
Megszületett!
Elfogadták Telki településrendezési tervét, helyi építési szabályzatát és
szabályozási tervét – a tervezett SPAR helyszínének övezeti besorolása
visszaminôsítésre került.

Faludy György
Ülünk a patak partján

Ófalu - Üdülôtelep - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újtelep - Legelôdomb
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Ülünk a patak partján, a hosszú kert végében.
Köztünk a fény üveggömb halai s pár virág.
Az ôszi ég hídíve ránk hajlik szürkéskéken;
a gyökerek, a túlpart, vállad, a messze fák

dombormûvek körülöttem. Szemem sarkában érzem
a napfényt s homlokomban a fûszálak ízét.
E pillanat; mi ketten; a kert, szeptembervégen;
ezt soha nem felejtem s megborzongok a lét

édességétôl. S mégis mindjárt hátrálni kezdek
az ûrbe, míg csak éppen hogy látom még a kertet
és magunkat a kertben. S azt gondolom:
szegények,

itt pöffeszkednek, bár csak pár pillanatig élnek
egy piszlicsári bolygón, úgy tudom, tizenhárom
és félezer fényévre a Tejút centrumától.

Írásunk a 6. oldalon 

Jelentés Telki község jegyzôjétôl
Az Önkormányzat pénzügyi helyzetérôl, és hosszú távú

kötelezettség-vállalásairól 

Beszámolónk a 8. oldalon

Falukáposztája 2006. 
Részletek a 15. oldalon

Végre!
Nagyon vártuk Telki új játszóterét – átadás és azonnali

birtokbavétel az Egészségnap keretei között
Képriport  a 2. oldalon

Aszfaltbetyárok elônyben
Megkezdôdtek az útépítések, útkarbantartások Telkiben

Bôvebben a 5. oldalon
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Telki Egészsénap 2006.

Elkészült a játszótér
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2006. augusztus 2006. augusztus 
(A testületi ülésen a nyári szabadságok
miatt nem vett részt tudósítónk, az ülésrôl
készült jegyzôkönyvet pedig az önkor-
mányzat lapzártánkig nem juttatta el
szerkesztôségünkbe. Az ülésrôl ezért –
pótlólag – következô lapszámunkban fo-
gunk beszámolni. Megértésüket köszöni a
szerkesztô.)

2006. augusztus 30.2006. augusztus 30.
1. napirendi pont: Utasvárók kérdése
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Az Önkormányzat ajánlatokat kért be
reklámfelületek értékesítését végzô cé-
gektôl, hogy milyen feltételekkel telepí-
tenének várófülkét a buszmegállókba. A
legkedvezôbb ajánlatot adó cég saját
költségén négy telki buszmegállóba tele-
pítene utasvárót, ellenszolgáltatásként
egy óriásplakátot szeretne elhelyezni a
körforgalomnál, továbbá a várófülkék
egyik oldalát is reklámfelületként hasz-
nosítaná. Varga Mihály elmondta, hogy
az ajánlatadó cég három darab kétoldalas
óriásplakát elhelyezésének engedélyezé-
sét kérte eredetileg, ezt alkudta le az Ön-
kormányzat egy darab egy oldalasra.
Móczár Gábor képviselô megkérdezte,
hogy mennyibe fog kerülni a fülkék beto-
nalapjának elkészítése, mivel ez az ön-
kormányzat feladata lenne. A képviselô
emellett az utasvárók kinézete után is ér-
deklôdött.
Varga Mihály válaszában elmondta, hogy
amíg nincsenek tervek, addig költség-
becslést sem lehet készíteni.  
Danóczy Balázs, telki lakos hozzászólá-
sában úgy vélte, hogy meg kellett volna
versenyeztetni az elképzelést más óri-
ásplakátos cégekkel is.
Varga Mihály erre elmondta, hogy továb-
bi hat cégtôl is kértek be árajánlatot, de
egyik sem vállalta utasvárók telepítését
térítés nélkül.
Végül a testület egybehangzó szavazás-
sal elfogadta az elôterjesztést.

2. napirendi pont: Bíráló bizottság felál-
lítása a tornaterem pályáztatásával
kapcsolatban
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Apolgármester javaslatát, mely szerint a bi-
zottság tagjainak Albert János közgazdász
szakértôt, Maronics János mûszaki sza-
kértôt és Kerekes Anita közbeszerzési sza-
kértôt válasszák meg, a képviselôk ellenve-
tés nélkül, egyhangúlag megszavazták.

3. napirendi pont: Telki településrende-
zési terv, helyi építési szabályzat és
szabályozási terv elfogadása
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
és Varga Béla fôépítész
(A napirendi pontról lásd részletes beszá-
molónkat a 8. oldalon!)

EgyebekEgyebek

1. Móczár Gábor képviselô azt javasolta,
hogy a ciklus hátralévô testületi üléseit a
választások miatt szeptember 7.-re és
21.-re hozza elôre a testület.

Lack Mónika aljegyzô a felvetéssel kap-
csolatban arról tájékoztatta a képvi-
selôket, hogy a féléves beszámolót szep-
tember 14.-ig el kell fogadni. Varga Mi-
hály az elhangzottakat tudomásul vette.

2. Inotay György képviselô arra kérte a
polgármester- és képviselôjelölteket,
hogy akadályozzák meg, hogy az isko-
la a választási küzdelem színtere le-
gyen. A képviselô emellett felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a Telki Megújulásá-
ért Egyesület szórólapján egy az egy-
ben lemásolt egy általa és Móczár Gá-
bor által korábban elôterjesztett indít-
ványt. Arra kérte az ülésen jelen lévô
Babó Attilát, az egyesület tagját, hogy
tegyenek helyreigazítást a történtek
miatt a Telki Naplóban.

3. Halász Terézia elmondta, hogy az
Egészségnapra a szervezôk nevében
minden érdeklôdôt szeretettel vár. 

2006. szeptember 14.2006. szeptember 14.
1. napirendi pont: Gazdálkodás I. félé-
ves helyzete
Elôterjesztô: Baltási Gábor, a Pénzügyi,
Közbiztonsági és Településfejlesztési Bi-
zottság elnöke

Az elôterjesztô elmondta, hogy a PKTB
tárgyalta a kérdést, és a beszámoló elfo-
gadását javasolja azzal a kitétellel, hogy
a Telki Víz Kft.-vel kapcsolatosan továb-
bi információkat vár. Mivel ez külön
pontként szerepelt a testületi ülés napi-
rendjében, ezért itt külön nem foglalko-
zott a testület a kérdéssel. A képviselôk a
gazdálkodás elsô féléves helyzetérôl szó-
ló beszámolót egyhangúlag elfogadták.

2. napirendi pont: Tornaterem közbe-
szerzési eljárás lezárása
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A tornaterem kivitelezésére nyílt közbe-
szerzési eljárás lett kiírva. Három pályá-
zó jelentkezett, de csak egy adott be pá-
lyázati anyagot, amit viszont a bíráló bi-
zottság érvénytelennek nyilvánított. A
közbeszerzési referens értékelése szerint
két út áll az önkormányzat elôtt: tárgya-
lásokat kezdeményezhet az egyetlen pá-
lyázóval kedvezôbb feltételek elérése
céljából, vagy nyilvános, meghívásos pá-
lyáztatást írhat ki. Ez utóbbi hivatalos át-
futási ideje 55 nap. 
Szûcs János, az Ifjúsági és Sport Bizott-
ság elnöke sajnálkozásának adott hangot,
amiért két ciklus is kevésnek bizonyult a
tornaterem megépítésére.
A képviselôk végül három határozatot
hoztak, mindhármat egybehangzó szava-
zással. Egyrészt érvénytelennek mondták
ki a pályázatot, másrészt megszavazták
egy költségbecslés elkészíttetését, har-
madrészt pedig döntöttek arról, hogy
gyorsított eljárással tárgyalásokat kezde-
ményeznek a pályázó céggel. 
Bordás András képviselô javasolta, hogy
a fentiekkel párhuzamosan kezdôdjék
meg a meghívásos pályázat elôkészítése
arra az esetre, ha a tárgyalások ered-
ménytelenek lennének.

3. napirendi pont: Folyószámla hitel
meghosszabbítása
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A 100 millió forint kedvezô kamatozású
folyószámlahitel október 9.-én jár le. A
polgármester javasolta a hitel változatlan
feltételekkel történô meghosszabbítását
további egy évre, amit a képviselôtestület
ellenvetés nélkül megszavazott. 

4. napirendi pont: Helyi szociális rende-
let módosítása
Elôterjesztô: Halász Terézia, az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Képviselô asszony elmondta, hogy a szo-
ciális törvény változásai miatt szükséges-
sé vált a helyi rendelet módosítása. Van-
nak olyan változások, amiket az országos
rendeletbôl át lehet emelni, mások meg-
fogalmazását a jegyzô hatáskörébe kell
utalni. Emellett a bizottságnak vannak
egyéb, a helyi rendeletet érintô változta-
tási javaslatai is. Ilyen a tanítási segély
10 százalékról 30 százalékra történô
emelésének javaslata, illetve bôvült az

TELKI napló

H I V A T A L I  H Í R E K

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl

                                



4 2006. szeptemberTELKI napló

H I V A T A L I H Í R E K

ellátási szolgáltatások köre is, például
szemétszállítási segély bevezetését is ter-
vezik. 
A javaslattervezetet a jegyzô asszony is
megvizsgálta, és törvényességi szem-
pontból nem emelt kifogást ellene, így a
képviselôk egyhangú szavazással elfo-
gadták azt.

