
Tóth Árpád: 

Esti kertben…

Érik a gyümölcs
Varga Mihály polgármester írása a település anyagi helyzeté-
nek alakulásáról
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Esti kertben ülünk 
Hallgatag,
Csend csobog körûlünk,
Halk patak,
Mint szomoru fûzfák szelíd
domboldalban,
Halk patakra halkan 
Hajlanak. 

Fönt a szép ezüst ég
S hold lobog,
Istenem, leszünk még 
Boldogok?
Kebleden a fejem:
Jó volna örökké ezen a kis
dombon
Szívedet hallgatnom,
Hogy dobog.

4. oldal

Elkészült az Üdülôterület
közmû- és úthálózati terve

Nyílt levél a
polgármesternek

Az Üdülôterület lakói Varga Mihály polgármesternek címzett nyílt levelet
juttattak el szerkesztôségünkbe, melyben a terület közmû- és úthálózatának
állapotát kifogásolták. A nyílt levelet és az arra adott polgármesteri választ
teljes terjedelmében közöljük.

Részletek a 5. oldalon

Tudnivalók az önkormányzati
választásokról

3. oldal

5. oldal
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Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl
2006. augusztus 3.2006. augusztus 3.

1. napirendi pont: Telki óvoda vezetôjé-
nek tartós távollétével kapcsolatos
munkáltatói intézkedések.
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A testület korábbi döntésével továbbra is
a jelenlegi óvodavezetôt, Palugyai Do-
rottyát választotta meg az intézet élére,
azonban ô augusztus 15.-ével szülési
szabadságra megy. Helyére ideiglenes
jelleggel Mayer Györgynét nevezte ki a
testület egy tartózkodás melletti szava-
zással. A képviselôk hasonló arányú sza-
vazással döntöttek a megbízott óvodave-
zetô illetménykiegészítésérôl, majd egy-
hangú szavazással felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megté-
telére.

2. napirendi pont: Új óvoda építésének
kérdése
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Mihály beszámolt arról, hogy fo-
lyamatban van az új óvoda céljára kije-
lölt terület elôkészítése. A terveztetést be
kell indítani, de ezt meg kell elôznie egy
szakmai program elkészítésének, ami-
ben az óvodavezetés, a Polgármesteri
Hivatal, az Oktatási és Kulturális Bizott-
ság és az oktatási referens venne részt,
így ennek költsége sem lenne. A polgár-
mester javasolta, hogy a testület szavaz-
za meg a program kidolgozásának elin-
dítását annak érdekében, hogy a követ-
kezô testületi ülésen érdemben lehessen
foglalkozni a kérdéssel.
Az ülésen elhangzott, hogy az új óvoda
terveztetésére nincs keretösszeg beállít-
va a költségvetésben, de az aktuális félé-
ves beszámoló után lehetôség van a költ-
ségvetés módosítására is. Varga Mihály
kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságot, hogy a következô testületi
ülésre vizsgálják meg, hogy lehet-e for-
rást teremteni erre a célra.
A képviselôk végül egyhangúlag úgy
döntöttek, hogy az új óvoda építésének
elsô lépéseként beindítják a szakmai
program elkészítését.

3. napirendi pont: Tájékoztatás a
hosszú távú beruházási tervrôl
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A 2007-2013-as, nyolcezer-milliárd fo-
rintos EU-s költségvetési tervhez kap-
csolódóan elindult a kistérségben egy
program. A fejlesztési terv egyelôre nem
tartalmaz konkrét összegeket, hanem
össztársadalmi vitára lett bocsátva, így a
kistérségek is javaslatokat tehetnek.
Olyan projekteket kell felvonultatni
minden falunak, amik megvalósítását –

akár hosszabb távon – szükségesnek ér-
zik. Varga Mihály jelezte, hogy vala-
mennyi önkormányzati bizottságnak, va-
lamint a faluban mûködô társadalmi
szervezetnek el fogja küldeni az anya-
got, kérve ôket, hogy tegyék meg beru-
házási javaslataikat.
Az ülésen jelen lévô Réthy Imre telki la-
kos javasolta, hogy a település honlapjá-
ra is kerüljön fel az anyag.
Varga Mihály válaszában arra kérte
Réthy Imrét, hogy az általa képviselt ci-
vil szervezet is vegyen részt ebben a
munkában.

4. napirendi pont: Tájékoztatás a Ka-
milla utca – Kamilla köz – Barka utca
közvilágítás tervezés kérdésérôl
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A kérdéses utcákban nincs még közvilá-
gítás, ezért egyszerûsített közbeszerzési
eljárás lett kiírva a kivitelezésre. Négy
jelentkezô volt, a pályázatok kiértékelé-
se után a legkedvezôbb ajánlatot adó
Észak-Budai Villamos Kft-t hirdették ki
gyôztesnek. Varga Mihály elmondta,
hogy a vonatkozó törvények szerint saját
hatáskörben dönthetett, amirôl ezúton
tájékoztatta a testületet.

5. napirendi pont: Hitelfelvétellel és
tornacsarnok építéssel kapcsolatos
közbeszerzési eljárást elbíráló bizott-
ság felállítása
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A polgármester javaslatát, mely szerint a
bizottság tagjainak Albert János közgaz-
dász szakértôt, Maronics János mûszaki
szakértôt és Kerekes Anita közbeszerzé-
si szakértôt válasszák meg, a képviselôk
ellenvetés nélkül, egyhangúlag megsza-
vazták.

6. napirendi pont: Helyi Választási Bi-
zottság megválasztása
Elôterjesztô: Tôzsér Zsuzsa, jegyzô
Jegyzô asszony javaslatot tett a bizottsá-
gi tagokra, hangsúlyozva, hogy a java-
solt személyek ismerik a feladatot, töb-
ben közülük korábban is ellátták ezt a
tisztet. A testület a javaslatot egyhangú-
lag támogatta. 

7. napirendi pont: Felajánlás a muskát-
li utcai játszótér automata öntôzô-
rendszerének kiépítésére
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Jelentkezett egy cég, hogy a mintegy fél-
millió forintos beruházást saját költsé-
gén elvégezné, cserébe két darab egy
négyzetméteres hirdetési felületet kérné-
nek a játszótér kerítésén.

Baltási Gábor és Bordás András képvi-
selôk hozzászólása nyomán a testület
egybehangzó szavazással öt éves idôtar-
tamra, egy éves garanciavállalás feltéte-
le mellett elfogadta az ajánlatot.

8. napirendi pont: Kasza vásárlása az
Unimog munkagépre
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Próbajáratra, tapasztalatszerzés céljából
kapott a falu egy használt padka- és egy
rézsûkaszát. Varga Mihály errôl kérdezte
Szûcs János képviselôt, aki elmondta,
hogy az egy hónap próbaidô alatt az esz-
közök hibái elôjöttek, amit az eladó cég
díjmentesen kijavított, illetve az év vé-
géig garanciát is vállaltak azokra. A
munkaeszközök nagyon hatékonynak bi-
zonyultak, olyan helyeken is lehetséges
a gyom gyors lekaszálása, ahol idáig
csak kézi erôvel volt erre mód. Az esz-
közök összesen nettó 1,6 millió forintba
kerülnek, azonban alkalmanként mint-
egy 200 ezer forint megtakarítás várható
általuk, így két év alatt behozzák az áru-
kat. 
A képviselôk végül egyhangú szavazás-
sal a berendezések megvásárlása mellett
döntöttek.

9. napirendi pont: Önkormányzati bér-
lakások kérdése
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A Zápor utcai bérlakásokban két peda-
gógus lakik, akiknek ott tartózkodása
egy korábbi határozatban augusztus vé-
géig lett meghosszabbítva. Az egyik pe-
dagógus idén december 31-ig kérte a
lakhatás újbóli meghosszabbítását, amit
a testület egyhangúlag megszavazott. A
másik pedagógus kérelmét, miszerint
másfél évre szeretné meghosszabbítani a
bérlakás használatának jogát, a testület
nem fogadta el, hanem egyhangú dön-
téssel az ô esetében is idén év végéig en-
gedélyezte azt, biztosítva az esetleges
további hosszabbítás lehetôségét.

