy az idei költségvetésben sze-
replô, játszótérépítésre szánt keretbôl el-
különítsék a hiányzó összeget, sôt java-
solta, hogy további 500 ezer forinttal
egészítsék ki azt. 
Pignitzkyné Lugos Ilona igazgató és
Hambuch Norbert szerint ez a plusz
összeg elegendô lehet arra, hogy a ter-
vezettnél komplexebb játszó- fejlesztô
szereket tudjanak telepíteni, amik az is-
kolai tornaórák során is használhatók
lesznek.
Péter András képviselô javaslatára végül
a testület egyhangú szavazással úgy dön-
tött, hogy a kért 500 ezer forint támoga-
tást azonnal megítélik, a polgármester
által javasolt további 500 ezer forintot
pedig akkor, ha eldöntésre kerül, hogy
azt milyen eszközre fordítanák.

12. napirendi pont: Fodrászatok kérel-
meinek ügye

Elôterjesztô: Lack Mónika aljegyzô
Két beadvány is érkezett az önkormány-
zathoz azzal a kéréssel, hogy lakóházak-
ban fodrászüzletet szeretne kialakítani a
tulajdonosuk. Az üzletek mindkét házba
eleve be lettek tervezve. Az egyik épület
a Szellô utcában van, itt a pinceszinten
alakítanák ki, a másik pedig a Gábor
Áron utcában, ahol a földszintre tervez-
ték a fodrászatot.

A tervtanács mindkét esetben támogatta
az elképzelést, de a Gábor Áron utcainál
azzal a kikötéssel, hogy a vendégparko-
lókat a telken belül kell elhelyezni.
A testület külön szavazott a két kére-
lemrôl, mindkettôt ellenvetés nélkül tá-
mogatta.

13. napirendi pont: Pályázati önrész
kérdése

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármes-
ter
A Telki Közbiztonságáért Egyesület pá-
lyázatot kíván benyújtani az iskola és
környéke térfigyelô kamerarendszeré-
nek kiépítése érdekében. 
Földvári-Nagy László, az egyesület el-
nöke elmondta, hogy a projekt megva-
lósítása 2,073 millió forintba kerülne,
ebbôl 1,5 millió a pályázott összeg, 153
ezer forintot az egyesület biztosítana,
420 ezer forint önrészt pedig az Önkor-
mányzattól igényelnének. Az elképzelés
szerint a pályázatot az Önkormányzat
adná be, az egyesület, a rendôrség és a
berendezést szállító cég résztvevôként
szerepelne benne.
A képviselôk egybehangzó szavazással
biztosították a kért összeget.

14. napirendi pont: Telki Víz Kft. ügy-
vezetôváltás

Elôterjesztô: Varga Mihály polgármes-
ter
Az eddigi ügyvezetô Sárvári Endre volt,
helyét Kovács Endre venné át. Kovács
Endre szakmája szerint mérnök, és
helyismerettel is rendelkezik, mivel ô
vezette a telki szennyvíztisztító beruhá-
zást.
A testület egyhangú határozattal felha-
talmazta Varga Mihályt a vezetôváltás
kezdeményezésére.

Egyebek

1. Mûfüves focipálya pályázatának
ügye

Baltási Gábor képviselô jelezte, hogy
kapott egy levelet Kamocsay Zsuzsától,
amiben Telki Sportegyesület nevében
afelôl érdeklôdött, hogy mi szükséges
még ahhoz, hogy Varga Mihály polgár-
mester aláírja a mûfüves sportpálya lé-
tesítésének papírjait.
Varga Mihály jelezte, hogy a tervezésre
két ajánlatot is kért, amibôl az egyik lé-

nyegesen kedvezôbb volt, mint az eddi-
giek.

Az ülésen jelen lévô Kamocsay Zsuzsa
kifogásolta, hogy errôl a polgármester
nem tájékoztatta ôt, mert így leállították
volna a folyó elôkészületi munkákat, pél-
dául a talajmechanika vizsgálatot.

Varga Mihály szerint a hivatal munka-
társainak tudniuk kellett errôl, és tájé-
koztatni kellett volna. Kifejtette, hogy
köszönettel tartozik a sportegyesületnek
a szervezômunkáért, de hozzátette,
hogy Kamocsay Zsuzsa önállóan nem
rendelhet meg munkálatokat, mert nem
vállalhat kötelezettséget az Önkormány-
zat nevében. A polgármester ezután el-
mondta, hogy olyan tervezôvel is
egyeztetett, aki a pálya bekerülési költ-
ségét az egyesület által kalkulált 16 mil-
lió forint többszörösére tette.

Kamocsay Zsuzsa szerint 16 millió ele-
gendô lett volna, majd hozzátette, hogy
ez amúgy is mindegy, mert a legfrissebb
hírek szerint Telki se az extrém sporto-
lásra alkalmas félcsôre, se a mûfüves fo-
cipályára beadott pályázaton nem nyert.

A bejelentést követô döbbent csendet
végül Varga Mihály törte meg azzal a
megjegyzéssel, hogy ez esetben a kér-
dést érdemes lenne levenni a napi-
rendrôl.

Kamocsay Zsuzsa azonban kifejtette,
hogy van még esély arra, hogy mecéná-
sokat találjanak a beruházás megvalósí-
tására, de elôbb tisztázni kellene, hogy
az Önkormányzat köt-e a focipálya
hasznosításával és üzemeltetésével kap-
csolatban szerzôdést az egyesülettel.

Ezután heves vita alakult ki Kamocsay
Zsuzsa és Péter András képviselô között,
ami során Péter András kifejtette, hogy
arra adhat garanciát az Önkormányzat,
hogy a területet fenntartja mûfüves foci-
pálya építésére, de arra nem, hogy a pá-
lyát majd valaki az ott lévô kisegítô léte-
sítményekkel együtt (öltözôk, büfé) üz-
letszerûen üzemeltesse.