5. napirendi pont: Óvoda tervezési
programjának tárgyalása
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A tervezési programban részt vevô szak-
szereplôk (Oktatási és Kulturális Bizott-
ság, iskola-, óvodavezetôk, oktatási refe-
rens, polgármesteri hivatal) a pedagógiai
program szempontrendszere felôl köze-
lítve rakják össze a leendô második óvo-
da tervezési programját.
Lukácsi Gábor oktatási referens az elké-
szült terveket számos ponton túlságosan
nagyvonalúnak nevezte, több tételben,
összesen mintegy 350 négyzetméterrel
kisebb létesítmény tervezését javasolta. 
Bordás András képviselô felvetette, hogy
a második napirendi pontban elôírt torna-
termi költségbecslést ne azzal a céggel
végeztesse majd el az önkormányzat,
amelyik az új óvoda tervei elkészítésének
egyik lehetséges várományosa.
A napirendi pontot az elôterjesztô Varga
Mihály tájékoztatásnak szánta, szavazni
nem kellett a kérdésben.

6. napirendi pont: Bölcsôde létesítésé-
nek kérdése
Elôterjesztô: Inotay György, az Oktatási
és Kulturális Bizottság helyettes elnöke
Megkereste az önkormányzatot bölcsôde
létesítésének szándékával egy vállalko-
zó, aki az ellátás fejében telket szeretne
kapni. Inotay György kifejtette, hogy
bölcsôde fenntartása nem tartozik az ön-
kormányzati kötelezettségek közé, azon-
ban mint magánkezdeményezést, támo-
gathatónak tartja, azonban szerinte az
errôl való tárgyalás megkezdésének
elôfeltétele egy reális és részletes üzleti
terv leadása a vállalkozó részérôl.
Halász Terézia elmondta, hogy az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság is foglal-
kozott a kérdéssel, és az OKB vélemé-
nyével azonos eredményre jutottak.
A testület végül arról határozott ellenve-
tés nélkül, hogy a polgármester a fentiek
szerint írjon válaszlevelet a vállalkozó-
nak.

7. napirendi pont: Családi napközik kis-
térséggel kapcsolatos javaslata
Elôterjesztô: Inotay György, az Oktatási

és Kulturális Bizottság helyettes elnöke
A családi napközik fenntartói magasabb
normatíva elérése érdekében javasolták
az önkormányzatnak megvizsgálni, hogy
lehetséges-e tevékenységüket kistérségi
ellátás szintjére emelni.
Inotay György elmondta, hogy a vonat-
kozó törvények szerint a normatíva ma-
ximális mértéke 30 százalék lehet. 
A képviselôk egyhangú szavazással úgy
döntöttek, hogy ez esetben is egy reális
és részletes üzleti terv leadásával indo-
kolják a családi napközik fenntartói az
igényüket.

8. napirendi pont: Oktatási koncepció
intézkedési terve
Elôterjesztô: Inotay György, az Oktatási
és Kulturális Bizottság helyettes elnöke
Az elôterjesztô elôre bocsátotta, hogy a
testület döntését meg kell elôznie az
összes érintett fórum véleményezésének,
így a napirendi pontot csak tájékoztatás-
nak szánta. Ezután kifejtette, hogy egy
igen komoly, több éve tartó munka végé-
hez ért az Oktatási és Kulturális Bizott-
ság, aminek eredményeképpen összeállt
egy intézkedési tervként funkcionáló ko-
moly szakmai anyag. 
A tájékoztató után a testület egyhangú
szavazással úgy határozott, hogy az
anyagot megfelelônek tartja véleménye-
zés céljából az illetékes fórumok (tanári
kar, szülôi munkaközösség, iskolai dol-
gozók) felé történô továbbküldésre.

9. napirendi pont: Nemzeti fejlesztési
terv
Elôterjesztô: Inotay György, az Oktatási
és Kulturális Bizottság helyettes elnöke
A kérdést az OKB érdemben nem tár-
gyalta még, ezért az elôterjesztô a napi-
rendi pont elhalasztását kérte.

10. napirendi pont: 1956-os emlékmû
kérdése
Elôterjesztô: Inotay György, az Oktatási
és Kulturális Bizottság helyettes elnöke
Inotay György tájékoztatta a képvi-
selôket arról, hogy a témával sokat fog-
lalkozott a bizottság, jelenleg a helyi
môvészek dolgoznak a terveken. Az biz-
tosra vehetô, hogy az eredeti elképzelés-
ben szereplô balta nem fog a kôtalapzat-
ra kerülni. A képviselô elmondta, hogy az
iskola pénteki napon, úgynevezett pro-
jektnap keretében ünnepli majd a forra-
dalom évfordulóját. Ez azt jelenti, hogy
minden tantárgynál a témával kapcsola-
tos anyagot dolgoznak majd fel a tanu-
lók.

11. napirendi pont: Választással kapcso-
latos dologi kiadások
Elôterjesztô. Dr. Tôzsér Zsuzsa, jegyzô
Jegyzô asszony elmondta, hogy – bár az
ellátandó feladatok ugyan azok maradtak
– a központi költségvetés 50 százalékkal
csökkentette a választási kiadásokra for-
dítható állami normatíva összegét. A falu
idei költségvetésében erre a célra elkülö-
nített 100 ezer forintot ezért további 300
ezer forinttal meg kell emelni a dologi ki-
adások terhére.
A testület az elôterjesztést ellenvetés nél-
kül megszavazta.

12. napirendi pont: Önkormányzati te-
lekárak meghatározása, telekértékesí-
tés kérdése
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
Varga Mihály felkérte Baltási Gábort, a
Pénzügyi, Közbiztonsági és Településfej-
lesztési Bizottság elnökét, hogy ismertes-
se a bizottság álláspontját.
Baltási Gábor javasolta az önkormányza-
ti telekárak változatlanul hagyását, azzal
az indoklással, hogy ennek a kérdésnek
az érdemi tárgyalását célszerû meghagy-
ni a következô testület számára. 
Szûcs János képviselô elmondta, hogy
véleménye szerint emelni kellene a te-
lekárakat.
A képviselôk egy ellenszavazat mellett
az önkormányzati telekárak változatlanul
hagyása mellett döntöttek.

13. napirendi pont: Tájékoztató a Telki
Víz Kft. könyvvizsgálatával kapcsolat-
ban
Elôterjesztô: Dr. Tôzsér Zsuzsa, jegyzô
Dr. Tôzsér Zsuzsa beszámolt arról, hogy
egy tavalyi tétel áfa befizetésével kap-
csolatban nyilatkozattételre kérte a
könyvvizsgáló céget, mivel a tavalyi év
általuk auditálva lett, viszont a kérdéses
tétel áfája nem került befizetésre. Jegyzô
asszony elmondta, hogy egy idei, szintén
a Telki Víz Kft. által kiállított számla el-
lenjegyzését is megtagadta. A könyvvizs-
gáló cég anyaga nem adott egyértelmû
választ.
Varga Mihály hozzászólásában elmond-
ta, hogy a félreértést az okozta, hogy ta-
valy az adóhivatal az önkormányzat –
kérdéses tételt illetô áfa befizetéssel kap-
csolatos – állásfoglalás kérésére két, egy-
másnak ellentmondó állásfoglalást is
adott. Míg a tavaly tavasszal kiadott elsô
értelmezés az áfa visszaigénylését nem
látta lehetségesnek, addig a tavaly ôszi
határozatával visszautalta azt. Az önkor-
mányzat célja az, hogy – amennyiben
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mód van rá – a kérdéses áfa a falu költ-
ségvetésében maradjon.
Varga Mihály felhívta a figyelmet arra,
hogy a napirendi pont tárgyalása eredeti-
leg zárt ülésre volt kiírva, de ô kérte a té-
ma nyilvános tárgyalását, annak érdeké-
ben, hogy a közvélemény teljes körû tá-
jékoztatást kaphasson a kérdésrôl. El-
mondta, hogy a jegyzô asszony kérésére
a könyvvizsgáló cég egy felületes, hiá-
nyos anyagot adott le. Varga Mihály ezért
teljes átvilágítást kért az ügyben, arra
kérve a könyvvizsgálókat, hogy a Telki
Víz Kft. gazdálkodásával kapcsolatban
az utolsó fillérig mutassanak ki minden
pénzmozgást, és egy mindenre kiterjedô
és a laikusok számára is érthetô össze-
foglaló jelentést adjanak le. Emellett a
polgármester nyilvánosan felajánlotta a
betekintés lehetôségét bárki számára, aki
érdeklôdik a téma iránt.