10. napirendi pont: Bursa Hungarica
pályázat
Elôterjesztô: Halász Terézia, az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Ez az ösztöndíj pályázat a rossz anyagi
helyzetben élô, felsôoktatásban tanuló
diákok részére lett kiírva. 2003. óta részt
vesz benne a falu, és az eddigi években
sikerült általa megsegíteni rászoruló tel-
ki fiatalokat. Mivel az önkormányzatnak
minden évben pályázni kell a lehetôség-
re, Halász Terézia kérte a képviselôket,
hogy idén is támogassák a pályázat be-
nyújtását. 
A testület ellenvetés nélkül megszavazta
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az elôterjesztést.

Egyebek:
Inotay György képviselô felhívta a testü-
let figyelmét az üdülôtelepi lakosok be-
adványára, amire nem kaptak választ. (A
beadványt és az arra adott választ la-
punk 4. oldalán olvashatják – a szerk.)
Baltási Gábor arról tájékoztatta a képvi-
selôket, hogy a Telki SE nyert egy pályá-
zaton 300 ezer forintot, és kérnék az Ön-
kormányzattól az önrész biztosítását.
Péter András úgy foglalt állást, hogy
amennyiben a sportegyesület pályázott
és nyert, akkor ez méltányolandó, és az
Önkormányzatnak erkölcsi kötelessége
az önrész biztosítása.

Varga Mihály hiányolta a konkrétumo-
kat az elôterjesztésbôl, és felkérte a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Köz-
biztonsági Bizottságot, hogy tárgyalja a
kérdést. 
Tôzsér Zsuzsa jegyzô javaslatára a kép-
viselôk arról hoztak egybehangzó dön-
tést, hogy az idô rövidsége miatt a PTKB
hatáskörébe utalják a döntést, és a bizott-
ság állásfoglalását tudomásul fogják
venni.
Varga Mihály ezután beszámolt arról,
hogy Réthy Imre telki lakos beadványá-
ban kifogásolta, hogy az iskolabôvítésre
kiírt pályázat úgy lett megjelentetve,
hogy a finanszírozásra kiírt közbeszerzé-
si eljárás még nem zárult le.
Varga Mihály elmondta, hogy a közbe-

szerzési referens véleményét kikérte a
kérdésben, aki elmondta, hogy a törvény
2003-as módosítása nem írja elô, hogy a
pályázat kiírásakor a fedezetnek rendel-
kezésre kell állnia.
Péter András képviselô reagálásában fel-
vetette a kérdést, hogy vajon mi lehetett
a motivációja a telki polgárnak a bead-
vánnyal.

11. napirendi pont: Ingatlanhasznosí-
tás kérdése
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A témát zárt ülésen tárgyalta a képvi-
selôtestület.  

Füzesi Attila

Tisztelt választópolgár!

2006. október 1.-jén ismét települési önkormányzati képviselôk, polgármeste-
rek és megyei közgyûlési tagok választására kerül sor.

Az önkormányzati képviselôk választására négyévenként egyszer kerül sor. Ve-
gyen ön is részt a választáson, adjon felhatalmazást a közügyek intézésére! Kér-
jük, menjen el szavazni 2006. október 1.-jén!

Az alábbi rövid tájékoztató segítséget nyújt Önnek, hogy a jelöltállítás és a sza-
vazás legfontosabb szabályai ismeretében éljen választójogával.

1. A települési önkormányzati képviselôk jelölése és választása
Jelöltet ajánlani a sárga színû ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy
megbízottjának történô átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet
ajánlhat. Képviselôjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkezô vá-
lasztópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, amennyi a te-
lepülésen betölthetô képviselôi helyek száma.

A települési önkormányzati képviselôket a település választópolgárai egy kislis-
tás szavazólapon választják meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat,
amennyi a településen megválasztható képviselôk száma, de szavazata akkor is
érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. A szavazólapon a jelöltek
neve ábécé sorrendben szerepel. A megválasztható képviselôk száma a szavazó-
lapon feltüntetésre kerül. Képviselôk azon jelöltek lesznek, akik a legtöbb sza-
vazatot kapták.

2. Polgármester jelölés és választása
A polgármester-jelöltet ajánlani a rózsaszínû ajánlószelvény kitöltésével és a je-
löltnek vagy megbízottjának történô átadásával lehet. Egy választópolgár csak
egy polgármester-jelöltet ajánlhat. Polgármester-jelölt az lehet, akit a települé-
sen lakóhellyel rendelkezô választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A szavazólapon valamennyi polgármester-jelölt neve ábécé sorrendben szere-
pel. Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármester, aki a je-
löltek közül a legtöbb szavazatot kapta.

Dr. Tôzsér Zsuzsa
Helyi Választási Iroda Vezetôje

Hosszabbított Hivatali
nyitva tartás
visszavonása

Értesítjük a T. lakosságot, hogy a
nyári idôszakra kísérleti jelleggel
elrendelt hosszabbított hétfôi
nyitvatartást tekintettel az ér-
deklôdés hiányára 2006. augusz-
tus 28-tól visszavonom.

A hétfôi ügyfélfogadás a továb-
biakban 14 órától 18 óráig tart.

Dr. Tôzsér Zsuzsa
jegyzô

Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakos-
ságot arról, hogy Budajenô köz-
ség Önkormányzatának képvi-
selô-testülete 87/2006(07.27.)
számú határozatával döntött ar-
ról, hogy hozzájárul a Rozma-
ring utcai útfelújításhoz maxi-
mum 3 millió forint erejéig.

A fennmaradó pénzügyi fedezet-
nek Telki Község Önkormányza-
ta által történô biztosításával
elôreláthatólag az idei év szep-
temberére a Rozmaring utca  (a
Rózsa utcától a Margaréta utcáig)
aszfalt burkolatot kap.

Telki Önkormányzat
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Tisztelt Polgármester Úr !

Tavaly januárban nyílt levélben for-
dultunk Önhöz, ecsetelve az Üdülôte-
rületen a téli hónapok útviszonyait,
kérve a balesetmentes közlekedéshez
szükséges minimális feltételek biztosí-
tását.
Válaszából megtudtuk, hogy az üdülö-
területi utakon a síkosságmentesítést -
szilárdburkolat hiányában - 0,4-es ka-
viccsal gyakorlatilag durva homokkal
kell elvégezni. Sajnálattal tapasztal-
tuk, hogy az idei télen sem történt vál-
tozás az utakon, a leírt homokszórás
hasonlóan az elôzô évhez elmaradt,
így továbbra is csúszkáltunk gyalogo-
san, és gépjármûvel egyaránt. Szilárd
burkolatot pedig, ami megoldaná, és
megkönnyítené az itt élôk életét, az
Önkormányzat csak az Üdülôterület
csatornázása után tervezi.  
Úgy látjuk azonban, hogy a fent leír-
tak hosszú évek óta visszatérô, és
megoldatlan kérdések, illetve csak a
tervezés és ígéret szintjén maradnak. 
Elgondolkodtató - mondhatni felhábo-

rító - az a beszámoló ami a február 23-
án, és február 28-án megtartott képvi-
selôtestületi ülésrôl az ez év márciusi
Telki Naplóban megjelent.
Addig, amíg Ön a képviselôtestülettel
azon vitatkozik, hogy a kisebb, vagy a
nagyobb vagy esetleg mindkettô
mûfûves sport, ill. focipálya valósul-
jon meg, addig itt az Üdülôterületen
élôknek- különösen télen, de a na-
gyobb esôzéseknél - napi sportot je-
lent eljutni a buszmegállóba, a faluba
az alapvetô élelmiszerekért, a postára,
az orvosirendelôbe. Mindez kisgyer-
mekekkel, babakocsival és moz-
gásszervi fogyatékosok számára telje-
sen lehetetlen.
További komoly gondot okoz télen a
szennyvíz elszállítása - csatorna hiá-
nyában - a síkos lefagyott utcákban.
Ezt a lejtôs meredek utak még tovább
nehezítik.
Nyáron, száraz idôben - nemcsak a
légzôszervi betegek, akik Telki külön-
leges klímája miatt költöztek ki, ha-
nem az egészséges emberek számára
is - egészségkárosító a gépjármûvek
által felvert kôpor. 