2. Általános iskola pályázati sikere

Pignitzkyné Lugos Ilona igazgató rövi-
den tájékoztatta a testületet arról, hogy
az iskola 18 millió forintot nyert a hu-
mán erôforrás pályázaton, amelyet a
kompetencia alapú oktatás személyi és
tárgyi feltételeinek megteremtésére for-
díthatnak (továbbkápzések, eszközbe-
szerzések).

Füzesi Attila
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ÉRTESÍTÔÉRTESÍTÔ
TÜDÔSZÛRÉSRETÜDÔSZÛRÉSRE

Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy
2006. június 13-án (kedden) június 14-én (szer-
dán) és június 15-én (csütörtökön) a községben
tüdôszûrésre kerül sor.

A szûrés helyszíne: Általános Iskola Könyvtár
helyiség

Idôpontja:

Június 13. ( kedd ) 8-14 óráig
Június 14. ( szerda ) 12-18 óráig
Június 15. ( csütörtök ) 8-14 óráig

Pest megyében a tüdôszûrést a megyei ÁNTSZ
vezetôje minden 30. életévüket betöltöttek ré-
szére kötelezôen elrendelte.
A vizsgálat alkalmas a tüdôbetegségek idôbeni
felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg.

A szûrésre kérjük hozza magával személyi iga-
zolványát, TB kártyáját valamint az elôzô évben
kapott tüdôszûrô igazolást.

Rendszeres gyermekvédelmi Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezménykedvezmény

A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI. törvény módosításáról szóló 2005.évi CXXVI. törvény több
ponton változtatta meg a családtámogatási rendszert.

A módosítás értelmében 2006. január 1-tôl megszûnt a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás (összege beépült a családi pótlékba) és a
törvény bevezette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogintéz-
ményét, melyre való jogosultságot az önkormányzat jegyzôje állapítja
meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság meg-
állapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyze-
te alapján jogosult normatív étkezési térítési díjkedvezmény, ingyenes
tankönyv, plusz egyhavi támogatás igénybevételére.

A település jegyzôje abban az esetben állapítja meg a gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot, amennyiben a gyermeket gondozó
családban az egy fôre jutó jövedelem összege nem haladja meg:

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének110 %-át, ha

- a gyermeket egyedülálló szülô, illetve más törvényes képviselô gon-
dozza, vagy

- a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

- a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételek-
nek

- akinek családjában az egy fôre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, az elsô pont alá
nem tartozó esetben,

- feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fôre jutó va-
gyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

Azon személyek, akik 2005. december 31-én részesültek rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban a  törvény alapján 2006. június 30-ig
jogosultak maradtak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénybevételére.

A szabályozás értelmében a jogosultság ezeknél a személyeknél 2006.
június 30-án megszûnik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 2006.
június 30-tól újra meg kell igényelni. Az igényléshez szükséges nyom-
tatvány a Polgármesteri Hivatal szociális elôadójánál szerezhetô be.

A folytonosság érdekében kérjük az érintetteket, tehát akik 2005. de-
cember 31-én jogosultak voltak rendszeres gyermekvédelmi támoga-
tásra, hogy 2006. június 15-ig a Polgármesteri Hivatalba nyújtsák be
igényüket a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításra.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság meg-
állapításához az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

- jövedelemigazolások

- iskola látogatási igazolás

Lack Mónika aljegyzô

Traktor beszerzés
Az önkormányzati tulajdonú területek és
közterületek hatékonyabb karbantartása cél-
jából egy traktor beszerzésére írt ki pályáza-
tot az önkormányzat. Három munkagép kö-
zül a legkedvezôbb árú, 40 lóerôs Antonio
Carraro Tigre Country 4300 típusú kistraktor
megvásárlása mellett döntöttek. A traktor net-
tó 3,6 millió forintba kerül. Ez az ár a munka-
gép mellett tartalmaz egy nagyon gyomos te-
rületek kaszálására szolgáló szárzúzó adap-
tert, egy körkéses kaszát és egy egytengelyes
billenôs utánfutót is.
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Telki Napló: Néhány napja dolgozik
Telkiben. Hogy érzi magát?

Dr. Tôzsér Zsuzsa: Köszönöm, jól.
Szerencsére jó a kapcsolatteremtô és
az alkalmazkodó képességem. Hu-
szonhatodik éve dolgozom vezetôként
a közigazgatásban, tudom, hogy mi-
lyen ebben a minôségben beilleszked-
ni egy munkaközösségbe, mint ahogy
azt is tudom, mit várhatok el a mun-
katársaimtól. 

Telki Napló: Hogyan osztják meg a
feladatokat az aljegyzôvel?

Dr. Tôzsér Zsuzsa: Az aljegyzô
feladata az igazgatás felügyelete, ide
tartoznak egyebek mellett a szociális,
az egészségügyi, a szabálysértési
ügyek, a jegyzô  feladata pedig a hi-
vatal vezetése mellett a gazdálkodás
és az építési ügyek felügyelete.

Telki Napló: Mik az elsô benyomá-
sai, lát-e olyan területeket, ahol vál-
toztatásra van szükség, tudja-e már,
hogy mi lesz az elsô teendôje?