14. napirendi pont: SPAR élelmiszer

áruház beruházóinak levele
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester

Varga Mihály beszámolt arról, hogy le-
velet kapott a SPAR beruházóitól a tulaj-
donukban lévô terület VTA1-rôl VTA3
besorolási övezetbe történô vissza-
minôsítésével kapcsolatban. (A döntés
elôzményeirôl lásd részletes beszámolón-
kat a 8. oldalon! – a szerk.) 
A SPAR befektetôi meglepetésüknek ad-
tak hangot, amiért a több mint egy éves
egyeztetések és a falu szempontjait fi-
gyelembe vevô kompromisszumok meg-
hozatala ellenére a terület visszaminôsí-
tésérôl döntött a képviselôtestület, egy-
ben tájékoztatást adtak arról, hogy part-
ner üzletláncaik bevonásával vizsgálják
annak lehetôségét, hogy hogyan lehet az
élelmiszer áruházat úgy megépíteni,
hogy annak – a VTA3 szerint kötelezôen
beépítendô – tetôtere is kihasználva le-
gyen más vállalkozások által.  

15. napirendi pont: Útfelújítások kér-
dése
Elôterjesztô: Varga Mihály polgármester
A polgármester tájékoztatta a képvi-
selôket az útfelújítási munkálatok meg-
kezdésérôl. Jelenleg a Tulipán utca felú-
jítása folyik, majd további utcák is sorra
kerülnek. (Lásd írásunkat az oldal
közepén! – a szerk.)

Egyebek
1. Inotay György hozzászólásában felhá-
borítónak nevezte az egyik polgármester
jelölt kampánykiadványának azon részét,
amelyben a képviselôk ingatlangyarapo-
dásával foglalkozik. A kiadvány ké-
szítôjének vádaskodásait visszautasítva
kijelentette, hogy a jelenlegi ciklus többi
képviselôjéhez hasonlóan a lakóingatla-
nán kívül nem volt és nem is lett földje
vagy egyéb ingatlanja Telkiben. 

Füzesi Attila

Választás
A 2006. évi önkormányzati választásra a HVB által
nyilvántartásba vett  polgármester-jelöltek listája

Baltási Gábor Független jelölt
Danóczy Balázs Független jelölt

A 2006. évi önkormányzati választásra a HVB által
nyilvántartásba vett egyéni képviselôjelöltek listája

Babó Attila László Falunk Megújulásáért Egyesület
Baloghné Hargita Orsolya Falunk Megújulásáért Egyesület
Bordás András Független jelölt
Dr. Callmeyer Ferenc Falunk Megújulásáért Egyesület
Dr. Doleschall Sándor Béla Falunk Megújulásáért Egyesület
Dr. Réthy Imre Falunk Megújulásáért Egyesület
Földvári-Nagy László Független jelölt
Halász Terézia Éva Független jelölt
Jeck János Falunk Megújulásáért Egyesület
Kamocsai Zsuzsanna Független jelölt
Majtényi Kálmán Független jelölt
Móczár Gábor Attila Független jelölt
Papp Mártonné Falunk Megújulásáért Egyesület
Pataki Ferenc Független jelölt
Péter András Független jelölt
Schäfer Éva Falunk Megújulásáért Egyesület
Szécsi Zsolt Gyula Független jelölt
Szigeti Antal Független jelölt
Szûcs János Független jelölt
Takács Zoltán Független jelölt
Varga Mihály Ferenc Független jelölt

Aszfaltbetyárok 
elônyben

Megkezdôdtek az útépítések,
útkarbantartások Telkiben

Lapzártánkkal egy idôben kezdôdtek
meg a munkálatok a Tulipán utcánál. A
karbantartások és útépítések mostani
fázisában a Rozmaring, Gábor Áron,
Árnyas, Tölgyfa és Pipacs utcák, vala-
mint a Pipacs köz útburkolata készül el.
Az utak alapmegerôsítést kapnak, a fe-
lületet pedig tömörítés után újraépítik. A
munkálatok október közepére fejezôd-
nek be. A kivitelezôi pályáztatás kiírásá-
ban a fizetési konstrukció kiemelt szere-
pet kapott, így az erre a célra maximáli-
san rendelkezésre álló bruttó 54 millió
forintos keretösszegbôl 45,5 millió fo-
rintot önkormányzati telkekkel ellenté-
telez a falu. fa

Kutyajaj
Az Önkormányzat a gyepmesteri teendôk
hatékonyabb ellátása érdekében szerzô-
dést kötött a budaörsi Kutyatesz Bt-vel.
Érdeklôdésünkre a hivatalban elmondták,
hogy az utóbbi idôben elharapództak Tel-
kiben a kutyatámadások, ezért a Kutya-
tesz Bt. emberei heti rendszerességgel
járni fogják a falut, és összeszedik a kó-
bor állatokat. A befogott kutyákat gazdá-
ik tartási és etetési díj megfizetése után
vehetik át. 
Bejelentéseket a szolgáltató alábbi mobil-
számán lehet tenni: 06 (30) 325 4274
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50.§ (2) be-
kezdés f.) pontja értelmében a helyi önkormányzati képviselô-tes-
tületek tagjai általános választásának évében a választás napját
megelôzô 30 nappal a jegyzônek részletes jelentést kell közzéten-
nie az önkormányzat pénzügyi helyzetérôl és a választási ciklus-
ban keletkezett, késôbbi éveket terhelô pénzügyi dokumentációról,
kötelezettségekrôl.
Az alábbi jelentés 2006. augusztus 31.-tôl megtekinthetô az önkor-
mányzat honlapján. 

Részletes jelentés
Telki Községi  Önkormányzata pénzügyi helyzetérôl 

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének fôösszege az
eredeti elôirányzat szerint 1.384.238 eFt volt, ami a költségve-
tési módosítással 1 396 314 eFt-ra emelkedett.
Ez az összeg 2002-ben az eredeti elôirányzat 517 785 eFt volt
ami azt jelenti, hogy az elmúlt választási ciklusban a költségve-
tés volumene a majd nem a duplájára nôtt.

Az egyes évek költségvetésének bevételi adatai: e Ft-ban

Költségvetés 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

bevétele összesen 500 330 662 663 1 163 539 1 399 316 568 021

Konkrétan a 2006-os költségvetési év pénzügyi helyzetére jel-
lemzô, hogy bevételeinek és kiadásainak elôirányzatai idôarányo-
san teljesülnek.
Önkormányzatunk pénzügyi megítélése mind a bankok, mind a
szállítok részérôl kiváló, lejárt számlatartozása sem a Polgármeste-
ri Hivatalnak, sem az önkormányzat intézményeinek nincs.
Likviditásunkat a 100 000 e Ft folyószámla keret igénybevételi le-
hetôségével biztosítottuk és megôriztük, pénzügyi helyzetünk biz-
tonságát segítette.
A fenti eredmények azonban nem jelentik azt, hogy költségvetési
helyzetünk problémamentes. Csakis  racionális gazdálkodással le-
het elérni és megôrizni a pénzügyi stabilitást 2006-ban.

Önkormányzatunk esetében jelentôs forrás a helyi adók. 

Adóbevételi adataink évenkénti és adónemenkénti
bontásban : e Ft-ban

2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Iparûzési adó 29 663 23 569 30 781 25 470 22 498

Építmény adó 0 0 0 3.372 1 815

Telek adó 12 896 25 698 21 281 24 594 15 577

Gépjármû a. 3 435 6 545 9 744 11 749 7 823

Összesen: 42 559 49 267 52 062 53 436 39 890

A költségvetési gazdálkodás napi gondjainak megoldása mellett je-
lentôs fejlesztési feladatokat oldott meg az önkormányzat az elmúlt
négy évben.

Felhalmozási kiadások alakulása évenként: e  Ft-ban
2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Felújítások 0 0 0 0 0

Beruházások 82 367 123 685 552 642 143 783 50 363

Összesen: 82 367 123 685 552 642 143 783 50 363

2002 2003 2004 2005 2006.

Felhalmozási kiadások 90 093 130 441 568 533 160 238 51 713

Mûködési kiadások 217 891 249 075 326 843 429 740 266 686

Fejlesztési célhitel törlesztése 30 000 34 002 34 002 253 534 67 994

Folyószámla hitel törlesztése 156 010 239 715 219 606 534 959 159 063

Függô, átfutó elszámolás 4 211 2 329 14 150 1 069 13 470

Összesen 498 205 655 5621 163 134 1 388 540 558 926

2002 2003 2004 2005 2006.

