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Alakuló ülés
Megtartotta alakuló ülését az önkormányzati választások után felálló
képviselô testület 

Részletes eredmények az 5. oldalon

Falukáposztája – 2006
Nyolcvanöt család jelentkezett az idén savanyítani – teltház volt a
Pajtában 

Képriportunk a 15. oldalon

Elkészült az ’56-os emlékmû
A forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára

emlékeztek Telkiben 
Beszámolónk és képriportunk a 6. oldalon

Útépítések, útkarbantartások
Folynak a településen az aszfaltozási munkálatok – vizsgálat a
kivitelezôi szerzôdéssel kapcsolatban

Részletek a 6. oldalon
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A Képviselô testület
alakuló ülése

Az 56-os ünnepség képei

fotók: Füzesi Attila, telkiforum.hu
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Alakuló ülés, eskütétel, Alakuló ülés, eskütétel, 

2006. október 12006. október 11.1.
Az önkormányzati választások után fel-
állt képviselôtestület alakuló ülését a pol-
gármester eskütételéig Dr. Callmeyer Fe-
renc képviselô, korelnök vezette. 
A helyi választási iroda vezetôje tájékoz-
tatta a megjelenteket a választás lefolyá-
sáról, eredményesnek és érvényesnek ne-
vezte azt, majd ismertette az eredménye-
ket. Képviselôi mandátumot szerzett Ha-
lász Terézia, Bordás András, Dr. Callme-
yer Ferenc, Földvári-Nagy László,
Móczár Gábor, Dr. Réthy Imre, Szécsi
Zsolt, Szigeti Antal és Takács Zoltán, Tel-
ki polgármestere Danóczy Balázs lett. 
A képviselôk és a polgármester esküjét kö-
vetôen Danóczy Balázs röviden ismertette
programját, majd javaslatot tett az alpol-
gármesteri funkciót betöltô képviselôre
Móczár Gábor személyében, amit a testü-
let egy tartózkodás mellett támogatott. 
A képviselôk ezt követôen megállapítot-
ták a polgármester fizetését 404 ezer fo-
rintban, az alpolgármester illetménye pe-
dig 202 ezer forint lett. Mindkét határoza-
tot a testület ellenvetés nélkül fogadta el.

2006. október 19.2006. október 19.
1. napirendi pont: Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
nak (SZMSZ) módosítása
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármes-
ter és Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô
Az elôterjesztô elmondta, hogy az önkor-
mányzati törvény értelmében az önkor-
mányzati választások után felálló testület-
nek a rákövetkezô év áprilisáig kell elfo-
gadnia a hivatal új Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatát, a testület azonban kinyil-
vánította azon szándékát, miszerint elsô
témaként kíván foglalkozni a kérdéssel. A
képviselôk módosítási javaslatokat ter-
jesztettek elô, amelyekkel kapcsolatban a
testület az alábbiakról határozott:
Módosításra került a bélyegzôk használa-
tának rendje, a fejbélyegzôk szövege.
A testület döntött arról, hogy 30 nappal a
következô önkormányzati választások
elôtt nem kíván hosszú távú kötelezett-
ségvállalással járó döntéseket hozni. Fel-
merült, hogy az errôl szóló szövegbe ke-
rüljön bele a „lehetôség szerint” kifeje-
zés, de végül a képviselôk többsége ezt
elvetette.
Egyhangúlag döntött a testület arról, hogy
népi kezdeményezés, népszavazás kiírá-
sához a lakosság 5 százalékának aláírása