Dr. Tôzsér Zsuzsa: Ez a tájékozódás
idôszaka. A feladatom a törvényességi
felügyelet és a lojalitás egyidejû biz-
tosítása a képviselôtestület felé, ezt
várom el a polgármesteri hivatal dol-
gozóitól is. Véleményt korai lenne
mondanom. Egy kis települést látok,
nagy célokkal és nagy költségvetés-
sel. Komoly gondokkal kell a testület-
nek megküzdenie, a gyors lélekszám
növekedést intenzív intézményi fej-
lesztés követi. Ennek érdekében ko-
moly településfejlesztési koncepciót
készítettek – ezt magam is alaposan
áttanulmányoztam –, az abban sze-
replô tételekhez pedig a költségvetés-
ben igyekeznek forrásokat rendelni. A

közigazgatási hivatal folyamatosan
szervez továbbképzéseket a pályázati
lehetôségekrôl, ezeken munkatársa-
immal rendszeresen részt fogunk ven-
ni, mert az ott szerzett tudás rendkívül
fontos a falu érdekeinek képviseleté-
hez. A lakosságot közvetlenül érintô
változás lesz, hogy hétfôi napokon be
kívánom vezetni a hivatal nyújtott
nyitva tartását. Ilyenkor 20 óráig lesz
ügyfélfogadás annak érdekében, hogy
a munkából késôn hazajárók is
könnyebben intézhessék ügyeiket.

Telki Napló: Mennyiben más egy vá-
ros és egy község igazgatása?

Dr. Tôzsér Zsuzsa: Általánosságban
elmondható, hogy közigazgatási
szempontból a városok könnyebb
helyzetben vannak. Bár a falvakban
kisebb a lélekszám, kevesebb az ügy,
mégis fel kell állítaniuk ugyanazokat
az intézményeket, az építésügytôl az
anyakönyvezésig el kell tudniuk látni
ugyanazokat a feladatokat, mint egy
városnak, általában a városokban na-
gyobb a szellemi tôke és a tárgyi fel-
tételek is jobbak.

Telki Napló: A szellemi tôkét illetôen
Telki más falvakhoz képest speciális
helyzetben van, hiszen a lakosság
meghatározó része értelmiségi, vezetô
szellemi foglalkozású alkalmazott
vagy vállalkozó…

Dr. Tôzsér Zsuzsa: Igen, magam is
ebben látom Telki nagy esélyét.
Kulcsfontosságú, hogy ez a réteg ki-
veszi-e a részét a közügyekbôl, emel-
lett rendkívül fontos a helyes kommu-
nikáció a hivatal, a testület és a lakos-
ság között.

Füzesi Attila

Telki jegyzôje
Beszélgetés Dr. Tôzsér Zsuzsával

A Telki Polgármesteri Hivatal vezetését, a jegyzôi feladatok ellátását május
hónaptól Dr. Tôzsér Zsuzsa végzi. A szakmai tapasztalatokkal rendelkezô,
jogász végzettségû jegyzô huszonöt éve dolgozik vezetôként az államigazga-
tásban. Telkibe Budapestrôl jár ki. Fôvárosinak vallja magát, de hangsú-
lyozza, hogy – mivel munkája sokszor huzamosabb idôre is a vidékhez kö-
tötte – egyaránt jól ismeri a falu és a város jellemzô problémáit. Dolgozott a
Kiskunságban és Békés megyében is, legutóbb Hatvan városában volt
jegyzô. Az alábbiakban tapasztalatairól, motivációiról és az elmúlt napok-
ban szerzett benyomásairól kérdeztük.



HH II VV AA TT AA LL II  HH ÍÍ RR EE KK

6 2006. májusTELKI napló

Az Üdülôtelep úthálózatának és közmû-
ellátásának kérdése kritikus pontja Telki
életének. Számos lakossági fórum szer-
vezôdött a kérdésben, az ott élôk több-
ször fordultak levélben az önkormány-
zathoz, a közmeghallgatásokon rendsze-
resen szerepel a téma. Az önkormányzat
az elsô lépést – igaz, csak közvetett mó-
don – az új szennyvíztisztító telep meg-
építésével tette az üdülôtelepi csatorna-
hálózat kiépítése érdekében, mivel meg-
felelô szennyvíztisztító kapacitás hiányá-
ban a felsôbb szakhatóság a csatornahá-
lózat üdülôtelepi bôvítésének terveit sem
fogadta volna el. Engedélyes tervek nél-
kül pedig semmit nem lehet építeni, köz-
mûveket sem. Maga a terveztetés is több
tízmilliós költség, emellett idôigényes is,
így a falufórumokon hozzászóló lakosok
elsô lépésként beérték volna a terveztetés
megindításával is, bízva abban, hogy az
engedélyezett tervek elkészültét a kivite-
lezés beindítása követi majd. Az önkor-
mányzat az idei évre nem is ígért többet,
mint a tervek elkészíttetését, ez a folya-
mat vette kezdetét a tervezô cég megbí-
zásával. Május második hetében került
sor arra a tervismertetô bemutatóra, ahol

a tervezô cég és az önkormányzat mun-
katársai többek között áttekintették a
majdani beruházás azon pontjait, ame-
lyek várhatóan nehézséget fognak okoz-
ni a kivitelezésnél. 
A terület eredetileg üdülôövezetnek lett
kialakítva. A telkek és az utak kijelölésé-
nél így nem számoltak azzal, hogy ké-
sôbb lakóházak épülnek itt, sôt a falunak
ez a része a belterület szerves részévé vá-
lik, és természetes módon jelentkezik
majd az itt élôk részérôl a csatornaháló-
zat, a csapadékvíz elvezetés és a szilárd
burkolatú utak kiépítésének igénye. 
Az Üdülôtelep egyes területein a telkek
mélyebben fekszenek az utcáknál. Itt a
hagyományos, gravitációs elven mûködô
csatornahálózat telepítése csak abban az
esetben oldható meg, ha az alsó telek-
szomszédok szolgalmi jogot adnak, és
területükön keresztül engedik csatlakoz-
ni felsô szomszédjaikat a csatornaháló-
zatra. Ellenkezô esetben egyéni átemelô
mûveket kell telepíteni, ami költségessé
teszi a kivitelezést. Hasonló jelenség,
hogy bizonyos utcák középre lejtenek,
mégpedig igen erôsen, ami miatt az alul