Felhalmozási bevételek 118 035 173 375 173 695 71 942 172 329

Mûködési bevételek 163 057 255 777 350 244 690 361 247 354

Fejlesztési célhitel felvétel 362 002 88 576

Folyószámla hitel felvétel 214 932 232 433 257 878 539 599 163 030

Függô, átfutó elszámolás 4 306 1 078 19 720 8 838 14 692

Összesen 500 330 662 663 1 163 539 1 399 316 568 021

Az önkormányzat 2006 évi költségvetésében meghatá-
rozott fejlesztési célok ( ezer Ft-ban):

– Iskolaépítés I. ütem –tornacsarnok 240 000
– Szennyvíztisztító kiegészítô 13 000
– Óvoda férôhelybôvítés 40 000
– Területvásárlás 80 000
– Közvilágítási hálózat bôvítése 15 000
– Üdülôtelep út csatorna terv 14 500
– Úthálózat fejlesztése 30 000
– Fô u. ófalui szakasz 20 000
– Buszvárók 2 000
– Játszóterek 18 000
– Sportpályaépítés mûfüves + füves 27 500
– Szennyvízátemelô megszüntetése 1 000
– Parkosítás 5 000
– Templom felújítás támogatása 3 000
– Úthálózat fejlesztése 62 000
– Csapadékvíz elvezetés 16 000
– Napsütés ellen árnyékoló – Iskola 800
– Homlokzati faburkolat felülkezelése és javítása – Iskola 800
– Kerámialapok cseréje mûköre az iskola teljes külsô területén 900
– Vagyonvédelmi fejlesztés, belsô térfigyelô kamera 500
– Tanterem, tanári berendezései 1 000
– Óvoda részére udvari játékok pótlása, javítása 300
– Óvoda részére mosogatógép, víztisztító berendezés 580
– Udvari árnyékolás – Óvoda 180
– Marmóleum felújítása – Óvoda 800
– Cardiotocografia (CTG) –Védônôi szolgálat 1 500
– Hivatal részére számítógép beszerzés 1 000
– Láncfûrész, motoros kasza, permetezô és lombfújó, fúrógép 669
– Kistraktor utánfutóval, szárzúzós adapterrel 5 259

Jelentés Telki község jegyzôjétôl
Telki Községi Önkormányzatának pénzügyi helyzetérôl, és 

hosszú távú kötelezettség-vállalásairól
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Hitelek lejárat szerinti bemutatása      (ezer Ft-ban)

Hiteltörlesztés ütemezése 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Beruházási hitelállomány 170 000 135 000 102 000 68 000

Beruházási hitel törlesztése 34 000 34 000 34 000 68 000

Beruházási hitel kamatai 18 439 18 449 10 530 4 025

Folyószámlahitel 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Folyószámlahitel kamatai 3 417 2 190 7 093 800

OTP-Öreghegyi hitel 155 508 242 643 233 179 233 179 204 031

OTP-Öreghegyi hitel törlesztése 9 464 0 29 148 29 148

OTP-Öreghegyi hitel kamatai 4 052 18 800 13 000 1 166 1 166

MFB-Szennyvíztisztitó hitel 206 710

MFB-Szennyvíztisztitó hitel törlesztés 206 710

MFB-Szennyvíztisztitó hitel kamatai 5 099 16 010

OTP Öreghegyi hitel törlesztése 2007-tôl 2014. évig évente
29.148.-eFt

Kötelezettségvállalásra fedezetet nyújtanak az Önkormányzat saját
adó és egyéb bevételei, valamint jelentôs közmûvesített telek tulaj-
donának értékesítésébôl származó bevétele.
Összességében rendkívül kedvezôen alakult az Önkormányzat va-
gyoni helyzete.

Önkormányzat vagyon nagyságának alakulása ( ezer Ft-ban)

Megnevezés 2002 év 2003 év 2004 év 2005 év
Immateriális javak 4 213 1 591 382 5 260
Tárgyi eszközök 1 091 628 1 198 466 1 554 154 1 648 852
Befektetett pénzügyi eszközök 4 448 4 529 4 298 1 528
Bektetett eszközök összesen 1 100 289 1 204 586 1 558 834 1 655 640
Forgóeszközök összesen 15 356 28 891 29 391 51 181
ebbôl                 Követelések 4 397 10 627 13 973 24 323

Pénzeszközök 2 125 7 102 405 10 776
Eszközök összesen 1 115 645 1 233 477 1 588 225 1 706 821
Saját tôke összesen 891 222 1 024 810 976 464 1 327 215
Tartalék összesen 2 842 9 069 4 708 7 310
Kötelezettségek összesen 221 581 199 598 607 053 372 296
ebbôl  Rövid lejáratú kötelezettségek 77 464 88 403 166 125 185 569

Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 117 102 000 430 218 167 179
Források összesen 1 115 645 1 233 477 1 588 225 1 706 821

Amennyiben az Önkormányzat egyszerôsített mérlegének alakulá-
sát vizsgáljuk úgy megállapítható, hogy a mérleg fôösszege mint-
egy 53%-kal növekedett 2002. és 2005. december 31. közötti
idôszakban. A gyarapodás fôként a különbözô beruházások és fel-
újítások eredménye. 
Az egyéb kötelezettségek között kerülnek bemutatásra azok
is, amelyekrôl a Képviselô-testület már döntést hozott, de
konkrét szerzôdéskötésre még nem került sor 
- Kedvezményes kamatozású hitel az Önkormányzati Infrastruk-

túra Fejlesztési Hitelprogram keretében. 
- Felveendô hitel összege: 200.000.000.- Ft
- Törlesztés ütemezése 2009.évtôl 2026 évig
- Hitel törlesztô részlete 2009.évben 5.800.000.- FT, 2010 évtôl

évente 11.600.000.- FT
- Kamat 3 havi Euribor + évi 1,531 %

Szerzôdésbôl eredô kötelezettségvállalások, melyek teljesíté-
se elôreláthatólag 2006. októberét követôen fog realizálódni.
( ezer ft-ban )

Beruházás Október November December Január

Iskola emeletráépítés kivitelezés 24 443

Telekvásárlás 5 757 35 700 

Közvill. hál terv., kivitelezés 12 534

Levendula, Barka, Galagonya  

út, vízelv. tervezés, kiv.terv 369

Üdülô csatorna,út kivit.terv 3 750

Áfa befizetés szennyvíztelep ép. 60 000

Telki Víz Kft. hozzájárulás 6 500

Összesen: 107 227 369 5 757 35 700

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat jelen vá-
lasztási ciklusban kötelezô és önként vállalt feladatait teljesítette,
bár ez egyre nagyobb pénzügyi tehervállalással volt biztosítható.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetét negatív és pozitív folyamatok
egyaránt befolyásolják.

Továbbra is igaz, hogy az önkormányzati kiadások jelentôs hánya-
da a költségvetési szervek mûködésével kapcsolatos.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalásainak jelentôs hányada a
község fejlôdését, az állampolgárok életminôségének javítását
szolgáló szükséges beruházásokhoz kapcsolódnak, az elmúlt cik-
lus záróadataihoz képest jelentôsen nôttek a felhalmozási kiadá-
sok. Ez a Képviselô-testület döntései értelmében - a futamidô isme-
retében -  elviselhetô terhet jelent a közeljövôben az Önkormány-
zat számára. Mindez azonban azt is maga után vonja, hogy szigo-
rú költségvetési gazdálkodás kell, hogy jellemezze a következô cik-
lus gazdálkodását, megtartva a likviditás stabilitását; a felhalmozá-
si, fejlesztési kiadások fedezetéül pedig minél több külsô forrást
(pályázat, támogatások, stb.) célszerû bevonni.

Természetesen a gazdálkodást alapvetôen befolyásolják a közpon-
ti szabályozók. Máris számos olyan szakmai és pénzügyi szabályo-
zás ismert, amely hatással bírhat az önkormányzati feladatellátás-
ra, és ezzel összefüggésben a pénzügyi kondíciók alakulására. A
jövôre nézve is várható a kistérségi feladatellátás elôtérbe kerülé-
se több területen, elsôdlegesen intézményi vonatkozásokban (pl.
oktatás). Az önkormányzati finanszírozás részletes mutatói még
nem ismertek, de az elôttünk álló ciklusban törekedni kell a köte-
lezô és nem kötelezô feladatok ésszerû és biztonsággal finanszí-
rozható egyensúlyának megteremtésére.  

Az új képviselô-testületnek ésszerû és racionális gazdálkodást kell
folytatnia. Fejlesztések területén a folyamatban lévô beruházások
befejezése a legfontosabb feladat.

Telki, 2006. augusztus 3l.

Dr. Tôzsér Zsuzsa sk.

jegyzô
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A napirendi pont tárgyalása elôtt a kép-
viselôk arról szavaztak, hogy a testület
reagáljon-e Réthy Imre telki lakos leve-
lére, amelyben a napirendi pont elha-
lasztását kérte. Miután a szavazás egy-
behangzó nem volt, a képviselôk rátér-
tek a napirendi pont tárgyalására.
Varga Béla fôépítész elmondta, hogy kö-
zel három éve folyik a téma elôkészíté-
se. Az elôzô testületi döntés után bein-
dult az államigazgatási fázis. Vala-
mennyi szakhatóság jóváhagyása után a
területi fôépítész is pozitív véleményt
alkotott, minimális korrekciókat kérve
csupán (javasolta, hogy a kertépítészeti
szabályozás szigorú, több pontban meg-
határozott rendszerét általánosságban
megfogalmazva, egy pontban szerepel-
tessék a tervekben, ami formai módosí-
tást jelent). Ezután a tervek kifüggesz-
tésre kerültek, a felmerülô lakossági ész-
revételekre pedig tételes és kimerítô vá-
laszok születtek. A fôépítész szerint tes-
tületi döntés szükséges a területi fôépí-
tész megjegyzésének jóváhagyásáról,
valamint a lakossági észrevételekre
adott tervezôi válaszok elfogadásáról
(ez utóbbiak a szakmai anyagon nem
változtattak).
A képviselôtestület a két kérdésben kü-
lön szavazott, mindkét esetben egyhan-
gúan elfogadva az elôterjesztést.
Ezután az egyéb képviselôi észrevételek
tárgyalásakor Baltási Gábor, a Pénzügyi,
Közbiztonsági és Településfejlesztési
Bizottság (PKTB) elnöke indítványozta,
hogy a szabályozást annyiban módosítsa
a testület, hogy a SPAR élelmiszer áru-
ház tervezett helyszínét nyilvánítsa
vissza VTA3 besorolású övezetté a je-
lenleg érvényes VTA1 övezet helyett.
Baltási Gábor szerint így egyterû áruház
helyett kétszintes üzletházat lehetne itt
elhelyezni, ezáltal tömegkínálat helyett
minôségi kiskereskedelmi üzleteket le-
hetne kialakítani. Kifejtette, hogy – mi-
vel nagy a lakossági tiltakozás – ez egy-
fajta áthidaló megoldás lenne, amit ál-
lásfoglalásában a településszerkezeti
tervet készítô építésziroda is támogat.
Péter András képviselô hozzászólásában
elmondta, hogy az építésziroda állásfog-