Mivel kevés reális esélyt látunk arra,
hogy az Üdülôterületen a csatornahá-
lózat belátható idôn belül kiépül, ezért
kényszerültünk ismételten arra, hogy
hangot adjunk elégedetlenségünknek,
és határozottan követeljük e tarthata-
lan állapot megszüntetését, - javítgatá-
sok,  kifizetett tervek, átgondolatlan
beruházások helyett - a vízelvezetôár-
kok, a szilárd útburkolatok, a buszme-
gállok, a hozzávezetô járdák és világí-
tás kiépítését.

Kérjük, hogy az Önkormányzat hala-
déktalanul biztosítsa a fentiekben em-
lített kommunális ellátottságot az
Üdülôterületen, amely régi és szerves
része Telkinek, így az ott élôk, mint
egyenragú, adófizetô állampolgárok
joggal igénylik azt az infrastruktúrát,
amely a község újabb területein már
kiépült.

Tájékoztatjuk, hogy levelünket egy-
idejüleg megküldtük a Telki Naplónak
is.

Telki, 2006. június hó
Tisztelettel: Az Üdülôterület lakói 
(melléklet: 8 oldalon 195 aláírás)

Nyílt levél Varga Mihály polgármester úrnak

Tisztelt Levélírók !
Önök, telki lakosokként, joggal tarta-
nak igényt a jelenleginél színvonala-
sabb közmûellátásra, melynek megte-
remtése önkormányzatunk számára
fontos feladat.

Ennek érdekében az elmúlt években
az alábbiakat tettük :

– Megépítettük az új szennyvíztisztí-
tót, mely elôfeltétele az üdülôtelep
csatornázásának

– Rendszeresen karbantartjuk a mur-
vás úthálózatot

– Új hóeltakarító gépet szereztünk be
elsôsorban az üdülôtelepen koráb-
ban meglévô hiányosságok meg-
szüntetésére

– Megterveztettük az Üdülôtelep
szennyvízcsatorna, út és csapadék-
víz hálózatát

A tervek szakértôi felülvizsgálata fo-

lyamatban van, mellyel egyidôben
szeretnénk az érintett ingatlantulajdo-
nosoknak, elsôsorban a csatornabekö-
tésekkel kapcsolatos, véleményét is
megismerni. A terveket a polgármeste-
ri hivatalban szeptember 6.-án 16 órá-
tól lehet megtekinteni, és a jelen lévô
tervezôvel konzultálni. A tervre ezt
követôen kérjük meg a vízjogi létesí-
tési engedélyt.

Tekintettel arra, hogy a szennyvízcsa-
torna kiépítése az idei évben már nem
kezdhetô meg, a Tulipán utca felújítá-
sáról, valamint a Hóvirág utca mere-
dek szakaszának felületkezelésérôl
már intézkedtem. Ezzel, reményeink
szerint, a közlekedés feltételei érez-
hetôen javulnak az Üdülôtelepen.

Fentieken túl szeretném tájékoztatni
Önöket arról, hogy az infrastruktúra
kiépítésében  településünk egyéb terü-
letein is komoly feladataink vannak.
Jelenleg megkezdôdött a Kamilla-Bar-
ka-Áfonya utca közvilágítási hálózatá-

nak kiépítése, mivel ezen a területen
egyáltalán nincs közvilágítás. Elké-
szült településünk elsô - az érvényes
elôírásoknak megfelelô – játszótere,
folyamatban van az iskola bôvítése, és
elkezdôdött az úthálózat felújítása is.
Ezeket, amint a korábbi évek beruhá-
zásait /szennyvíztisztító, bérlakások,
lakótelkek közmûvesítése, körforga-
lom, út- és közvilágítási hálózat fej-
lesztés, járdaépítések/ sem tekinthet-
jük átgondolatlannak, annál inkább
szükségesnek.

Ebbe a sorba illeszkedik az Üdülôte-
lep infrastrukturális hiányosságainak
megszüntetése is. 

A tervezôi költségszámítások szerint
ez a feladat több száz millió forintos
beruházást igényel, melynek megvaló-
sítása érdekében a továbbiakban is
számítunk segítô együttmûködésükre.

Varga Mihály 

polgármester
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A közbeszerzési eljárással kiválasztott
Út-Teszt Kft. által készített út-, csator-
na-, csapadékvíz elvezetés- és geotech-
nika tervek az Üdülôterület egészére,
valamint az Orgona utca egy részére vo-
natkoznak.
Az Üdülôterület sajátos domborzati vi-
szonyaihoz a meglévô utcaszerkezet
nem alkalmazkodik mindenhol: eseten-
ként az utcák két irányból középre lejte-
nek. A csatornaterveket igyekeztek úgy
kialakítani, hogy minél kevesebb helyen
kelljen átemelôkkel megoldani a
szennyvíz elvezetését. Ezt a szempontot

már a pályázati kiírásban is szerepeltet-
te az Önkormányzat.
A tervek szerint az Üdülôterület összes
utcája aszfaltburkolatot kap majd, a csa-
padékvíz elvezetésének többféle módja
is alkalmazásra kerül. Az út szélessé-
gétôl és lejtésétôl függôen vízelvezetô
árokban, folyókával, vagy az út középre
lejtetésével oldják meg az esôvíz elve-
zetését. A Nyúl és az ôz utcák környé-
kén valószínûleg a jármûforgalom egy-
irányúsítására is sor kerül.
A terveket jelenleg az Önkormányzat ál-
tal megbízott szakértôk vizsgálják, az

esetleges hiányosságok korrigálása után
kerülnek majd átvételre és véglegesítés-
re.

fa

Elkészültek az Üdülôterület csatorna- és
úthálózat tervei

Az Üdülôterület szennyvízcsator-
na hálózat tervismertetését 2006.
szeptember 6-án szerdán délután 16
órakor tartjuk az Önkormányzat
mûszaki osztályán a tervezô részvé-
telével.

Üdvözlettel Posgai Csabáné

Kedvezett az idôjárás az idén a gyümöl-
csöknek. Szépen fejlôdik a barack, a körte,
egyre zamatosabb a szilva, és a szôlô is
igen biztatóan alakul. Azok a kertészek,
akik metszettek, permeteztek, rendben tar-
tották ültetvényüket most elégedettek lehet-
nek, munkájuknak beérik a gyümölcse.
Nem mindig sikerülnek ilyen jól a dolgok.
Van úgy, hogy a lelkiismeretes kertész leg-
jobb igyekezete ellenére is elmarad az ered-
mény. A jó kertész akkor sem csügged, hi-
szen tudja, a jövô évi termésért idén is meg
kell dolgoznia.
Jól alakulnak településünk dolgai is. Az el-
múlt évek megfeszített munkájával megte-
remtett, és gondozott gyümölcsös termôre
fordult. Elképeléseink igazolódtak, az in-
gatlanfejlesztés mára már komoly bevételt
hoz számunkra.
A történet még az elôzô ciklusban
kezdôdött, amikor sikerült a falunak 36
hektár állami földet megvásárolnia az
Öreghegyen. 2002 végén kellett szembe-
sülnünk azzal a ténnyel, hogy a fejlesztésre
kijelölt 24 hektáros terület mûvelési-ág vál-
tásának jogi eljárása még csak az elején
tart, megfelelô közmûtervek pedig nem áll-
nak rendelkezésre. A helyzetet bonyolította
a szennyvíztisztítónk mûködésének elégte-
lensége, melynek okán az illetékes szakha-
tóság tudomásunkra hozta, addig nem kap-
hatunk a közmûvesítésre engedélyt, amíg a
szennyvíztisztítónk kapacitását nem bôvít-
jük. Hasonló gondokat okozott az öreghe-
gyi lakóút-hálózat engedélyeztetése is,
amelyet csak abban az esetben remélhet-
tünk, amennyiben megépítjük a temetôi
körforgalmú csomópontot. (Ki is emlékszik
már arra az „S” kanyarra?)
Nekiláttunk hát a feltételek megteremtésé-
nek. Szennyvíztisztítót kellett építenünk,
miközben a kassza üres volt. Minden lele-
ményességünkre, és teljesen új pénzügyi