összegyûlô csapadékvíz és csatorna elve-
zetésére valószínûleg közmûsávot kell
nyitni magánterületeken keresztül.
A lakossági igénnyel összhangban for-
galmi terv is készülni fog a területre, le-
hetséges, hogy bizonyos nagy jármûfor-
galmat bonyolító utcák egyirányúsítva
lesznek. Az Üdülôtelep fô közlekedési
útjainak tekinthetô Tulipán és Hóvirág
utcákban járda és forgalomlassító félszi-
getek is kialakításra kerülnek, a csapa-
dékvíz elvezetését a járdák alatt tervezik.
A Dombhát utca a tervek szerint zsákut-
ca marad, az út folytatásaként azonban
járda épülne a Nyúl utcáig.
A tervek véglegesítése a lakossággal tör-
ténô egyeztetés után történhet. Könnyen
lehet azonban, hogy az egyeztetési folya-
mat elhúzódik, mivel a fent említett ne-
hézségek miatt a közösségi érdek érvé-
nyesítése esetenként egyéni érdeksérel-
meket okozhat. Kérdés, hogy az érintett
üdülôtelepi lakosok konstruktívan áll-
nak-e a probléma sokak által régóta várt
megoldásához, vagy újabb lakossági el-
lenállás veszi majd kezdetét. 

Füzesi Attila

– Az önkormányzat védôkorlátokat helye-
zett el az orvosi rendelô udvarán kialakított
parkolóban. Az erôsen leromlott állapotú
bejárati kaput megjavították és lefestették.
Információink szerint hamarosan sor kerül
a rendelôhöz és a postahivatalhoz vezetô
töredezett betonjárda térkô burkolatra cse-
rélésére is.

– A körforgalom temetôi oldalát az önkor-
mányzat befüvesítette. A körforgalom túl-
oldalán lévô játszótér melletti szenny-
vízátemelô megszûntetése után kezdetét
veszi annak a területnek a parkosítása is.

– Májusban végre sor került a Fô út ófalui
szakaszának kátyúzására, ezzel az igen bal-
esetveszélyes szakasz újra biztonságosan
járhatóvá vált egyszerre két irányból is. A
Fô út Telki egyetlen útja, ami nem a falu,
hanem a Közútkezelô Rt. tulajdonában van,
az ô feladatuk az úthibák javítása is.

– Korábbi lapszámainkban beszámoltunk a
Budajenôvel történt peren kívüli egyezség
részleteirôl. A legújabb fejlemény szerint a
bíróság az egyezséget jóváhagyta, így az
végrehajthatóvá vált.

– Korábban testületi határozat született ar-
ról, hogy a falu az OTP-tôl 2002-ben felvett
170 millió forint hitelbôl fennálló 68 millió
forint összegû tôketartozást egy összegben
visszafizeti, illetve, hogy a polgármesteri
hivatal kezdeményezi az OTP Bank Rt-nél
az öreghegyi közmûvesítésre felvett hitel
törlesztésének 8 évre történô módosítását.

– A testületi határozatnak megfelelôen a hi-
telszerzôdés módosítása megtörtént.

– Sárvári Endre, a Telki Víz Kft. ügyveze-
tôje helyét Kovács Endre vette át. Vezetô-
váltás történt az ÉTV Rt. élén is. Ezután
Bertók József helyett Lanku Ildikó látja el
az ügyvezetôi teendôket.

fa

Kátyú és kanális
Folyamatban az üdülôtelepi csatorna és úthálózat terveztetéseFolyamatban az üdülôtelepi csatorna és úthálózat terveztetése

Rövid hhírek
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Telki Fesztivál - 2006
Fotók: www.telkiforum.hu és Füzesi Attila

Pasztircsák Polina a színpadon Kortárs zenei est Astor Piazzola mûveibôl a Quartett Esqualo
elôadásában tangó táncbemutatóval

... és Füzi Nóri közremûködésével a Mûvészek Házában Pasztircsák Polina, Lôrinczy György és Érdi Tamás

TelkÍr Trió koncertje a Bordás házban Bartók-Mozart est a Telki Nôikar...
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Kézmûves foglalkozás gyermekeknek KEMÔ Pszichiátriai Intézet kézmûves munkáinak vására

Azokon a napokon - rockkoncert zárta a fesztivált Kincs-csere

Játszóudvar gyermekeknek Ritmikus gimnasztika bemutató
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A Momentán Társulat improvizációs - interaktív színháza
megmozgatta a közönséget is

Quartett Esqualo kortárs zenei koncertje

Kolompos Mulatság Ritmikus gimnasztika bemutató

Jazztánc bemutató Galambos Lillával Happy Hours jazzkoncertje
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Nagy siker volt Pasztircsák János társadalom- és
környezetkritikai témájú karíkatúra kiállítása

Galambos Lilla musical elôadása tánckisérettel

Telki mûvészeti gyerekcsoportok akrobatikus rock and roll... Budapest Klezmer Band 

Telki Nôikar a Mûvészek Házában Budapest Klezmer Band koncertje Bíró
Eszter közremûködésével

Gólyalábas bemutató, vásári komédia a
Garabonciás Társulattal
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Pályázat

A Belügyminisztérium Országos Bûnme-
gelôzési Központ (OBmK) a Társadalmi
Bûnmegelôzés Nemzeti Stratégiája célja-
inak szellemében a lakosság biztonságér-
zetének növelése érdekében pályázatot
hirdetett a vagyon elleni bûncselekmé-
nyek, elsôsorban a betöréses lopások
visszaszorítását, megelôzését elôsegítô
programok támogatására.
Telki Község Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala, mint pályázó szervezet pá-
lyázatot nyújtott be 2006. április 28-án a
"Telki Közbiztonságáért" Kiemelten
Közhasznú Egyesülettel és a Budaörsi
Rendôrkapitánysággal, mint a megvaló-
sításban résztvevô szervezetekkel közö-
sen a Telki Általános Iskola és környéké-
nek kamerás megfigyelô- és rögzítô
rendszerének megvalósításához.
A pályázaton igényelt összeg: 
1.500.000 Ft.