szükséges.
Elfogadták a képviselôk Halász Terézia
képviselô asszony javaslatát is, miszerint
rendkívüli testületi ülést az indítványo-
zástól számított 5 nap helyett ezentúl 3
napon belül legyen köteles összehívni a
polgármester.
Rendelkezett a testület a zárt ülés elrende-
lésének körülményeirôl, a testületi ülés
vezetésének szabályairól, az ülések napi-
rendjének kiírásáról. Ez utóbbira a pol-
gármester tesz javaslatot, amit a képvi-
selôknek minôsített többséggel kell elfo-
gadniuk. Dr. Réthy Imre képviselô javas-
latára elôterjesztést alapesetben ezután
csak írásban lehet tenni, az indokolt eset-
ben tett szóbeli elôterjesztést pedig szin-
tén minôsített többséggel kell elfogadni-
uk a képviselôknek.
A képviselôk a mindenkor kiírt napirendi
pontokkal kapcsolatban ill. az Önkor-
mányzat munkáját illetô kérdésekben fel-
világosítást kérhetnek a polgármestertôl,
a jegyzôtôl és a bizottságok elnökeitôl. A
testület elfogadta Földvári-Nagy László
képviselô javaslatát, ami szerint az eddigi
15 nap helyett 5 napon belül legyen köte-
les a polgármester ezt megválaszolni.
A név szerinti szavazás szabályainak
megváltoztatásával kapcsolatban Dr.
Réthy Imre tett javaslatokat, melyek meg-
vitatása után a képviselôk úgy döntöttek,
hogy nem fogadják el azon indítványo-
kat, miszerint név szerinti szavazásnál ne
lehessen tartózkodni, illetve hogy az ak-
tus külön jegyzôkönyvben legyen rögzít-
ve. Elfogadásra került viszont az a javas-
lat, hogy egybehangzó név szerinti szava-
zás esetén nem kell névjegyzéket mellé-
kelni a jegyzôkönyvhöz.
A képviselôk az SZMSZ-rôl szóló rende-
let módosítása során döntöttek arról is,
hogy a bizottságok feladatkörei részben
összevonásra és átcsoportosításra kerül-
nek. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságot kettéválasztották és új funkci-
ókkal látták el, az Ifjúsági és Sport Bizott-
ság pedig megszûnt, feladatát az Oktatási
valamint az Egészségügyi Bizottságok
vették át. Az önkormányzat így felálló bi-
zottságai tehát az alábbiak: 
Pénzügyi Bizottság (PÜB), 
Településfejlesztési, Településüzemelte-
tési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi
Bizottság (TTKKB), 
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bi-
zottság (SZEIB), Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság (OKSB).
A bizottságok összehívása a tagok több
mint felének kezdeményezésére lehetséges.
Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô javaslatait elfo-
gadva a testület egyhangúlag döntött arról

is, hogy az SZMSZ-ben üzleti év helyett
költségvetési év szerepeljen, valamint
hogy a költségvetés teljesülésérôl szóló
hivatali beszámoló a bizottsági vélemé-
nyezés után kerüljön fel a település hon-
lapjára.
Ezek után Dr Réthy Imre képviselô indít-
ványozta, hogy a Pénzügyi Bizottság
mellett mûködjön egy, a civil kontrollt el-
látni hivatott, lakosok által delegált fel-
ügyelô bizottság is. Ez a képviselô elkép-
zelése szerint három tagot számlálna, a
tagokat a közmeghallgatáson összegyûlô
lakosok választanák. A felügyelô bizott-
ság részt venne a PÜB ülésein, és évente
legalább egyszer jelentést írna.
A felvetéssel kapcsolatban Szigeti Antal
képviselô megjegyezte, hogy kevesen
vannak egy közmeghallgatáson ahhoz,
hogy az egész falu nevében válasszanak
tagokat a felügyelô bizottságba. Javasol-
ta, hogy – amennyiben a testület megsza-
vazza az indítványt – késôbb az SZMSZ
módosítása nélkül vissza lehessen vonni,
amennyiben a gyakorlat nem igazolja an-
nak mûködését.
Danóczy Balázs polgármester arra hívta
fel a figyelmet, hogy most is van civil
kontroll a PÜB-ben, amit a bizottság
külsô, nem képviselô tagjai látnak el.
Móczár Gábor képviselô azt javasolta,
hogy az elsô idôszak tapasztalatai után
késôbb térjen vissza a testület erre a kér-
désre.
Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô ezután kifejtet-
te, hogy az alkotmány és az önkormány-
zati törvény világosan fogalmaz a civil
kontroll szükségességérôl, amit a külsô
bizottsági tagok által biztosít. Jegyzô
asszony elmondta, hogy a bizottsági ülé-
sek nyilvánosak, a felügyelô bizottság
felállítása azonban véleménye szerint tör-
vényességi aggályokat is felvet.
Szécsi Zsolt képviselô azon véleményé-
nek adott hangot, miszerint éppen a kép-
viselôk feladata az, amit Dr. Réthy Imre
megfogalmazott, mivel a képviselôk a fa-
lu lakossága által a falu vezetésére hivata-
losan megválasztott személyek.
Ezután kisebb vita alakult ki közte és Dr.
Réthy Imre között, aki egy részvénytársa-
ság vezetôségének szervezeti felépítésé-
hez hasonlította a faluvezetés szerkezetét,
így indokolva a felügyelô bizottság szük-
ségességét.
A kérdésrôl történt szavazás során végül a
képviselôk 7 nem szavazattal 2 igen elle-
nében elutasították a javaslatot.
Ezután a TTKKB, a SZEIB és az OKSB
feladatkörének kiegészítésére került sor
Dr. Réthy és Szécsi képviselôk, Halász
Terézia képviselô asszony valamint