megoldásokra volt szükség ahhoz, hogy ez
sikerüljön. Nem mellékesen a nagy kapaci-
tású szennyvíztisztító megépítése volt a fel-
tétele annak is, hogy bárhol máshol a falu-
ban (pl. az Üdülôterületen) a késôbbiekben
lehetôség legyen a csatornahálózat kiépíté-
sére.
Idôközben számunkra hátrányosan változ-
tak az adószabályok, ezzel újabb bonyodal-
mak keletkeztek. A körforgalom építéséhez
nyertünk némi állami támogatást, így ezt a
feladatot szerencsésen letudhattuk. 
A Legelôdomb 1998 és 2002 közötti (vagy
elôzô ciklusban történt) fejlesztésének ku-
darcát nem kívántuk megismételni, hiszen
ott, a beígért, de idôben nem teljesített
közmûvesítésbôl az önkormányzatunknak
több tízmilliós (!) kára keletkezett. Az öreg-
hegyi lakóterületet tehát egy ütemben, és
teljes körôen kellett közmûvesítenünk.
Mindeközben felépítettünk egy háromlaká-
sos bérházat, leaszfaltoztuk a Juharfa, Szilfa,
Hársfa utcákat, járdát és közvilágítást építet-
tünk a Boróka utcában. A következô évben a
Levendula és Berkenye utca kapott közvilá-
gítást és aszfaltburkolatot, valamint rendez-
tük, parkosítottuk a temetô környékét.
2004 végére elkészült a szennyvíztisztí-
tónk, és befejezôdött az Öreghegyi lakóte-
rület közmûvesítése is. Úgy gondoltuk, a
nehezén túljutottunk, már csak értékesíteni
kell a telkeket.
Az ingatlanpiac a gazdaság nagyon érzé-
keny területe, számtalan nemzetgazdasági
és külgazdasági tényezô befolyásolja a pia-
ci folyamatokat. Sokak számára talán hihe-
tetlennek tûnik, de a magyar ingatlanpiacra
még az amerikai ipari termelés alakulása is
hatással van. 
2005 nyár végéig a budapesti tôzsde szár-
nyalt, újabb és újabb csúcsokat döntött, a
forint pedig stabilan állt egy erôs árfolya-
mon. Az ingatlanpiacon semmilyen moz-

gást nem tapasztaltunk. 
Számomra teljesen nyilvánvaló volt, hogy
a tôzsde és a forint árfolyamának gyengülé-
se hozza meg a vevôket. Ez így is történt. A
nyár végén nagyot zuhant a tôzsde, a forint
erôs ingadozásokkal gyengülni kezdett. Ez-
zel egyidôben megjelentek az elsô ér-
deklôdôk, és hamarosan elindultak az érté-
kesítések is.  2005 októbere és 2006 júliusa
között 27 telket sikerült értékesítenünk
összesen 400 millió forint értékben. /Ebbôl,
sajnos, mintegy 80 millió forint adót be kell
fizetnünk a központi költségvetésbe./ 
A bevételbôl visszafizettük az elôzô ciklus-
ból itt maradt adósságainkat, ezzel ismét hi-
telképessé váltunk. Ez lehetôvé teszi ked-
vezményes, támogatott hitel felvételét (kb.
4% kamat), amellyel kiválthatjuk a piaci
kamatozású hitelünket.  Pénzügyi helyze-
tünk stabilizálódott.
Érdemes megemlíteni, hogy ebben a cik-
lusban egyetlen négyzetméternyi földet
sem vontunk belterületbe építési telkek ki-
alakításának céljából, vagyis – miközben
biztonságos pénzügyi helyzetet teremtet-
tünk – a falu korábbi erôteljes terjeszkedé-
sét is sikerült megállítanunk.
A telekértékesítésbôl származó bevételek
nem csak a jelen ciklusban segíthetik fej-
lesztéseinket, hanem a következô önkor-
mányzati testület számára is jelentôs forrá-
sokat biztosít akár a beruházások közvetlen
finanszírozásra, akár pályázati önrész biz-
tosítására. Ez a 1,5 – 2 milliárd forintnyi
vagyon, és a rendezett pénzügyek igen jó
alapot adnak a következô testület eredmé-
nyes mûködéséhez. 
Jól gondozott fáink termôre fordultak, és a
kedvezô idôjárás jó terméshez segített ben-
nünket. Ápoljuk a továbbiakban is gondosan.

Varga Mihály
polgármester

Érik a gyümölcs
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HELYREIGAZÍTÁS

A Telki Napló elôzô számában a Ci-
vilek a pályán címû cikkbôl az aláb-
bi bevezetô kimaradt:
„A „Telki Közbiztonságáért” Ki-
emelten Közhasznú Egyesületet
(TelkiKE) Földvári-Nagy László, el-
nök mutatja be. Az Egyesület tavaly
a Telki Fórum hozzászólói közül
alakult. A 2005. november 15-i ala-
kuló közgyûlés után a Cégbíróság
2006. április 3-án nyilvántartásba
vette. Elnökség: Földvári-Nagy
László, Füzi Péter, Németh Csaba,
dr. Rátky József
Felügyelô Bizottság tagjai: Imhof
Iván, Szilágyi Gábor, Gyôrffy Zol-
tán”
A hibáért szíves elnézésüket kérjük.
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A Budaörsi Rendôrkapitányság illeté-
kességi területén 21 bevásárló központ
található, illetve a tömegközlekedés is
gyakori. Az szinte köztudott, hogy a
zsebtolvajok leginkább ezeken a terüle-
teken tevékenykednek. Elôzzük meg a
bajt! Ne adjunk esélyt a zsebtolvajok-
nak!
A zsebesek jellegzetes alakjai a bûnözôi
körnek. Amikor hagyományos zsebtolva-
jokról beszélünk, akkor majdnem minden
embernek a tolvajvilág „úriemberei” jut-
nak eszébe. Nem véletlenül, hiszen az
igazi zsebtolvaj sohasem alkalmaz sem-
miféle erôszakot a kiszemelt dolog ello-
pása érdekében.
A zsebtolvajok ritkán egyedül, leginkább
bûnszövetségben, kialakult módszerek
szerint tevékenykednek.
A zsebesek módszerei általában:
- A nagy tömegben, tömegközlekedési

eszközökre történô fel, illetve leszál-

láskor lökdösôdni, tüle-
kedni kezdenek, és a
szoros érintkezést kihasználva próbál-
ják elemelni a pénztárcákat, értékeket. 

- Mások kézben álcázott tárgyakat
(nagy bevásárló szatyor, újság) tartva
kutatnak értékeink után.

- És vannak akik zsebmetszés módsze-
rével akarják megkaparintani a kisze-
melt zsákmányt.
A tolvajok „bámulatra méltóan ügyes
ujjai” ellenére is léteznek hatásos le-
hetôségek a védelemre:

- Próbáljuk magunknál tartani testhez
szorítva fontosabb értéktárgyainkat.

- A pénztárcát ellenôrizhetô, biztos
helyre tegyük. (pl.: kabát belsô zsebé-
be, vagy olyan zárt táskába, melyet a
kézre tudunk erôsíteni, vagy ruházat
alatt nyakba akasztott, illetve elôl hor-
dott táskába)

- Forgalmas helyen – lehetôség szerint –

nézzünk körül, és ha hosszabb idôn
keresztül gyanúsan viselkedô sze-
mélyt látunk magunk mellett, tekint-
sük azt figyelmeztetésnek.

- Ugyancsak figyelni kell nincs-e köze-
lünkben olyan személy, aki zsebekre,
táskákra néz, mely bizonyos esetekben
arra irányul, hogy megtudják, hol tart-
juk értékeinket.

- Ne hagyjuk ôrizetlenül a bevásárlóko-
csira helyezett táskánkat, kabátunkat,
mert a vásárlás/válogatás ideje alatt a
tolvajok néhány másodperc alatt eltu-
lajdoníthatják értékeinket.