A pályázat elbírálása június végén várha-
tó.
Az elbírálás határideje: a pályázatok be-
fogadásának napjától számított 60. nap.

Schäfer Éva

A „Telki Közbiztonságáért” Kiemelten
Közhasznú Egyesület tagjai elkészítették a
Polgárôrség honlapját, mely elérhetô a
www.polgarorseg.telki.hu címen.
A honlap célja nemcsak a telki lakosság, ha-
nem az országos nyilvánosság tájékoztatása.
A Polgárôrség honlapján olvashatnak az ér-
deklôdôk az egyesületrôl, annak megalaku-
lásáról és terveirôl. A honlap egyik kiemelt
menüpontja a Segítség!, amely alatt a jelen-
leg elérhetô minden vésztelefonszám
könnyen fellelhetô. A Tagfelvétel oldalon
választ találhatnak kérdéseikre a Polgárôr-
ségbe belépni kívánó érdeklôdôk is, letölt-
hetô a tagsághoz szükséges belépési nyilat-
kozat. Az Internettel rendelkezô polgárôrök
hozzáférhetnek az Eseménylap nyomtat-
ványhoz is. A Budaörsi Rendôrkapitányság
hozzájárult a bûncselekmények statisztikai
adatainak közléséhez. Megtalálhatók a va-
gyonvédelemrôl szóló legfontosabb tudni-
valók, ahol mindenki számára hasznos taná-
csok olvashatóak értékeik megvédésérôl.
Az Országgyûlés 2006. február 13-i ülés-
napján elfogadta a 2006. évi LII. törvényt a

polgárôrségrôl. A Jogsza-
bályok oldalon – idézetekkel más ide vonat-
kozó törvényekbôl – ez is olvasható. Linka-
jánló segítségével más bûnmegelôzéssel,
biztonságvédelemmel kapcsolatos oldal
könnyen elérhetô.
A honlapon található képeket Imhof Iván
készítette, és külön köszönet illeti Hámos
Áront, akitôl a különleges éjszakai felvéte-
leket kaptuk. A grafikai tervezést, logót Né-
meth Csaba reklámügynökségének dolgo-
zói készítették el. A szerkesztés Schäfer Éva
és Gyôrffy Zoltán közös munkája. A cikkek
írásában és az összeállítás koordinálásában
dr. Rátky József, Földvári-Nagy László és
Füzi Péter segített.
A honlap elkészülte önkéntes csapatmunka
eredménye.
Hozzájárulhat a honlap további fejlesztésé-
hez, ha észrevételeit, ötleteit, javaslatait
megosztja velünk. Várjuk visszajelzésüket
a 06-30-640-7979 telefonszámon vagy a
telkike@freemail.hu e-mail címen.

Schäfer Éva

Egy budapesti lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2006.05.11.-én a délelôtti órákban a Szellô utcában leállított gép-
kocsijának ablakát betörte, és készpénzét, valamint egyéb iratokat
tulajdonított el. A lopási kár 1.290.000,-Ft-ra tehetô.

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2006.05.16.-án 10:00 óra
körüli idôben egy Orgona úti telekrôl ellopott egy permetezôgé-
pet. A lopási kár: 20.000,-Ft.

Rendôrségi hírek (2006.04.21. – 2006.05.21.)

Gyakori kertészeti probléma, hogy bármi-
lyen tájolású a ház vagy a kert, mindenkép-
pen akad portánkon olyan rész, amit nem
érnek el a napsugarak. A természet erre is
kínál megoldást: több olyan virágzó nö-
vény ismeretes, melyek sikerrel nevelhetôk
a „sötétben”. Ezek egyike királynôi elegan-
ciával emelkedik ki társai közül: a fukszia
(Fuchsia).
Tenyészhely: Közép- és Dél-Amerika hû-
vös hegyvidékein ôshonos, ezért nálunk is
hûvös, félárnyékos vagy árnyékos, magas
páratartalmú helyen érzi legjobban magát.
Talajigény: közepes tápanyagtartalmú,
nedves talaj. Cserepekbe, függôkosarakba
való ültetésnél használjunk balkonvirág-
földet. Érdemes minden évben friss,
komposzttal vegyített földbe ültetni.
Ültetés: vásárlás és ültetés elôtt nem árt
tisztában lenni azzal, hogy növényünk me-
lyik típusba tartozik: 1. felálló szárúak (F.
„Tausendschön”, „Winston Churchill”) –
cserjés növekedése miatt önállóan mutat