TELKI napló
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Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl
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Móczár Gábor képviselô elôterjesztései
nyomán.
Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô indítványára az
SZMSZ szövege úgy módosult, hogy az
aljegyzô felett a munkáltatói jogokat nem
a testület, hanem a jegyzô gyakorolja, és
a Polgármesteri Hivatal ezután önálló
költségvetési szervként szerepel. A képvi-
selôk egyhangúlag megszavazták, hogy a
polgármester prémiumának összege leg-
feljebb 6 havi illetményének feleljen
meg, majd Földvári-Nagy László képvi-
selô javaslatára – egy tartózkodás mellett
– úgy döntöttek, hogy a lakossági fóru-
mok (közmeghallgatások) összehívásá-
nak idôpontja a szabályzat szövegben ez-
után nem március és szeptember, hanem
tavasz és ôsz lesz.
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módosításáról
történô zárószavazáson a képviselôk a
fenti változtatásokkal egyhangúlag elfo-
gadták új SZMSZ-rôl szóló rendeletet.

2. napirendi pont: Bizottsági tagok meg-
választása
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester
Az Önkormányzat felálló négy bizottsá-
gának tagjait a képviselôk megválasztot-
ták, a bizottsági tagok a polgármester
elôtt esküt tettek. 

3. napirendi pont: Tájékoztatás a torna-
terem közbeszerzési eljárásáról.
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester
Danóczy Balázs javasolta a testületnek,
hogy gondolja újra a tornaterem terveit az
alacsonyabb költségek elérése érdekében.
A polgármester beszámolt arról, hogy mi-
vel a korábbi közbeszerzésre egyetlen ér-
tékelhetô pályázat érkezett, az elôzô tes-
tület érvénytelennek nyilvánította azt, és
szeptember 14-i határozatában megbízott
egy céget, hogy dolgozza ki egy tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárás lefolytatásának
részleteit. 
A testület egybehangzó szavazással
visszavonta a határozatot.

4. napirendi pont: Önkormányzat gaz-
dasági helyzete
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester
Az Önkormányzat pénzügyi csoportve-
zetôjének beszámolójában elhangzott,
hogy a hivatal könyvelésének vezetése el-
maradásban van, és valószínû, hogy pót-
költségvetést kell kiírni. Több olyan tételt
is kifogásolt a csoportvezetô, ami veszte-
séget okoz a falunak. Ilyenek, hogy a
gyermekétkeztetésért és a szemétszállítá-
sért nem szed be a lakosságtól annyi hoz-
zájárulást az Önkormányzat, amennyit a
szolgáltatóknak kifizet, és hogy a költség-
vetésben beállított 23 millió forint helyett