lalása mindkét variációt megfelelônek
minôsíti, és mindkét eset mellett sorol
fel érveket és ellenérveket is. Vélemé-
nye szerint, ha a Muskátli üzletházhoz
hasonló létesítmény épülne meg, az épí-
tészetileg esztétikusabb, így ebbôl a
szempontból kívánatosabb lenne, vi-
szont a lakosság ellátásában nem hozna
javulást, mivel továbbra sem lenne le-
hetôség olcsóbb élelmiszer áruházban
vásárolni a faluban.
Varga Mihály arra emlékeztetett, hogy a
Tervtanács javaslatára a lakossági igé-
nyek alapján a PKTB állította össze a
SPAR-ral szemben támasztott kemény
kikötések listáját, aminek a SPAR áru-
ház átdolgozott tervei mindenben meg-
felelnek, így nincs új helyzet, ami miatt
a korábbi határozatokat módosítani kel-
lene. A polgármester ezután azt elemez-
te, hogy a besorolás esetleges VTA3-ba
történô átminôsítése esetén milyen hely-
zet állna elô. Értékelése szerint a beépít-
hetô telekhányad, a megengedett hom-
lokzatmagasság változatlan maradna. A
két besorolás között abban van különb-
ség, hogy a jelenleg érvényben lévôvel
szemben VTA3-ban kötelezôen elôírt a
tetôtér beépítése is, ez viszont még nem
zárja ki a földszinten egy nagy alapterü-
letû élelmiszer áruház létesítését, hiszen
ilyen a pátyi és a budakeszi CBA is. Rá-
adásul emellett a tetôtérben is üzletek
lennének, ami további forgalomnöveke-
dést okozna. Sôt a VTA3 besorolás sze-
rinti szabályozás azt sem zárná ki, hogy
a tetôtérben egy nagyobb vendéglátó
ipari vállalkozás, vagy akár disco üze-
meljen. Ezért Varga Mihály arra kérte a
képviselôket, hogy hagyják változatla-
nul a VTA1-es besorolást a területre, mi-
vel ennek a következményei ismertek, a
SPAR szigorú szempontrendszer szerint
a környezetbe illeszkedô épületet terve-
zett, viszont a VTA3 besorolás elfogadá-
sa ismeretlen következményekkel jár-
hat.
Baltási Gábor válaszában úgy vélte,
hogy disco most is lehetne a területen,
csak a földszinten elhelyezve.
Ennek lehetôségét Péter András hozzá-
szólásában kizártnak nevezte, mivel a

földszint beépítésére van konkrét befek-
tetôi szándék egy SPAR áruház formájá-
ban.
A kérdéshez Danóczy Balázs, telki lakos
is hozzászólt. Elmondta, hogy szerinte
az igazi veszély az lenne, ha a SPAR-
nak esetleg nem jönnének be a számítá-
sai Telkiben, mert így – szemben a több
kis kereskedelmi egységet magába fog-
laló üzletházzal – egy nehezen haszno-
sítható egy légterû épület maradna itt
utánuk.
Móczár Gábor képviselô Varga Mihály
hozzászólására reagálva elmondta, hogy
a PKTB tagjai – bár korábban valóban a
SPAR mellett foglaltak állást – most
megváltoztatták véleményüket, mert
nem lehet figyelmen kívül hagyni a kör-
nyéken élôk ellenállását.
Az ülésen részt vevô Takács Zoltán telki
lakos úgy vélte, hogy a SPAR szempont-
jából a VTA3 besorolás ugyanolyan jó
lehet, Babó Attila telki lakos pedig arra
figyelmeztette a képviselôket, hogy
amennyiben a VTA1 mellett teszik le a
voksukat, akkor az összes lakossági vé-
leménnyel szembemennek.
Varga Mihály polgármester erre sajnála-
tát fejezte ki, amiért a tervezett népsza-
vazás meghiúsult, mivel így nem derült
ki, hogy mi a lakosság többségének a
véleménye a kérdésrôl. Elmondta, hogy
éppen a tervezett SPAR áruház környé-
kén élôk utasították vissza a népszava-
zás lehetôségét. Úgy vélte, hogy amint
megjelenik egy VTA3 szerinti befektetô
a területen, a környék lakosai az ellen is
tiltakozni fognak.
Ezután Szûcs János képviselô felkérte
Varga Béla fôépítészt, hogy mondja el a
véleményét az elhangzottakkal kapcso-
latban. Varga Béla válaszában hangsú-
lyozta, hogy a kérdésrôl nehéz független
szakmai véleményt mondani. Úgy vélte,
hogy egy másik Muskátli jellegû üzlet-
ház majdani megépülése szép és nosz-
talgikus elképzelés, de piacilag nem
megalapozott, mivel a megelôzô 12 év-
ben a BECCO hiába várt befektetôket
ilyen céllal. Így félô, hogy sokáig beépí-
tetlen marad a terület, ami az egységes
falukép szempontjából nem szerencsés.
Kifejtette, hogy rengeteg energiát fektet-
tek abba, hogy a település és a beruházás
környezete számára a lehetô legjobbat
hozzák ki a SPAR épületébôl, az ô szak-
mai feladatuk erre terjedt ki. Magánvé-
leménye szerint a SPAR áruház meg-
épülését többen támogatják a lakosság-

M e g s z ü l e t e t t !
Elfogadták Telki településrendezési tervét, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét –

a tervezett SPAR helyszínének övezeti besorolása visszaminôsítésre került

A közel három éves elôkészítô munka lezárásaként megszavazott rendezési
terv egyebek mellett hosszú távon kijelöli a majdani intézményi fejlesztések le-
hetséges helyszíneit, gondoskodik az átgondolt, egységes falukép megteremté-
sérôl és nem utolsó sorban gátat hivatott szabni Telki terjeszkedésének, ren-
delettel zárva ki az esetleges újabb belterületbe vonások lehetôségét. A témá-
val augusztus 30-i ülésükön foglalkoztak a képviselôk. Az alábbiakban részle-
tesen beszámolunk az elhangzottakról.
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ból, mint ahányan ellenzik, de ettôl füg-
getlenül a létesítmény környezetében
élôk körülményei rosszabbak lesznek,
ha elkészül.
Bordás András arra emlékeztette képvi-
selôtársait, hogy a Tervtanács még a
VTA1-es övezetbe sorolás elôfeltételét
jelentô telekegyesítést sem támogatta.
Kifejtette, hogy a telekegyesítés után
szinte mindegy, hogy melyik besorolás-
ba fog tartozni a terület. Elmondta, hogy
ezért a szabályozási tervnek ezt a fejeze-
tét, ami VTA1 besorolást határoz meg
erre a területre, nem támogatja.
A hozzászólások utáni szavazás során öt
képviselô támogatta a PKTB módosítási
javaslatát, vagyis a terület visszasorolá-
sát VTA3 övezetbe, hárman ellene sza-
vaztak, ketten pedig tartózkodtak. Így az
elôterjesztés az igen szavazatok többsé-
ge ellenére nem kapta meg a szükséges
50 % + 1 szavazatnyi többséget.
Ekkor a testületi üléseken példa nélküli

fordulat következett. A szavazásnál tar-
tózkodó Bordás András képviselô – a
szavazás kimenetelének ismeretében –
újraszavazást kért. Varga Mihály polgár-
mester kérdést intézett a képviselôhöz,
vajon milyen új, a szavazást befolyásoló
körülmény merült fel. A képviselôk kö-
zött ezután kisebb vita alakult ki. Bordás
András ragaszkodott az újraszavazás-
hoz, mert – mint elmondta – soha nem
értett egyet a VTA1-es besorolással, de
azt gondolta, hogy a tartózkodás elég
lesz ellenvéleménye kinyilvánításához.
Az eredmény ismeretében viszont
összeegyeztethetetlen a lelkiismereté-
vel, hogy ezen a tartózkodáson múlt a
terület sorsa. 
Végül Péter András képviselô azt java-
solta a polgármesternek, hogy – bár az
újraszavazás eredménye a történtek után
borítékolható – a demokrácia jegyében
döntse el a testület, hogy kíván-e újra
szavazni a témában.

Varga Mihály engedett a kérésnek, és
miután hat képviselô az újraszavazás
mellett voksolt, ismételt szavazásra tette
fel a kérdést.   
A képviselôtestület így hat igen és há-
rom nem szavazattal, egy tartózkodás
mellett úgy döntött, hogy a Pénzügyi,
Közbiztonsági és Területfejlesztési Bi-
zottság javaslatának megfelelôen a
SPAR élelmiszer áruház területét vissza-
minôsíti VTA3 övezeti besorolásba.
Ezután a képviselôtestület meghozta a
most záródó önkormányzati ciklus talán
legfontosabb határozatát. Közel három
éves munka és egyeztetés sorozat zárult
le, amikor a képviselôk a fent megszava-
zott kiegészítésekkel, egybehangzó, el-
lenvetés nélküli szavazással elfogadták
Telki településrendezési tervét, majd
szintén egyöntetô szavazással rendeletet
alkottak a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervrôl.