legjobban a cserépben. 2. csüngôk (F. „Bal-
konkönigin”, „Swingtime”) – virágládák,
függôkosarak dísze, ha más fajtákkal ke-
verjük, az edény szélére kerüljön, hogy a
virágzuhatag megfelelôen érvényesülhes-
sen. Az egyetlen fajta, amely a kertbe is ki-
ültethetô, a télálló fukszia (F. magellanica).
Védett, félárnyékos fekvésbe ültessük.
Nyár végén - ôsszel virágzik. Ha a télen el-
fagyott részeket tavasszal visszavágjuk, új-
ra kihajt.
Gondozás: mivel a fuksziák legtöbb fajtá-
ját balkonládában vagy dézsában neveljük,
a virágpompa folyamatos biztosításához
rendszeres tápanyag-utánpótlásra van szük-
ség. Emellett érdemes lecsipkedni az el-
nyílt virágokat, így elkerüljük a rövidebb
virágzási szüneteket. Meleg napokon per-
metezzük vízzel. Sok nyári virággal ellen-
tétben szereti az esôszerû öntözést is. Az el-
sô fagyok elôtt vigyük védett helyre. Vilá-
gos, hûvös helyen teleltessük, pl. ablakkal
ellátott, 5°C körüli állandó hômérsékletû

pincében vagy ga-
rázsban. Ilyenkor
se hagyjuk földjét
teljesen kiszárad-
ni. Tavasszal
lombját egyhar-
maddal vágjuk
vissza és az utolsó
tavaszi fagyve-
szély elmúltával
vigyük ki a sza-
badba.

Virágzás: keleti vagy északi fekvésû tera-
szon májustól késô ôszig virágzik. Párá-
sabb, ködös idôben a legszebb.
Szaporítás: augusztusban félfás dugvá-
nyokkal. Magról nevelhetô a F. „Florabel-
le” csüngô fajta, amely már a vetés évében
szép virágernyôt képez.
Kísérô növényei: jól illenek hozzá a ha-
sonló igényû növények, pl. a begóniák
vagy a vízifukszia (Impatiens walleriana).
Örömteli kertészkedést kíván
G. Kovács Modeszta – KOKUKK Egyesület

ELKÉSZÜLT A POLGÁR-
ÔRSÉG HONLAPJA

A hónap növénye – a fukszia
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Fóris Ferenc

Szentmária

Itt nincsen emlékhely. Szutykos és öreg
zugocska templom és temetôkert közt.
Fáradt falevelek siratják az ôszt,
S kútfalból kifordult hírmondó kövek.

Százhetvenöt éve szorgalmas kezek
Itt szórtak bizmutport éjjel a mélybe.
S noha a kolerát mindenki félte,
Mégis felröppent: mérgezik a vizet!

Szikrázó szembôl lángoló kastély lett,
felkoncolt urakra konok pernye szállt,
miközben vitt a járvány százezreket.

ATörvény aztán minden bûnöst megtalált,
S a múlt beomlott kút alá temetett
Nyomort és könnyet, bánatot és Halált.

Fóris Ferenc

Adventi fohászkodás

távolodva mormol a város
búcsúzik a téli délután
lelkem a hétköznapok lucskától sáros
kincseim elfedi a megszokás

fölöttem bágyadt csillagfény falfirkák
szutykos égen nyugvó szikrázó jégvirág
ígérik holnaptól tûnnek az éjszakák
ígérik holnaptól más lesz a világ

tél metszô hidege, altass el engem
égbôl hulló hó, takarj el engem
átfagyott jó földem, fogadj be engem
égi kisded Isten, élessz újjá engem

Pályamûvek
A Kodolányi János Irodalmi pályázat
felnôtt vers kategóriájának két nyertes
mûve: 'Szentmária' címû vers petrarcai
szonett formájában, a másik költe-
mény pedig 'Adventi fohászkodás'
szabadon választott formában íródott.
Nyertesünk Fóris Ferenc, akinek ezú-
ton is szeretettel gratulálunk!

Németh Krisztina

EGY DÉLUTÁN KÁNYÁDI

SÁNDORRAL

KÁNYÁDI SÁNDOR-DÉLUTÁN
Eljött hozzánk egy régen várt beszélgetésre erdélyi költônk és írónk, Kányádi Sándor.
Kellemes perceket szerzett mindenkinek, aki ellátogatott iskolánkba. Minden korosztály
számára élvezetes volt a délután, felnôtteknek és gyerekeknek egyaránt.
Két diák köszön-
tötte az írót, Ko-
vács Ádám és
Sepp Ivett, egy-
egy Kányádi-vers
és mese elmondá-
sával. A Facsiga
együttes pedig
megzenésített ver-
sekkel adta meg
az alaphangulatot.
A kellemes szom-
bat délutánt dedi-
kálás zárta.
Berlovics Berta és

Molnár Eszter
8. osztály

Hosszú szervezés elôzte meg a május 6-án
szombat délután megvalósult találkozást
Kányádi Sándorral. Ahogyan a költô kérte,
jelen volt sok mindenki „karonülôtôl bottal
járóig”. Az alkalom életkortól függetlenül
mindenkit megszólított. Kányádi Sándor –
számos már-már népi rigmusként ismert
gyerekvers szerzôje – elsôként most is a
gyerekekhez szólt. Átérezve a szereplés fe-
szültségét a verssel, mesével készülô gye-
rekeknek adta át a szót. Elsôként Kovács
Ádámtól hallgathattuk meg a költô „Hall-
gat az erdô” címû versét, majd Sepp Ivett
mondta el Kányádi „ A táltos madár” címû
meséjét. Talán elmondhatom, amit a távo-
labb ülôk csak érezhettek, könnyekkel
küszködött a költô a gyerekek hallatán. A
drámaiságot a Facsiga együttes - Juhos-

Kiss Eszter és Polyák László – megzenésí-
tett Kányádi versekkel oldotta. Ezek után
már a költô vette át a szót, az idôs, sokat ta-
pasztalt ember felnôtteknek szóló meséje
elgondolkoztató volt. A közönség kérdései
kapcsán színes, de ugyanakkor megrázó
epizódokat elevenített fel a kissebségi lét
semmihez sem hasonlító, furcsa „bájából”.
Andó István saját borával kedveskedett, Si-
monyi Cecília pedig Kányádi illusztrációit
mutatta be. A találkozót hosszú dedikálás
zárta, ahol a falu apraja-nagyja egy-egy
személyre szóló dedikált kötettel tette em-
lékezetessé a családi könyvtár számára ezt
a délutánt. Köszönjük a KOKUKK szerve-
zômunkáját, az iskola és az Önkormányzat
támogatását.