NE FELEDJÜK! A tolvajoknak a pénz
kell, és nem az irataink, de mivel legtöb-
ben ezeket egy helyen tárolják, így egy-
szerre ér minket a kár, majd mehetünk a
Rendôrségre feljelentést tenni, az Okmá-
nyirodába, és a Társadalombiztosítóhoz.
Ez persze mind idô és pénz, sok – sok
bosszúság. 

Kanyog Andrea
Bûnmegelôzési elôadó

Örömteli hír, hogy július hónapban nem történt bûncselek-
mény Telki területén. Mindössze egy közlekedési baleset
volt.
2006. június 24-én 11:50 órakor Sz. K. perbáli lakos sze-
mélygépjármûvével nagy sebességgel haladt a Napsugár ut-
cában, majd bekanyarodott a Szellô utcába, ahol egy családi

ház kôkerítésének csapódott. Az ütközést követôen a kerítés
melletti árokba csúszott.

A vezetôvel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív
eredményt mutatott.

Személyi sérülés a baleset során nem keletkezett.

Rendôrségi hírek (2006.07.01. – 2006.08.11.)

Óvjuk meg értékeinket!
ZSEBTOLVAJLÁS

Felhívás
Tisztelt Állampolgárok!

Az egész ország területén hosszú idô óta tapasztalt rendkívül aszályos
idôjárásra való tekintettel a Földmûvelôdési és Vidékfejlesztési Minisztérium
2006 augusztus 3-tól kezdôdôen, az ország egész területén általános
tûzgyújtási tilalmat rendel el.
A tûzgyújtási tilalom vonatkozik:
– az erdôkre (a kijelölt tûzrakóhelyekre is),
– az erdôk 20 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket, valamint parlag és

gazégetést is
– az utak és vasutak körzetére, azok melleti fásításokra (különös tekintettel az

égô dohánynemü jármûbôl történô kidobására).
A rendelet visszavonásig érvényben marad!
A visszavonásról a médiákon keresztül értesülhetnek.
Az elôírás megszegése szabálysértési eljárást von maga után. A nemkívánatos
tûzesetek megelôzése a köz- és magánvagyon védelme érdekében kérjük
Önöket, hogy a tilalomra vonatkozó elôírásokat tartsák be.

Vörös János tû. ezredes sk.
tûzoltóparancsnok

                    



Ha támogatja az elképzelést, kérjük, csatlakozzon Ön is!

A kitöltött jelentkezést a Telki Postahivatal fogadja (Telki Pf. 5). Augusztus végén a kezdeményezôk
képviseletében aláíróívvel fogunk körbejárni, hogy támogatók aláírásukat ott is megadhassák.
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1956-os emlékmû Telkiben
Út a szándékig
Egy, a faluban állítandó 56-os emlékmû
gondolata elôször az év elején merült fel. A
választások után történtek határozottabb lé-
pések egy helyi 56-os emlékmû kialakításá-
ra. Június-júliusban érleltük meg az emlék-
mû itt közreadott tervét.

Az emlékmû javaslat
Telki 56-os emlékmûvét eredetileg is már a
falu központjában tartottuk indokoltnak.
Több helyszín-lehetôség mérlegelése után
a pogármesteri hivatal mellett lévô liget-
ben, a meglévô 30 éves felszabadulási em-
lékszikla átalakítását javasoltuk. 

Leírás
Telki 56-os emlékmûve egy sziklát hasító
fejsze legyen, amely azonban beletörik a
mozdulat erejébe.

A szikla szimbolizálja a sérthetetlennek,
megdönthetetlennek hitt erôszakrend-
szert, amely „felszabadulásként” hirdette
a háború végével kezdôdô változásokat:
a svábok erôszakos kitelepítését, a „ma-

lenkij robot”-ra elhurcolt és jórészt ott is
pusztult magyarok százezreit, a negy-
vennyolcas kékcédulás választásokat; a
demokráciát sárba tipró Rákosi rend-
szert; azt, hogy ezekrôl nem volt szabad
szót ejteni, ellenkezôleg, csak az uralko-
dó ideológiát éltetô vastaps lehetett a hét-
köznapi ember túlélésének záloga; az öt-
venes éveket jól jellemzô, hátborzongató
akasztófa-humort: „Csak kétféle ember
van: aki ült, és aki ülni fog!”. 
A fejsze a magyar nép szabadság-,
igazságszeretetét, és tûrôképességét
szimbolizálja. Azt a türelmet, amely bô
11 évvel a második világháború után fo-
gyott el, és kiáltott „Most már elég!”-et. A
sziklát hasító fejsze jelképezi a forradal-
mi fellángolás erejét, a mindenen átívelô
nemzeti összetartást; az elérhetetlen, a
realitáson túli szabadságért tett hôsi
erôfeszítést, a változásért egyként kiáltó
közakaratot, a szabadságharcot egy ide-
gen, elnyomó rendszer ellen – amely
harcnak átütô erejét végül csak nyélbe tö-
ri a repedô, de mégis helyén maradó
diktatúra kôsziklája. 

A törött nyelû fejsze a sziklával legyen
mementó mindegyikünk számára. Az öt-
ven évvel ezelôtt tett történelmi fejszecsa-
pás jelentette a politikai rendszer erózió-
jának kezdetét. Nem volt hiába a temér-
dek áldozat 56 ôszén, és az azt követô
megtorlás idején! Bô három évtized múl-
tával az erôszak-rendszer át kellett adja
helyét egy demokratikusabb, szabadabb
berendezkedésnek.

1956-os emlékmû Telkiben

A 2006. augusztusában, telki lakosok által indítványozott
emlékmû állítását támogatom

Telki, 2006. ________________________      név: ________________________

2089 Telki, ________________________ ________________________
cím aláírás

Babik István
Balogh Gyuláné
Bélik Péter
Callmeyer Ferenc
Callmeyer Ferencné
Füzi Katalin
Füzi Péter

Hambuch Norbert
dr. Jeney András
dr. Kralovánszky Judit
Kvasz Károlyné
Móczár Gábor
Pojják László
Portik Ferenc

Sánta László
dr. Szabados György
Szabados Györgyné
Szabó Róbert
Szabó Róbertné
Szécsi Zsolt
Szécsiné Szabó Lilla

Szendrôi József
Szendrôy Károly
Szôke Miklós
Vajna Istvánné
dr. Vinis Gizella

Indítványozók és támogatók
56-os emlékmû létrehozását Telki itt felsorolt lakosai indítványozták: Kirándulás Deákiba

A telki Nyugdíjas Klub 2006. szep-
tember 08-án kirándulást szervez a
szlovákiai Deákiba. Deáki Telkihez
hasonlóan ezeréves falu, mely szintén
a bencés rendhez tartozott. A deáki
Szûz Mária templom legrégebbi része
a Szent István kápolna. A kápolnához
kapcsolódik az építmény legje-
lentôsebb része a román stílusú, két-
tornyú templomkolostor, melyet 1228.
november 14. szenteltek fel. Itt hasz-
nálták a Pray kódexet, melyben rálel-
tek elsô összefüggô írásos nyelvemlé-
künkre, a Halotti beszéd és könyör-
gésre.
A kirándulás szakmai vezetôje: Boros
Klára, az Egyetemi Könyvtár
levéltárosa
A kirándulásra jelentkezni lehet Cso-
paki Istvánnénál, a 372-279 telefon-
számon.