Füzesi Attila

1956-os megemlékezés
Telki Község Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága, a Telki Polgári Egylet-
tel együttmûködésben az 1956-os forradalom és szabadságharc 50 éves évfordulójának he-
lyi megemlékezésére hívja a telki polgárokat 2006. október 21-én, szombaton este.

Program:
– 18 órakor ünnepi Szentmise a telki római katolikus templomban

– A Szentmisét követôen fáklyás felvonulás a Pajtához ill. a Pajta elôtti ligetben talál-
ható új 1956-os emlékmûhöz.

– 19 órakor ünnepélyes zászlófelvonás, az emlékmû leleplezése, koszorúzás.

– Ünnepi beszédet mond Telki polgármestere és Gulyás Dénes országgyûlési kepviselô

– Kb. 19.30-tól forradalmi emlékmûsor a Pajtában, korabeli dokumentumokkal, vetített
fényképekkel és filmrészletekkel.

A telki 1956-os emlékmû munkálataihoz az Önkormányzat támogatásán túl további helyi
felajánlásokat kérnek Telki lakosaitól a szervezôk. Az adományokat Szabó Róbert fogadja
a 372-593-as telefonszámon!

Újabb gyûjtés Kiscsécsnek

A Szociális és Egészségügyi Bizottság is-
mét gyûjtést szervezett a kiscsécsi lako-
sok megsegítésére. Az adományok a Paj-
tában gyûlnek, és lassan elérik a teherau-
tónyi mennyiséget.

Génmódosított
élelmiszerekkel kapcsolatos

ismeretek szerezhetôk
Budakeszin október 28-án 9-
16 óra között a Mûvelôdési

Központban.

Az elôadók hazai és
nemzetközi szakértôk. Minden
érdeklôdôt vár a Biokultúra
Egyesület helyi csoportja.

Információ: 06 30 511-85-52

BBuuddaakkeesszzii KKaattoolliikkuuss TTeemmpplloomm 

22000066.. ookkttóóbbeerr 1155 -- eessttee 88 óórraa

az 1956-os forradalom 
50. évfordulójára

a Carmine Celebrat Kórus és
Zenekar hangversenyére kerül sor. 

Mûsoron:

Mozart: Requiem

Szólisták: Zádori Mária, Meláth
Andrea, Szerekován János,

Moldvay József
Vezényel: Zimányi István
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Nehéz volt az évkezdés
Valóságos flúgos futam zajlott az kibôvített iskola berendezése és nem különben a
közoktatási törvénykezés terén: örömteli új színek, felületek, terek és arcok az
iskolában, fájóan igazságtalan tendencia a munka kompenzációjában. 
Szeptember 9-re befejezôdött az iskolabôvítés elsô szakasza. A tanári szárny
emeletráépítésével egy újabb tanári, egy vizesblokk és egy új tanterem került
kialakításra. Az épületbôvítéssel egy idôben elkészültek régebbi épületrészek
karbantartási és felújítási munkálatai is. Kicserélték mindkét oldalsó bejáratnál a
mûkôborítást, a belsô falak derékmagasságig mosható felületet, az iskola külsô
faborítású részei pedig felületkezelô festést kaptak. Az új tanári és tanterem
birtokbavételét, a berendezkedés örömét a tanárok egy kis piknikkel ünnepelték meg a
belsô udvaron.
Az iskola történetének hatodik tanévnyitója a kis udvari játszótér megnyitásával vált
színesebbé. Idén 354 diákkal indult az oktatás, hatszor többel, mint öt évvel ezelôtt.
Igaz, száz négyzetméterrel nagyobb területen, ami nem sok, de mennyire is örülnek neki
az emeleti tanárok és a 3/a. osztály!
Megnyitottuk az új épületrészt, elvágtuk a szalagot, köszöntöttük az elsôsöket.
A kicsik, a három elsô osztály: a Pomuklik 24-en Konecsni Herényi Márta és Kissné
Bujdosó Kriszta felügyeletével, a Pipikék a Pipitéren 26-an Kristóf Mariska és Vasuta
Zoltán irányításával, a Csigabigák 23-an Mergenthaler Mariann és Jókó Attila
vezetésével kezdték meg a munkát.
Új tanáraink a Csigabigák tanítóin kívül Végházi Patrícia napközis, Reisz Veronika
angol szakos, Molnár Edit matematika, angol és kémia szakos, valamint nagy-nagy
örömünkre Csömör Zsuzsa magyar történelem szakos (telki) tanár, aki korábban már
óraadóként belopta magát a diákok szívébe. Ügyviteli munkatársunk (hajdan volt
iskolamenedzser), Igaz Levente államigazgatási fôiskolai diplomás történelem-portugál
szakos tanár lett. 
Az év a fenntarthatóság problémájával foglalkozik, a Hónapok sorozat egy-egy részletét
gyakoroltatja a gyermekek számára elérhetô szinten. Szeptember az egészséges
kommunikáció hónapja, októberben a helyes önismeret lesz a téma. Iskolagyûlésen,
játékos formában hozzuk közelebb a gyerekekhez a lehetséges problémákat és a
megoldásokat. 
A szerzôdéskötés után elindult a HEFOP 3.1.3. keretében elnyert 18 milliós pályázat
megvalósítása az 1/a., 1/b. és az 5/a. osztályokban. 

Pignitzkyné Lugos Ilona

A nyugdíjas klub kirándulása a szlovákiai Deákiba
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2006. 08. 29-én az éjjeli órákban az orvosi rendelôbe és a védô-
nôi tanácsadóba ismeretlen tettes behatolt és onnét számítógépe-
ket, monitort és gyógyszereket tulajdonított el. A bûncselek-
ménnyel okozott kár 250.000,- Ft-ra tehetô.
Feljelentés érkezett Rendôrkapitányságunkra, miszerint ismeret-
len tettes ment be egy Berkenye utcai családi házba 2006. 08. 31-

én a hajnali órában, és táskát, iratokat, mûszaki cikkeket tulajdo-
nított el. A bûncselekménnyel okozott kár: 1.200.000,- Ft-ra te-
hetô.
Szintén ismeretlen tettes ellen indult eljárás, aki 2006. 08. 31.-én
a reggeli órákban betört egy Kökörcsin utcai házba, és 64.000,-
Ft készpénzt tulajdonított el.

Rendôrségi hírek (2006. 08. 15. – 09. 15.)

Pályázatok
"A vagyon elleni bôûncselekmények,
elsôsorban a betöréses lopások
visszaszorítását, megelôzését elôsegí-
tô programok támogatására" címû pá-
lyázatok elbírálása megtörtént.

Telki Község Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala által 2006. április
28-án beadott pályázat - a Telki Álta-
lános Iskola és környékének kamerás
megfigyelô- és rögzítô rendszerének
megvalósításához - nem nyert.

Kihirdették a 2006. május 29-én Tel-
ki Község Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala által - a Telki Általános
Iskolával, a „Telki Közbiztonságáért”
Kiemelten Közhasznú Egyesülettel és
a Budaörsi Rendôrkapitánysággal kö-
zösen - benyújtott mikro jellegô pá-
lyázat a „Konfliktuskezelés az iskolá-
ban, az iskolai és az iskolakörnyéki
erôszak megelôzése” címû pályázat
nyerteseit is. Sajnos ezen a pályáza-
ton sem sikerült nyerni.

Schäfer Éva

Kerékpáros ügyességi verseny
2006. szeptember 2-án, szombaton délután
az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi
Bizottsága által szervezett Egészségnap kere-
tében a „Telki Közbiztonságáért” Kiemelten
Közhasznú Egyesület kerékpáros ügyességi
versenyt rendezett az óvoda-iskola közben.

A pályán különbözô nehézségi fokú felada-
tok voltak iskolások részére: áthaladás padok
között, szlalom, nyolcasban egyensúlyozás, szûk folyosó, sávváltás, végül biz-
tonságos megállás egy adott területen belül. A pályát a kicsik, sôt a felnôttek
is kipróbálták.

A versenyt a Budaörsi Rendôrkapitányság elôadói vezényelték le. Ezúton is
köszönjük segítségüket a rendezvény lebonyolításáért.

Schäfer Éva

Idén Önök az 1 % SZJA fel-
ajánlásokból 44.663 Ft összeggel

támogatták a Polgárôrséget.
Köszönjük, hogy a javunkra

rendelkeztek!
Kérjük, továbbra is támogassák

a TELKI POLGÁRÔRSÉG
Bûnmegelôzési és Önvédelmi

Egyesület tevékenységét!
Adószámunk: 18689307-1-13

Bankszámlaszám: 
11742348-20010719

Tájékoztató
Az AVE Tatabánya Zrt. Tájékoztatja Önöket, hogy az adótörvényekben
bekövetkezett változások az ÁFA kulcsok mértékét is érintették. 