-KGYM-
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„A legvidámabb dolog az életben barátokat szerezni!”
Nyugdíjasaink két napos kirándulása a Mátrában

A kora reggel felköltötte a falut. Életük
javát elfogyasztott emberek igyekeznek, ki
autóval, ki gyalog, cipelve a csomagját a
Pajtához, a gyülekezés helyére. 7 óra, a falu
csendjében, a májusi napfény már ragyog,
jó napunk lesz. Pályázat útján elnyert pénz-
bôl a két község öregjei, kétnapos kirándu-
lásra igyekeznek.

A szokásos arcok között, a budajenôi
nyugdíjasokat is örömmel üdvözöltük. A
bepakolás és a szokásos helyfogla-
lások után, buszunkkal a fôvárost
megkerülve, kétórai utazás után
értük el az autópályát. Elsô állo-
másunk Gyöngyös volt, itt kisva-
sútra szálltunk, és gyönyörû tája-
kon keresztül jutottunk Mátrafü-
redre. Itt megnéztük a Palóc mú-
zeumot, amely egy megszûnt isko-
lában lelt tanyát. A Palócok – a
Bükk, Mátra és Karancs hegysé-
gek környékének lakói – valószí-
nûleg a besenyôk utódai, akik tel-
jesen elmagyarosodtak. Sajátságos
a nyelvjárásuk, „a” helyett „á”-t
mondanak, és a mássalhangzók ki-
ejtése gyakori diftongusokkal tör-
tént. Viseletük, népszokásaik is
különlegesek voltak, szôtteseik,
hímzéseik, díszes textíliáik, szövés, fonás
eszközeik már csak itt, a múzeumban látha-
tók. A régi idôk tárgyait nézve kicsit elme-
rengtünk a múlton.

Ezután nagy sétát tettünk Mátrafüreden,
megebédeltünk, majd újra buszra szálltunk,
és már robogtunk is a kacskaringós szerpen-
tineken egyre feljebb és feljebb egészen a
kékestetôi Gyógyszállóig. A bazaltkôbôl
épült szanatórium a szocreál építészetet
képviseli, robosztus nôi kôszobrokkal, ár-
kádjaival, óriási fenyôkkel körülvéve, me-
lyekrôl a mókusok az erkélyekre ugráltak és
mûvészi mutatványokat produkáltak min-
dannyiunk örömére.

Mesevilágba csöppentünk az esti sétánál, a
vastagtörzsû fenyôk, szálfa egyenesen, 25
méteres magasságukkal bámulatba ejtettek.
A levegô tisztaságát szinte harapni lehetett. A
fák, gyertyán, kôris, bükk túlélték a történel-
met, nem érdekelte ôket a korok változása,
ôk éltek és gyarapodtak, mert az isteni csoda
teremtette fajukat és az idô vasfoga rajtuk
nem fogott. Jól aludtunk és az ismeretlen he-
lyen álmunk is a végtelen erdôkrôl szólt.

Másnap a reggeli elfogyasztása után be-
hajóztunk, indulás tovább Parádsasvárra,
majd Parádfürdôre. Itt megtekintettük a Cif-
ra istállót – a Kocsimúzeumot. Élmény volt
az eredeti jármûvek, modellek, gazdag tör-
téneti anyagok között sétálni. Rövid pihenô
után indultunk tovább a Recski Nemzeti
Emlékparba. Recsk évszázadokra vissza-
nyúlóan a réz-arany-ezüstbányászat színhe-
lye volt, de 1950-53-as években büntetôtá-
bort alakított ki az emberi aljasság – a Rá-
kosi rendszer – az osztályidegenek számára.
Már csak egy barakk áll mementóként, és a
földbeásott vízzel teli karantén, ahol gúzsba
kötötten a szenvedések megpróbáltatásait
kellett kiállni. 11 börtön már nem tudta el-

nyelni az ellenségnek tartott tömeget, bün-
tetôtábor kellett, eldugott helyen, távol a lá-
tó szemektôl. Meghatottan léptünk a múze-
umként berendezett  barakkba, mely a régi
szenvedéseket idézte. A emlékezések zász-
lói arra késztettek bennünket, hogy elrebeg-
jünk egy imát és elénekeljük Himnuszunkat
az áldozatokért. Ilyen gondolatok foglal-
koztattak: „Az élet vereséget szenved a ha-
láltól, de az emlékezet megnyeri csatáját a
semmi ellen.” (Todorov).

Terhes gondolatokkal indul-
tunk tovább nyugatnak, de a sze-
mek mohón itták a gyönyörû tá-
jat. Az ország legmagasabb hegy-
ségében robogott velünk a busz,
fenyôk között vitt az utunk, nem
gyôztünk betelni a hegyekkel,
hajlatokkal, erdei tisztásokkal. Itt
zajlik a szarvasok bôgése, a pár-
viadalok a hímek között, itt megy
végbe a természet kiválasztódása,
aki erôs gyôz, és jaj a legyôzött-
nek, fajtája kihal. Ilyen gondola-
tok keringtek a fejemben, míg
szemem érzékelte az élô termé-
szetet, mely az isteni törvény
alapján él örökkön-örökké.