Halász Terézia
Szociális és Egészségügyi Bizottság 

A KOKUKK Egyesület ôsszel is folytatja "ESTI BESZÉLGETÉSEK" címmel idén indított irodalmi sorozatát. A következô alkalom
SZEPTEMBER 16-ÁN 18 ÓRAI KEZDETTEL A BOROSTYÁNÚT STÚDIÓBAN (Muskátli u. 6/b) lesz,
THOMAS MANN, MARIO ÉS A VARÁZSLÓ címû mûvérôl fogunk beszélgetni. Addig még jut idô a kisregény újraolvasására, elolvasá-
sára! Mindenkit szeretettel és egy csésze teával várunk, aki szeretné újragondolni a német író üzenetét ártatlanságról, befolyásolhatóságról, a
világról!
A beszélgetést vezeti: Keserûné Molnár Krisztina MKR
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2005 májusában Harkai Gábor atya Tel-
ki és Budajenô plébánosának kezdemé-
nyezésére megalakult a Magyar Katoli-
kus Karitász helyi csoportja. A Karitász
célja a krisztusi szeretet közvetítése az
emberek felé, fizikai és lelki segítség-
nyújtás az arra rászorulók számára.
Ebbôl próbálja kivenni helyi szinten a
részét a jelenleg tizennégy tagot számlá-
ló Telki-Budajenôi Karitász Csoport.
Néhány mondat a csoport eddigi tevékeny-
ségérôl:

A tavalyi év folyamán november hónapban
Erzsébet-napi gyûjtés volt mindkét temp-
lomban a szegények és betegek javára. Ezt
követôen az adventi idôszakban folyamatos
gyûjtés zajlott, mind pénzbeli, mind termé-
szetbeni adományok formájában. Ennek
keretében került sor egy jótékonysági hang-
verseny megrendezésére is a Telki Nôikar
közremûködésével, valamint részt vettünk
a mindkét községben lebonyolított úgyne-
vezett „krumpliebéden”, melynek kereté-

ben az egybegyûltek közösen fogyasztották
el a fôtt krumpliból álló ebédet, cserébe fe-
lajánlották a rászorulók karácsonyára a va-
sárnapi ebédjükre egyébként szánt össze-
get. Valamennyi rendezvény bevételét a
környékbeli rászorulók karácsonyának
szebbé tételére fordítottuk. Az adományok
szétosztására karácsony hetében került sor.

Az idei évben segítettünk a nagy sikerû ka-
tolikus bál lebonyolításában, és természete-
sen folyamatosan készen állunk, hogy se-
gítséget nyújtsunk az arra rászorulók szá-
mára.

Szeptemberben szeretnénk lebonyolítani
ruhanemûk és más használati cikkek börzé-
jét az iskolakezdés megkönnyítésére
(bôvebb információk az erre vonatkozó fel-
hívásban találhatók), az ádventi idôszak-
ban pedig az idén is szeretnénk jótékonysá-
gi koncertet, karácsonyi vásárt és egész ád-
ventben folyamatos gyôjtést szervezni a rá-
szorulók karácsonyának szebbé tételére.

Mindezeken túl a Karitász csoport feladatá-
ul tôzte ki, hogy személyes kapcsolatot ala-
kítson ki a környéken élô rászorulókkal,
melynek keretében látogatnánk és mun-
kánkkal segítenénk az idôseket, betegeket,
nagycsaládosokat.

Ezért kérjük, hogy jelentkezzenek azok,
akik szívesen fogadnák a Karitász tagjainak
segítségét, illetve akik tudnak a környeze-
tükben élô rászorulókról. Továbbá szívesen
várunk minden érdeklôdôt, aki személyes
közremûködésével, anyagi vagy természet-
beni hozzájárulásával támogatná a helyi
Karitász csoport munkáját.

Elérhetôségeink:
Harkai Gábor atya, Telki és Budajenô
plébánosa 
Heimné dr. Gáll Bernadett, a Karitász
csoport vezetôje tel.: 06-30-9865232 
Helyileg a Budajenôi Plébánia.
Bankszámlaszám: 11742348-20012027
(Karitasz megjelöléssel)

Adománygyûjtés 
Kiscsécsnek

A májusi sikeres akció után már jeleztem,
hogy ôsszel, az iskolakezdés segítésére
újabb gyûjtést szervezünk Kiscsécs lakói
számára. Elsôsorban meleg ruhát, iskola-
szereket, és fôként használható állapotú
kerékpárokat várunk. Kérem, hogy le-
hetôség szerint a csomagokon kívülrôl, jól
látható helyen tüntessék fel a tartalmat.
Gyûjtés helye: Pajta
Idôpont:
2006. szeptember 12. kedd du. 16-18 óráig
2006. szeptember 13. szerda de. 9-11 óráig 

Segítségüket köszönöm!
Halász Terézia

Szociális és Egészségügyi Bizottság

BEMUTATKOZIK A HELYI KARITÁSZ CSOPORT

Az Egészség Napja
2006.szeptember 2.

Már három éve szeptember elsô szombatja az Egészség napja Telkiben. A telki
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ifjúsági és Sport  Bizottság
közös szervezésében,  a civil szervezetek –KOKUKK, Telki SE, Telki Közbiztonságáért
Egyesület- közremûködésével, és magánszemélyek  támogatásával ezen a napon az
egészséges életmód, az egészségfejlesztés és egészségmegôrzés, a környezetvédelem
kerül a figyelem központjába.  Rendezvényünk fô célja, hogy felhívjuk a figyelmet
legnagyobb kincsünkre, az EGÉSZSÉGRE, melyet erôsíteni, védeni, megôrizni
nemcsak az egészségügyben dolgozók feladata és kötelessége, hanem az egyénnek és a
közösségnek a felelôssége is. A lehetôségekrôl és a tennivalókról szól ez a nap.

Az alkalom fontossága miatt színes, változatos programmal várjuk településünk
minden lakóját, kicsiket és nagyokat, idôseket, és fiatalokat, remélve, hogy a bôséges
választékból mindenki talál kedvére valót. Délelôtt egészségügyi szôrôvizsgálatokon,
állapotfelméréseken, életmód tanácsadáson vehetnek részt az érdeklôdôk, és ekkor
kezdôdnek a sportprogramok is, az iskolában gerinctornát, az iskola melletti pályán
pedig strandröplabda-bajnokságot szervezünk. Az iskola elôtti téren lovaglásra nyílik
alkalom, a küzdôsportok kedvelôi pedig, egy 6x6 méteres ringben, kipróbálhatják a
sumó birkózást, boxolást, a gladiátor küzdelmet, valamint a twistert. A játékok 8-99 éves
korig ajánlottak, és garantáltan veszélymentesek. 

Délután az egészséges életmódhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódó programokkal,
elôadásokkal, mûhelybeszélgetésekkel, sportbemutatókkal –akrobatikus rock and roll,
Ritmikus Gimnasztika, légpuska lövészet, íjászat- várjuk az érdeklôdôket. Az idén
alakult Telki Közbiztonságáért Egyesület kerékpáros-KRESZ vetélkedôt szervez,
elméleti és gyakorlati feladatokkal, az alsó és felsô tagozatos diákok részére. A
sportpályán a képviselôk, a helyi fiatalok, valamint Budajenô csapata méri össze erejét
fociban és kézilabdában. A játékban és a szurkolásban megéhezett telki és budajenôi
polgárokat pedig egészséges közös vacsorára hívjuk. Este a versenyek gyôzteseinek
ünneplése után a „Hitchfunkers” zenekar játszik, és akinek ezután, a vidám nap után
kedve támad énekelni, kipróbálhatja magát, kedvenc számával, a Karaoke partyn. 

A részletes programról külön szórólapon értesülhetnek.

Halász Terézia
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Nyolc-nyolc perc, 
az egészségért!   8x8 

Fáradtan ébred, csak kávéval tudja elképzel-
ni a reggelt? Nehezen hajtja álomra a fejét. 
5x5 gyakorlat a jó közérzetért a felfrissülé-
séért. 
Ha szereti annyira magát és környezetét,
hogy nem sajnál magától reggel és este
azt a 8-8 percet, akkor szeretettel várom
a Telki Napokon.

Köveskuti Tünde Természetgyógyász,
Jóga és Chikung tanár

Gyakorlatok életmódtanácsok
szeptember 2-án…..

Nekem nyolc és önnek?
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SPORT UTCA - A Telki Se rovata
Fô támogatónk Telki Község Önkormányzata.