Adómérték változás 2006. szeptember 1-tôl:

Megszûnik a 15 %-os adómérték, így az ÁFA kétkulcsossá válik (5 és 20
százalék). A korábban 15 százalékos adókulcs alá tartozó termékeket és
szolgáltatásokat az általános, 20 százalékos adó terheli. Fôszabály szerint a
magasabb adómértéket azon termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra kell
elôször alkalmazni, amely ügyletekben 2006. augusztus 31-e után keletkezik
az adófizetési kötelezettség és az adólevonási jogosultság.

Hulladékgyûjtô zsák értékesítése:

A fentiek értelmében 2006. szeptember 1-tôl a hulladékgyûjtô zsák
értékesítését és az eseti megrendelések díjtételeit 20 % adó terheli.

Rendszeresen ismétlôdô tevékenységek:

Ha rendszeresen ismétlôdô tevékenységeknél az elszámolás napja augusztus
31. utánra esik, de az elszámolási idôszak kezdônapja szeptember 1. elôtti, a
teljes elszámolási idôszakra a régi (15 százalékos) adómérték alkalmazandó.

A fentiek értelmében a 2006. III. negyedéves lakossági hulladékszállítási
számlákat még 15 %, a 2006. IV. negyedéves számlákat 20 % adó terheli.
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KOKUKK-HÍREK
Szeptember 16-án szombaton lezajlott az ôszi falutakarítás. A
lakossági érdeklôdés igen visszafogott volt: mind a Muskátli,
mind a Petôfi Sándor utcai helyszínen egy-egy család jelent meg,
és segített a kokukkos házigazdának a közterületen fellelhetô
szemét összeszedésében. Az is igaz viszont, hogy kevés volt a
dolguk: a két faluközpont környéke alapvetôen tiszta volt. A
Muskátli utca esetében ehhez az is hozzájárult, hogy az iskola
szintén megszervezte a maga falutakarítási akcióját, és ennek
keretében pénteken este már megtisztították az iskola környékét. 
A felsô-Becco telepen a nap folyamán 9 Berkenye utcai család
képviseletében 9 felnôtt és 9 gyerek vett részt a játszótér
rendbehozatalában. Levágtuk-lekaszáltuk a füvet, lefestettük a
játszótéri eszközöket, kitisztítottuk a homokozót, gyomláltunk és
parlagfüvet szedtünk, és végül elszállítottuk a szemetet.
Szerencsésen alakult az idôjárás, jó hangulatban folyt a munka,
végre személyesen is megismertünk egy-két régi szomszédot, és
egészen csinos lett a játszótér is. 
A közösség nevében a falutakarítás-faluszépítés minden
résztvevôjének köszönjük a munkáját és az anyagi hozzájárulását!
Külön köszönet illeti Jeck János urat, aki segített a játszótéri
mérleghinták régóta letörött ülôkéinek pótlásában (pedig jó
messze lakik a felsô-Beccótól), Sasvári Mihály urat, aki
derekasan kivette a részét az általa szállított konténer
megpakolásából is (pedig pilisszántói lakos), és Kamocsai Zsuzsa
asszonyt, aki igazán takaros hirdetôponyvát készített erre az
alkalomra.
Október második felében folytatódik a falufásítás. Ezúttal
várhatóan a Juharfa utcába kerülhet majd egy szép, egyöntetû
fasor, stílszerôen juharfákból. Jelenleg az utcában futó közmûvek
helyének feltérképezése illetve a lakókkal történô egyeztetés
folyik. Továbbra is várjuk a fásítást munkájukkal illetve
anyagiakkal támogatók, valamint a fákra vágyók jelentkezését az
alábbi telefonszámokon: 372-114 (Bellon Erika), 372-269
(Hámos Áron), valamint a kokukk@freemail.hu  drótpostacímen.

Bellon Erika - KOKUKK Egyesület

Kedves és kedvetlen telki
polgárok, lakók, falubeliek!

Mint már annyiszor, szeptemberben is meghirdette a Takarítás Világ-
napjára egyesületünk (KOKUKK) a falu közös rendbetételét, szépíté-
sét. Elôzetesen már a januári éves programban is volt szó errôl (ld. ja-
nuári Telki Napló). Majd következett a szervezés: Telki Fórum, plakát-
készítés, plakátragasztás, kicsi és nagy, óvodai, iskolai, önkormányza-
ti faliújság, együttmûködés szervezése az iskolával, konténerrendelés,
helyszínekre felelôs szervezése, zsákok beszerzése, egyebek... A rész-
vétel ehhez képest nagyon szerény lett.
Tudjuk, hogy sok Telkin élô ember sokat tesz közvetlen környezetéért.
Ha nem is a falutakarítás napján, de igen sokan igyekeznek rendben
tartani portájuk környékét. Vannak, akik saját pénzükön gyommente-
sítenek igen hatalmas közterületeket. Vannak, akik felszedik az utcán
a szemetet, ha meglátják.
De nagyon sokan vannak közöttünk, akik még mindig úgy gondolják,
hogy ez nem az ô dolguk, hiszen azért van az Önkormányzat, azért van
az itt nem tartózkodó tulaj, az állam, vagy mindegy, hogy ki, de nem
ô, hogy ezt a szolgáltatást neki, adózó állampolgárnak nyújtsa.
Bizonnyal ebben a szemléletben is van érthetô. De érthetetlen, hogy le-
het az, hogy míg szervezés közben egy-egy lakó örömmel konstatálta:
"Végre tesznek valamit!" – márminthogy mások, mert ô nem –, addig
az nem jut eszébe, hogy azok a mások ugyanolyan civilek, mint ô,
ugyanolyan adózó állampolgárok, nincs több idejük, kedvük, energiá-
juk, mint neki. Csak úgy gondolják, az élet ahhoz túl rövid, hogy meg-
várják, mindig mások tegyenek valamit. Helyettük is.
De a civil kezdeményezések nem bírják sokáig szuflával a többi civil
támogatása nélkül.
Tíz ember kedve kevés.
Ez nem csak a mi falunk.
Itt majdnem háromezer ember él.
Össze is találkozhatnánk.
Meg is ismerhetnénk egymást. 
Például faluszépítgetés közben. Keserûné Molnár Krisztina 

KOKUKK Egyesület

Mindazok, akik virágzó ágyásokat látnak
szívesen házuk körül, olyan növényre vágy-
nak, amely az egész szezonban jól mutat, és
kevés gondozást igényel. A tapasztalt kerté-
szek tudják, hogy ilyen esetekben a dália
(Dahlia) a tökéletes megoldás, mert a nyár
és az ôsz folyamán túltündököl minden
mellette nyíló szezonális virágzót. Rendkí-
vüli szín és formagazdagsága miatt (borzas,
pompon, kaktusz, félkaktusz, egyszerû vi-
rágú) szeretnivaló ékszerként válik részévé
kertünknek. Hálás, kedves növény, mely
mindig az évszaknak megfelelô hangulattal
tölt el bennünket. Nyáron üdeséget sugá-
roznak harsány színekkel körülvett virág-
labdái, ôsszel, ahogy az ôt körülölelô színek
melegebb tónusokra váltanak, nyugalom-
mal tölt el a látványa.
Tenyészhely: napos, szellôs helyen lesznek
legszebbek dáliáink. Elegendô öntözés mel-
lett az elsô fagyokig ragyognak a kertben.
Talajigény: átlagos kerti föld, némi komp-
oszttal dúsítva.
Ültetés: biztonsággal az utolsó fagyok után,
május közepétôl ültethetjük ki az ágyásba, a

gumó méretének megfelelô széles és mély
gödörbe. A gumóra elég, ha néhány centi-
méternyi takaró földréteg kerül. Már az ül-
tetéskor szúrjunk le támasztókarót a gumó
mellé, nehogy késôbb megsértsük. Ha ko-
rábban virágzó növényeket szeretnénk, áp-
rilis elejétôl cserépben is elônevelhetjük a
dáliát a házban.
Gondozás: az erôteljes növekedésû dáliák
támasztó segítségre szorulnak. A súlyos
fejû növény szétborulását megakadályoz-
hatjuk, ha bambuszkarók közé kötözzük
ôket puha zsineggel. Ha évrôl-évre egészsé-
ges virágzásra vágyunk, be kell tartanunk a
dália gondozásához szükséges szabályokat.
A gyökérgumók helyes tárolása nagyon
fontos: várjuk meg, míg az elsô fagy meg-
csípi a növényt, metsszük le szárait a föld
felett és szedjük fel a gumót. Tisztítsuk és
szárítsuk meg a napon. Fagymentes, le-
vegôs helyen teleltessük.
Virágzás: fô idénye júniustól novemberig
tart. Tovább virágzik és jobban is mutat, ha az
elnyílt virágokat folyamatosan eltávolítjuk.
Szaporítás: gumók szétválasztásával, vagy

magvetéssel.
Kísérô növényei: használjunk olyan virágo-
kat, melyek kiemelik uralkodó szépségét a
kertben és hagyják lélegezni a dáliát. Példá-
ul: pillangóvirág, verbéna, kúpvirág, kri-
zantém. Megkapó látványosság angliai
díszkertekben, hogy egy-egy nagyobb
ágyást egyforma dáliákkal ültetnek be egy-
szerû örökzöldekkel keretezve.
Örömteli kertészkedést kíván

G. Kovács Modeszta 
– KOKUKK Egyesület

A hónap növénye – a dália
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BÁRÁNY MÛVEK
Építôipari vállalkozás