A kirándulás utolsó állomása
Mátraszentistván híressége a Vidróczki csár-
da, ahol gulyáslevessel és lekváros fánkkal
fogadtak. Ebéd közben a tulajdonos elme-
sélte a híres-hírhedt betyár és a csárda törté-
netét. A hazafelé úton láthattuk még a neve-
zetes 3 falu, Máteraszentistván, Mátraszent-
lászló, Mátraszentimre közös templomát.

Pásztón keresztül, Budapest megkerülve,
koraeste fáradtan, de teli élményekkel ér-
keztünk haza. 

Köszönjük az Ifjúsági, Családügyi, Szo-
ciális és Esélyegyenlôségi Minisztériumnak
és Telki Önkormányzatának, hogy lehetôvé
tették számunkra a kirándulást.

Szabó Róbert
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Az elsô Telki Streetball bajnokság
nyertes csapatának tagjai:

Danics Donát, Krepler Mátyás, Kovács Ádám

Esti beszélgetések, június 24.

Szerb Antal 
Utas és holdvilág c.

regénye

Az Esti beszélgetések sorozat következô összejövetelét
rendhagyó módon  a Petôfi Irodalmi Múzeumban, az „Iro-
dalmi utazás Szerb Antallal – Utas és holdvilág” c. idôsza-
ki kiállítás termében tartjuk. Novobáczky Sándor rendezô
és Nádorfi Lajos operatôr Itáliában, a regény fô helyszíne-
in készített fotósorozatot. A kiállítás megtekintése után
beszélgetünk majd a regényrôl. Az érdeklôdôknek java-
soljuk, hogy olvassák el (vagy újra) a könyvet! És mivel
az adott napon kerül sor a Múzeumok Éjszakája rendez-
vénysorozatra, a Budapestre utazók további izgalmas
programokat is találhatnak maguknak.

Helyszín: Petôfi Irodalmi Múzeum (Budapest V.
ker. Károlyi Mihály u. 16.)
Találkozó a múzeum épülete elôtt 15.30 órakor.

A kiállítás belépôdíja 350 Ft.

A beszélgetést Keserûné Molnár Krisztina fogja vezetni.
További kérdések esetén felhívható a 30-487-8677 tele-
fonszámon.

KOKUKK Egyesület

A térség íze

FELHÍVÁS!

"A térségben dolgozó emberek elmúlt évszázadaira em-
lékezve helyi mûvészek megalkotják minden évben, a
Zsámbéki-medence Kultúr-Party keretében, a "Térség
Íze" címû mûalkotást. 

Idén, a földmûvelôk emlékére állítunk fel egy nagy mé-
retû, kiszáradt fát. Ezt a mûvészek egy látványos kompo-
zícióvá átalakítják, életre keltetik, különbözô régi föld-
mûvelési szerszámok ráaplikálásával.

Ezért kérjük a kedves lakosság segítségét! 

Ha van régi, rossz, akár törött ásó, villa, kapafej, rozsdás
lánc, eke, szerszámok, stb... Hozza el a Mûvészet az Éle-
tért Alapítvány székhelyére (Herceghalom, Thallóczy
u.3.) vagy hívja fel Gáll Gregort a 06 23 319 098 vagy a
06 30 9194937-es tefefonszámon. 

Ha nem tudja elhozni, mi megyünk érte!

Elôre is köszönjük az együttmûködést!"

Három elsô osztály indul a Telki
iskolában, a tanítókat pályázat út-
ján  válogatják ki a sok-sok ér-
deklôdôbôl.
A PBZSTKT vagyis a kistérség
több iskolája mestermunkáinak,
vagyis kiállítási tárgyainak, írás-
beli munkáinak adott helyt a Telki
iskola, mint mikrorégiós központ.
A BAKE (Budai Agglomerációs
Környezetvédelmi Egyesület)
rajzversenyén négy diák (Csortán
Dóra, Kóródi Erzsébet, Kovács

Kinga és Konrádi Karina) díjat
nyertek.
Káposztás Bence 2.b osztályos ta-
nuló  A pudingevô cica címû mesé-
jével 900 közül a legjobb tízben
van a Rogers iskola országos mese-
író versenyén. A verseny még tart.
Az iskolai honlap lassú fejlôdés-
nek indult. A www.iskola.telki.hu
oldalon, a fórumon az igazgató
szívesen válaszol - törekvése sze-
rint rövid határidôn belül - a feltett
kérdésekre.

ISKOLAI HÍREK
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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!

MMáájjuussii
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::

Vámos Ferenc és Vámos Erika
gyermeke: Vámos Dominik

Schweitzer Szilárd és Schweitzerné
Túróczi Klára gyermeke: Schweitzer
Ádám

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!!

Köszönetnyilvánítás
A Telki Fesztivál az Önkormányzat jelentôs anyagi támogatása mellett sem jöhetett volna létre a telki polgárok
önzetlen segítsége nélkül. Bordás Varga Nóra, Gerhát Józsefné és Bujáki László házukat nyitották meg, hogy be-
fogadják a Fesztivál eseményeit. Lôrinczy György a szinpad-, fény- és hangtechnika mellett idén is sok progra-
mot hozott. A Borostyánút Stúdió is csatlakozott az eseményekhez. Az iskola és az óvoda pedagógusai kézmûves
foglakozást tartottak a gyermekeknek, Hambuch Norbert az elôkészületeknél és a logisztikában alkotott maradan-
dót,  két telki család pedig összesen 125 ezer forint felajánlásával egy koncert, egy kiállítás és a játszóudvar lét-
rejöttét támogatta. 
Köszönet nekik a fentiekért  és másoknak a kisebb-nagyobb segítségért, szervezôtársaim: Bordás Varga Nóra, 
Bujáki László és Lôrinczy György nevében is!

Füzesi Attila
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