KÉZILABDA EDZÔTÁBOR

F E L H Í V Á S
A Magyar Katolikus Karitász helyi csoportja 2006. szeptember 2-án a Telki Általános Iskola elôtti téren az iskolakezdést megkönnyí-
tendô, tanszerekbôl és ruhanemôkbôl álló börzét rendez. A börze keretében lehetôség nyílik, hogy jó állapotban lévô könyveket, ün-
neplô ruhákat, tornaszereket, játékokat stb. cseréljenek egymás között a megjelentek, illetve felajánlják azokat mások számára. A lebo-
nyolításban segítenek a helyszínen lévô karitász munkatársak, illetve szeretettel várják azok jelentkezését, akik bárminemô segítséget
szeretnének kérni gyermekeik beiskolázásához. Természetesen más problémáikkal is megkereshetnek bennünket.
A börze egész nap látogatható, idôben igazodni fog az egészségnapi programokhoz.
Akik nem tudnak a börzére eljönni, de szívesen felajánlanák használaton kívüli holmijukat, ami mások számára segítséget jelenthetné-
nek, illetve anyagi támogatást szeretnének nyújtani az arra rászorulók számára, jelentkezhetnek a következô telefonszámokon:
Heimné dr. Gáll Bernadett 06-30-9865232, 26-372-764.

Rögtön  az  iskola  befejezése  utáni  héten
indultunk  Dömsödre  táborozni.  Kora  dél-
elôtt megérkeztünk, így a délelôtti edzéssel
megkezdtük a felkészülést a tervezett há-
rom edzômérkôzésre. Minden nap három
edzésünk volt, reggel egy futóedzés, majd a
nap folyamán még két termi labdás edzés.
Le a kalappal a gyerekek elôtt, akik minden
erôfeszítésükkel arra törekedtek, hogy a le-
hetô legjobban végrehajtsák a feladatokat.

A helyi csapattal már a tavasz folyamán ját-
szottunk, ôk bizonyultak jobbnak nálunk.
…és jött a várva várt siker, amikor is mind
a fiúk, mind a lányok  legyôzték egyszer a
dömsödieket, akik régebben kezdtek kézi-
labdázni mint a mieink. Hihetetlenül jó volt
látni a gyerekeket, akik majdnem kibújtak a
bôrükbôl örömükben. A lány csapat tagjai
közül többen is örömkönnyeket hullattak.

Remélem a jövôben sokszor szerezhetünk
örömet a kézilabdát szeretôknek sikereink-
kel.
Köszönettel tartozom Szûcs Jánosnak,
hogy az Ifjúsági és Sport Bizottság támo-
gatta a táborozó gyerekeket 100 ezer forint-
tal, és egy lelkes anyukának, aki minden-
ben segítségemre volt.

Cselényi Franciska  

Ezúton meghívjuk a környébeli családokat az
I. Zsámbéki-medence

TEHETSÉGKUTATÓ
Gyermek SAKK-VERSENYre

A rendezvény célja:
lehetôséget biztosítani a sakk-kedvelô gyerekeknek, hogy bekapcsolódhas-
sanak a környéken szervezendô rendszeres sakkoktatásba és versenyzési
lehetôséget biztosítani azoknak akik magasabb szinten szeretnének foglal-
kozni ezzel a játékkal

Helye: HERCEGHALOM, 
Kulturális Egyházi Központ

Ideje: 2006. szeptember 9. (szombat), 15 h

Lebonyolítás: a gyerekekkel (egyszerre 20 fô) 
szimultánt játszik Pregitzer György.
Ezt követôen a résztvevôk (a létszámtól függôen) 5 vagy 7 fordulós svájci
rendszerû 2x15 perces játékidejô versenyen mérhetik össze erejüket.

Díjazás: a legjobbak érmeket, oklevelet kapnak.

Nevezés: Páli Tímeánál, szeptember 5-ig, tel.: 06 70 360 1507
e-mail: timi.helt@freemail.hu
Max. 40 fôig fogadjuk a nevezéseket. Korhatár: 15 év.

Információ: Pregitzer György
Tel.: 06 26 370 455, e-mail: premogyt@t-online.hu
Zsámbéki-medence Életminôség Egyesület
www.eletminoseg.hu
eletminoseg@freemail.hu

Tánc Sportszakosztály
tagtoborzást tart Szeptember

hónapban!

Lányok és fiúk jelentkezését várjuk.  Telki
jeles rendezvényein rendszeresen fellépnek
tanítványaink, és hatalmas sikert aratnak
dinamikus táncaikkal, és gyönyörû ruháik-
kal! Edzéseinken az akrobatikus Rock and
Roll, modern tánc és az akrobatika elemei
mind megtalálhatóak. 
Elsô foglalkozás szeptember 5.-én kedden!
Óvodásoknak: heti 2 alkalommal, az óvoda
aulájában.  Kedd - Csütörtök: 3-4 ig 4-6
éves korig
Iskolásoknak:  heti 2 alkalommal, az isko-
la aulájában.  Kedd - Csütörtök: 4-6 ig  6-
16 éves korig
Edzéseket tartja: Péterfy Judit szakedzô, és
Hortobágyi Orsolya Akrobatikus Rock and
Roll, Junior Világranglista 2. helyezett.
Érdeklôdni, és jelentkezni lehet: Péterfy
Judit szakedzônél a helyszínen vagy telefo-
non, a 06-30-9506-966-os telefonszámon. 
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Pályázati Felhívás
Bursa Hungarica

Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Utcafásítási program 
Telkiben

Biztosan sokan elmorfondíroztak már
rajta, hogy hirtelen felépült falunk ut-
cái milyen sivárak. A házak újak, csi-
nosak, a kertjére is egyre inkább ad
mindenki, de a közterületeken nagyon
kevés a növény, a fa. Többekben fel-
merült az igény, hogy ezen változtatni
kellene. A fákra vágyók a TelkiFóru-
mon is felvetették a témát. Tanácsért
egy telki kertészmérnökhöz fordultak,
aki részletes javaslatot készített a falu
fásításáról. 
A KOKUKK Egyesület is támogatta a
törekvést. 2005. októberében egyesüle-
ti és lakossági, anyagi és természetbeni
felajánlások eredményeként 25 fát ül-
tettünk az iskolánál, az óvodánál, a
körforgalomnál és a Boróka utcában. A
Levendula utca lakói szintén megszer-
vezték saját utcájuk fásítását, és a la-
kók anyagi hozzájárulásából, a polgár-
mesteri hivatal segítségével 20 fát ül-
tettek. A fák egy része azonban sajnos
nincs valami jó bôrben, ami arra is fi-
gyelmeztet minket: nem elég megvásá-
rolni és szakszerûen elültetni a növé-
nyeket, némi gondoskodásra is szük-
ség van ahhoz, hogy megerôsödjenek,
és az utca díszére váljanak.
Egyesületünk az idén ôsszel folytatni
szeretné a megkezdett falufásítást. Az
önkormányzat erre a célra 200 ezer Ft-
ot biztosított. Ezt a forrást azonban – az
elôzôekhez hasonlóan – megsokszo-
rozhatják a lakossági felajánlások.
Ezért arra kérjük Önt, ha rokonszen-
vesnek találja a célt, segítse elô a fásí-
tás folytatását! Jelezze a KOKUKK
Egyesület felé, ha szívesen látna fákat
az utcájában, és az elültetés után szíve-
sen gondoskodna egy facsemetérôl!
Ezen kívül az is szükséges lenne, hogy
anyagi lehetôségeihez mérten járuljon
hozzá a fák megvásárlásához. Ugyan-
csak várjuk azok jelentkezését, akik
részt vennének a faültetésben, vagy
szívesen segítenék az ezzel járó szer-
vezômunkát! Az októberi fásítás hely-
színét a mûszaki alkalmasság (pl. az
utca beépültségének foka, a közmûvek
jellemzôi) és az ott lakók fogadókész-
sége alapján fogjuk meghatározni. Az
egyesület – más önkéntesekkel kiegé-
szülve, a polgármesteri hivatal munka-
társaival együttmûködve – vállalja a
lakossági felajánlások koordinálását és
a faültetés megszervezését. 
Érdeklôdését, anyagi és természetbeni
felajánlásait várjuk a kokukk@freema-
il.hu  címre, vagy a következô telefon-
számokon: 372-114 (Bellon Erika)
vagy 372-269 (Hámos Áron). 