Fémszerkezetek készítése és szerelése,
nyílászárók, billenô garázsajtók, kovácsolt
vas korlátok, kapuk (automata is) és egyéb

kiegészítôk

BÁRÁNY GÁBOR
Gépésztechnikus

IGÉNYES, SZÉP MUNKA, RÖVID
HATÁRIDÔVEL, KEDVEZÔ ÁRON

2074. Perbál
Lakótelep A/17.

E-mail: p.barany@mail.tvnet.hu
Mobil: 30/95-03-582
Tel./Fax: 26/370-088

Telki klasszikus

sikere 

Svédországban

Füzi Nóra, a szûkebb kör-
nyezetében, Telkiben is
méltán népszerû ifjú zon-
gorista tehetség Gyôri No-
émi fuvolistával alkotott
duója negyedikként vég-
zett a svédországi Katrine-
holmban megrendezett 4.
Swedish International Duo
Competition (www.swedu-
ocomp.nu) rangos nemzet-
közi versenyen. Nagyon
szoros küzdelemben ma-
radtak le a harmadik hely-
rôl, megverték viszont az
összes fúvós ellenfelet. Az eredmény zenetanári vélemény
szerint nagyon komolynak tekinthetô, kivált ekkora orosz és
távol-keleti részvétel mellett (az elsô három helyen orosz,
ukrán és japán duó végzett). A teljesítmény minden elisme-
rést megérdemel!

fa

NEMEZELÔS
KÉZMÛVES ESTRE 

...hívjuk a kedves érdeklôdôket
Telkiben a Budántúli Waldorf
Óvodába, a Telki, Orgona utca
26. szám alá.

Elsô alkalom Október 4-én 19
óra.

Érdeklôdni lehet 17-19 óra kö-
zött Borzán Violánál a (26) 372-
806-os telefonszámon.

Csergezán Pál
(1924-1996)

Csergezán Pál 1924. június 28-án Záhonyban szü-
letett, majd szüleivel Kisvárdára költöztek, itt töl-
tötte gyermekéveinek nagy részét. 1953-ban vé-
gezte el a Képzômûvészeti Fôiskolát, grafikus-
ként. Magyarországon Fekete István, Kittenberger

Kálmán, Tasnádi Kubacska András könyveinek illusztrálása révén vált
híressé, majd vadászati témájú, természetábrázoló festményei tették vi-
lághírû festômûvésszé. Élete nagy részét Telkiben töltötte, a Telki kör-
nyéki hegyvidék ismerôje és szeretôje volt.
A képzômûvészetben elfoglalt helyét nehéz lenne meghatározni. A
mûvészetnek egy olyan speciális területén vált világhírûvé, amely más
megítélés alá esett és esik ma is a magyar mûvészettörténészek szemé-
ben. Mesterségbeli tudását ennek ellenére halála után elismerik, és nem
vitatják zsenialitását.
Csergezán Pál festômûvész képei a világ minden táján fellelhetôk, míg
Magyarországon csak pár, a barátoknak készített gyönyörû festménye
jelzi, hogy itt élt a világ egyik legtehetségesebb természetábrázolója,
akinek munkásságát meghatározta a természethez való kötôdése, az ál-
latok, különösen a lovak iránti mérhetetlen szeretete. 1972-ben az
NSZK-ba utazott, ahol a  magyar természetvédelem, a vadászkultúra
népszerôsítésével is foglalkozott.  Egy párizsi kiállításon Abduredza
nagyherceg meghívta és 9 hónapig élt és dolgozott Perzsiában. Majd
sorra jöttek a külföldi kiállítások Párizs, Köln, Monte-Carlo, London
stb. Magyarországon jelentôs kiállítása csak 1986-ban a Magyar
Mezôgazdasági Múzeumban volt. Németországban évente több kiállítá-
son is szerepelt.
Csergezán Pál robosztus termetô, egyenes tartású ember volt, aki nem
gondolt a halálra, mert biztos volt abban, hogy soha sem fog meghalni.
Nem beszélt saját halálának bekövetkezésérôl, nem rendelkezett a teme-
tésérôl, annak ellenére, hogy a halál szele sokszor megérintette életében.
1996 október elsején bekövetkezett halála után temetését az Anna-laki
tisztáson a természet iránti szeretet inspirálta.

(forrás: www.vadaszat.net)

Mosás, vegytisztítás házhozszállítással.
A Katran Kft. tíz éve alapított házi mosodája új szolgáltatást vezet be Telkiben.
A vállalkozás üzleti filozófiája a megrendelôk legteljesebb körû kiszolgálásán alap-
szik. A cég munkatársai hívásra házhoz jönnek a tisztítandó ruhákért, majd tisztítás
után házhoz szállítják azokat. Emellett Budajenôn, augusztus 26-tól szombatonként
9.00-9.30-ig, az óvoda parkolójában is lehetôség lesz a szennyes ruhák leadására,
illetve a tiszta ruhák átvételére.
A kiváló minôséget többek között világmárkájú folyékony mosó- és tisztítószerek va-
lamint a kézi vasalás biztosítja, a megrendelôk elégedettségét pedig a kiváló referen-
ciák mutatják. A Katran Kft. állandó ügyfelei között – a magán megrendelôk mellett
– szép számmal találunk szállodákat, külképviseleteket, nagykövetségeket, éttermeket
is.
A házi mosoda külön hangsúlyt fektet az ingek megfelelô minôségû tisztítására, ápo-
lására. Kérésre a gallért, kézelôt keményítik, a kész ingeket ingmellkartonra hajtogat-
va, 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)
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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!

SSzzeepptteemmbbeerrii 
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::
Szondy György és Szondyné Sárfy Zsuzsa
gyermeke Szondy Péter József 
Juhász Béla és Laczkó Judit gyermeke Juhász
Medárd 
Bartha Attila és Bartháné Pazonyi Piroska
gyermeke Bartha Ábel 
Bíró Lászó és Bíróné Herbert Andrea gyermeke
Bíró Franciska 
Argyelán László és Kubicskó Katalin gyermeke
Argyelán László

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!!

SIESTA az elsô lépéstôl…

A Muskátli és az Akácos utca sarkán – 
a régi Naturbolt helyén – 

új cipôbolt nyílt.

Nyitva tartás:    
hétfô-péntek: 9-13 óráig, 14-18 óráig

szombat: 9-13 óráig

Üzletünkben a már ismert, jó minôségû
Siesta cipôk mellett gumicsizmát és

esôkabátot is tartunk. 
Méretek: 18-35

Várunk minden kedves vásárlót!
Telki, Akácos köz 3.
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Szeptember 29-én, pénteken, 17 órai kezdettel a Pajtában
megrendezésre kerül az ötödik

FFALUKÁPOSZTÁJAALUKÁPOSZTÁJA
Telki Káposztasavanyító Fesztivál

A Vecsésrôl érkezô, frissen gyalult káposzta feldolgozása ceglédi recept
alapján, sóval savanyítva, ötféle fûszerrel ízesítve, répával és

birsalmával díszítve történik.

A jelentkezôk részére alapanyagot az Önkormányzat biztosít, a maga
által savanyított káposztát mindenki hazaviheti! Kérjük, hogy minden

jelentkezô hozzon magával savanyító edényt!

Savanyításra jelentkezni szeptember 27-ig, naponta 8 és 20 óra között
lehet Füzesi Attilánál a 06 (70) 9 485 480 telefonszámon.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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EGY GIMI CSAK ÉRTÜNK!
Tökön, a Kútvölgye Gimnáziumban 1992. óta

nappali tagozatos oktatás is folyik.

Ha nem vagy megelégedve a gimnáziumoddal, és sulit szeretnél
váltani, de eddig nem mertél, most bátran belefoghatsz! Akár 11.-
es vagy, akár 12.-es, bátran lépj és cselekedj!! A töki gimnázium-
ban kis létszámú osztályokban, családias hangulatban folyik a tanu-
lás. Tanáraink könnyen érthetôen tanítanak, legyen akár matek, ma-
gyar vagy töri a tantárgy. Ami eddig érthetetlen tudomány volt, az
itt érthetôvé válik. A gondjainkat is megoszthatjuk velük, nem csak
a rossz, de a jó tulajdonságainkat 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!

A Telki Önkormányzat koszorúzást 
szervez október 14-én, Anna-lakon,

Csergezán Pál halálának tizedik évfordu-
lója alkalmából a mûvész síremlékénél. 

Gyülekezô 9 órakor az iskola elôtt.

Átadták a Csergezán Átadták a Csergezán 
kilátót a Nagy-Kopaszonkilátót a Nagy-Kopaszon

Telki egyes részeirôl, még a mûútról is jól látható a
Nagy-kopaszon felállított Csergezán kilátó. Hát még
onnan milyen jó kilátás nyílik Telki egyes részeire és
a Zsámbéki-medencére. A kilátó felavatására és ün-
nepélyes átadására a napokban került sor, a környék
polgármestereinek jelenlétében. Az építmény elké-
szítésében telki kivitelezôk is részt vettek. 
A Nagy-Kopasznak ez a része Budakeszihez tarto-
zik, ám a kilátó Telkihez esik a legközelebb, az An-
na-laki tisztásról a nagy szintkülönbséget leszámítva
könnyen elérhetô. fotó: telkiforum.hu

            