Mosás, vegytisztítás házhozszállítással.
A Katran Kft. tíz éve alapított házi mosodája új szolgáltatást vezet be Telki-
ben.
A vállalkozás üzleti filozófiája a megrendelôk legteljesebb körû kiszolgálá-
sán alapszik. A cég munkatársai hívásra házhoz jönnek a tisztítandó ruhá-
kért, majd tisztítás után házhoz szállítják azokat. Emellett Budajenôn, au-
gusztus 26-tól szombatonként 9.00-9.30-ig, az óvoda parkolójában is le-
hetôség lesz a szennyes ruhák leadására, illetve a tiszta ruhák átvételére.
A kiváló minôséget többek között világmárkájú folyékony mosó- és tisztító-
szerek valamint a kézi vasalás biztosítja, a megrendelôk elégedettségét pe-
dig a kiváló referenciák mutatják. A Katran Kft. állandó ügyfelei között – a
magán megrendelôk mellett – szép számmal találunk szállodákat, külképvi-
seleteket, nagykövetségeket, éttermeket is.
A házi mosoda külön hangsúlyt fektet az ingek megfelelô minôségû tisztítá-
sára, ápolására. Kérésre a gallért, kézelôt keményítik, a kész ingeket ing-
mellkartonra hajtogatva, vagy vállfán szállítják.
A megrendeléseket hét közben a 06-20-446-6104, a 06-20-489-9047 és a
06-20-489-9041 telefonszámokon, valamint a katran.kft@katran.hu e-mail
címen várják, a kiszállítás szombat délelôttönként történik.  (x)

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyze-
tû, szociálisan rászoruló fôiskolás és egyetemi
hallgató fiataljaink számára idén is meghirdetjük
a Bursa Hungarica ösztöndíjat. A Bursa Hungari-
ca többszintô támogatási rendszer, melynek pénz-
ügyi fedezetét a
–  települési önkormányzat
–  megyei önkormányzat
–  felsôoktatási intézmény 
közösen biztosítja a pályázaton sikeresen szerep-
lô, felsôoktatásban résztvevô fiataljaink számára.
A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pá-
lyázó által aláírva, egy példányban kell benyújta-
ni. A pályázatok benyújtásának határideje: 2006.
november 2.

Az ösztöndíj idôtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást
követô tanulmányi félév;
„B” típusú pályázat: 3x 10 hónap, azaz hat egy-
mást követô tanulmányi félév.

Az ösztöndíjban kizárólag a Telkiben állandó lak-
hellyel rendelkezôk részesülhetnek.
Az „A” típusú pályázatra azok a Telkiben állandó
lakhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyze-
tû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagoza-
tos) felsôfokú alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok a Telkiben állandó
lakhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyze-
tû (a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi
elôtt álló középiskolás, illetve felsôfokú diplomá-
val nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok je-
lentkezhetnek, akik a 2007/2008. tanévtôl kezdô-
dôen államilag támogatott, teljes idejû (nappali

tagozatos) felsôfokú képzésben kívánnak részt
venni. A támogatás sikeres felvétel esetén realizá-
lódik.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászo-
rultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményé-
tôl függetlenül történik. 
A pályázók a következô személyi adatokat köte-
lesek megadni a pályázatban: név, állandó lak-
cím, levelezési cím, anyja neve, személyi igazol-
vány száma, születési helye és ideje, felsôoktatá-
si intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése. /
Az intézmény, kar, szak/szakpár teljes megneve-
zése szükséges/
A pályázó szociális rászorultsága igazolására kö-
teles megadni a pályázó és a vele egy háztartás-
ban élôk egy fôre jutó havi jövedelmének forint
összegét.
A pályázat kötelezô melléklete a felsôoktatási in-
tézmény által kiállítandó Jogviszony-igazolás ar-
ról, hogy a pályázó az elôzôekben felsorolt kép-
zéstípusok valamelyikében részt vesz. /Az önkor-
mányzaton ez a formanyomtatvány is átvehetô./
Tájékoztatásul közöljük, hogy az elnyert ösztön-
díjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötele-
zettség nem terheli, azonban adóalapot növelô jö-
vedelemnek számít.
A pályázat eredménye nyilvános. 
A pályázatokat az önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága bírálja el. A támogatás-
ban részesített ösztöndíjasok nevét 2006. novem-
ber 30-ig a Hivatal hirdetôtábláján közöljük. A
pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bôvebb felvilágosítás kapható a Pol-
gármesteri Hivatalban az aljegyzônél, a teljes pá-
lyázati anyag megtalálható a Hivatal hirdetôtáb-
láján és a http://www.bursa.hu Internet címen.

Halász Terézia
Szociális és Egészségügyi Bizottság
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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!

AAuugguusszzttuussii llaapp--
zzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::
- Schmaus Gábor és Kôrösi Virginia

gyermeke Schmaus-Kôrösi Ádám
- Bakonyi Tamás és Krassó Adrien

gyermeke Bakonyi Dávid
- Nyikes Attila és Vanó Zsuzsa gyermeke

Nyikes-Vanó Míra
- Ispán Péter és Pellikán Nóra gyermeke

Ispán Dorka
- Bedô Tamás és Bedô Adrien gyermeke

Bedô Bendegúz
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!!

Budapesten, a Budai oldalon, (II.- ker. Pasaréten), parkos,
ôsfás, csendes környezetben igényesen felépített kis létszámú

családias (35fô) IDÔSEK OTHONA várja lakóit, idôseit.
Tartós és átmeneti elhelyezést nyújtunk ápolással,

gondozással.
Érdeklôdô hívásait a 06-30-645-9786 telefonszámra várjuk. 
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EGY GIMI CSAK ÉRTÜNK!
Tökön, a Kútvölgye Gimnáziumban 1992. óta

nappali tagozatos oktatás is folyik.

Ha rossz lett az év végi bizid, és sulit szeretnél váltani, de
eddig nem mertél, most bátran belefoghatsz! A töki gimná-
ziumban kis létszámú osztályokban, családias hangulatban
folyik a tanulás. Tanáraink könnyen érthetôen tanítanak, le-
gyen akár matek, magyar vagy töri a tantárgy. Ami eddig
érthetetlen tudomány volt, az itt érthetôvé válik. A gondja-
inkat is megoszthatjuk velük, nem csak a rossz, de a jó tu-
lajdonságainkat is meglátják.

Telkibôl 10 perc alatt a gimnáziumban vagy busszal, nincs
többé reggeli tumultus a Budakeszi úton!

Érdeklôdj, és gyere:
06 30 341 3214 Bilcsik Judit igazgató helyettesnél, vagy ha

ôt nem éred el, akkor a 06 30 395 6390 telefonszámon
igazgatónônknél, Horváth Adriennél.

Téged is várunk Tökön, a Kútvölgye Gimnáziumban!

Bekötési akció a -n!
Tisztelt leendô Ügyfelünk!

Kihagyhatatlan csatlakozási ajánlatunk van az Ön számára: amennyiben még nincs kábel-
tévéje, a most befizetett bekötési díjat a következô hónapokban jóváírjuk! *1

Igy akár 7 hónapig*2 ingyen tévézhet, több televíziókészüléken is, és semmibe nem fog
kerülni Önnek a professzionális hálózatra való csatlakozás, amelyen szélessávú internet-
kapcsolat és kábeltelefon szolgáltatás is elérhetô!

Megrendelés és további információ: www.nagykanyar.hu

Páty, Rákóczi u. 11. (hétfô, csüt.14-18)

(361) 213 4000,  (3620) 983 3130

*1 az akció 1 éves hûségnyilatkozattal, legalább családi csomag megrendelése esetén, visszavonásig érvényes!

*2 ez az idôtartam a bekötés fajtájától és a megrendelt programcsomagtól függ 

Készül a játszótér

A játszótérre a napokban a terveken felül automata
öntözôrendszert is telepítenek. Az átadására az
Egészség Napján, szeptember 2-án kerül sor.

                   