54 millió forint értékben rendelt meg az
Önkormányzat útkarbantartási, aszfalto-
zási munkákat. 
Móczár Gábor képviselô kérdésében ha-
tározott választ kért arra, hogy az ismerte-
tett adatok alapján az Önkormányzat un.
mûködési költségvetése - a Hivatal elôzô
ciklusban nyújtott tájékoztatása alapján -
egyensúlyban van-e.
A pénzügyi csoportvezetô az ismertetett
adatok alapján ezt nem tudta megerôsíte-
ni, szerinte a mûködési költségek egy ré-
szét is az értékesített vagyonból fedezi az
Önkormányzat.
Dr Réthy Imre képviselô szerint a számok
arra utalnak, hogy vagyonfelélés folyik a
faluban, Szécsi Zsolt képviselô pedig kér-
dést intézett a jegyzôhöz, hogy kit terhel
a felelôsség, ha hibás egy költségvetés,
vagy ha a számviteli törvény megsértésre
kerül.
Dr. Tôzsér Zsuzsa válaszában elmondta,
hogy a gazdálkodásért a polgármester fe-
lel, a gazdálkodás törvényességéért pedig
a jegyzô.
Takács Zoltán képviselô hozzászólásában
hangsúlyozta, hogy nem lenne szeren-
csés, ha csak a drámai számok maradná-
nak meg a köztudatban. Elmondta, hogy a
kiadás oldalon a beruházásra költött és a
hivatal számláján lévô pénzhez a hiteltör-
lesztéseket is hozzá kell tenni, mivel az év
elején 120 millió forint régi hitelt fizetett
vissza egy összegben az Önkormányzat,
és ez hiányzott a csoportvezetô beszámo-
lójából. A 100 millió forintos OTP hitel-
keret pedig csak lehetôség, ami egyelôre
nincs felvéve. 
Halász Terézia képviselô asszony kifejtet-
te, hogy érdemes azt is vizsgálni, hogy
négy éve honnan indult az elôzô testület.
A pénzügyi csoportvezetô által kifogásolt
szemétdíjak akkor lényegesen nagyobb
eltérést mutattak, az elôzô testület azon-
ban nem akarta a különbséget egyszerre a
lakosságra terhelni, hanem minden évben
fokozatosan emelte a díjat. Halász Teré-
zia szerint ha a mostani testület is folytat-
ja ezt a tendenciát, akkor a szemétdíjak el
fogják érni az Önkormányzat számára kí-
vánatos mértéket. Képviselô asszony el-
mondta, hogy a gyermekétkeztetési díjak
emelésérôl a korábbi években mindig
ôsszel döntött a testület, de erre idén még
valóban nem került sor.

5. napirendi pont: Útépítések kérdése
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester
A polgármester tájékoztatta a testületet
arról, hogy egy jogi irodával átvizsgáltat-
ta a most folyó útépítésekkel kapcsolatos
szerzôdéseket, akik több szabálytalansá-
got találtak. A Rozmaring utcai lakosok
felháborodásuknak adtak hangot, mivel
az új aszfaltburkolat csak 3 méter széles. 

Dr. Callmeyer Ferenc képviselô szerint a
telki utaknál a legnagyobb gondot a vízel-
vezetés problémája okozza. 
Szilágyi Gábor telki lakos hozzászólásá-
ban elmondta, hogy szerinte jó hír is van,
mivel elkészült az Üdülôtelep csatorna-,
vízelvezetés- és az útburkolati terve.

EgyebekEgyebek

1.  Önkormányzati bérlakás kérdése 
Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô részére az ön-
kormányzati bérlakás használatának jogát
a testület 2007. december 31-ig egybe-
hangzó szavazással meghosszabbította.

2. Dr. Callmeyer Ferenc javaslatot tett a
hirdetôtáblák egységesítésére, felhívta a
figyelmet a Pajta és környéke hasznosítá-
sához szükséges régésztei kutatások fon-
tosságára és sürgôsségére, valamint java-
solta, hogy minden újonnan letelepedô
telki lakost fogadjon az Önkormányzat
telki polgárrá.

3. Földvári-Nagy László indítványozta,
hogy a gyorshajtás visszaszorítása érde-
kében történjen meg annak feltérképezé-
se, hogy hová szükséges forgalomlassító
mûtárgyakat elhelyezni Telkiben.

4. Danóczy Balázs polgármester tájékoz-
tatta a testületet, hogy a PÜB-t megbízta
a szennyvíztisztítót üzemeltetô céggel va-
ló tárgyalások azonnali felvételével.
A polgármester beszámolt arról is, hogy
megtörténtek az elsô egyeztetések Buda-
jenô polgármesterével és képviselôtestü-
letével a két település közötti együtt-
mûködés szorosabbra fogásáról, amire a
budajenôi faluvezetés is nyitottnak mutat-
kozott.

5. Szécsi Zsolt képviselô egy korábban
kiírt pályázatra hívta fel a figyelmet, ami
segítségével régiós kerékpárút fejlesztés-
re nyílna lehetôség. Elmondta, hogy még
2003-ban készült egy tervezet, ami ugyan
nem elég részletes, de kiindulási alapnak
jó lehet a pályázat benyújtásához. Minden
régiós település támogatja az elképzelést,
az elsô szakasz mintegy 40 km hosszú
lenne, a tervezett nyomvonal Budakeszi,
Telki, Budajenô, Perbál, Tök és Páty kö-
zött húzódna. A pályázaton belül a tervek
elkészítésének finanszírozására is van
mód, az önrész 8 millió forint lenne, ami
megoszlik a települések között. A képvi-
selô a szoros beadási határidô miatt kérte
a testülettôl a gyors döntéshozatalt.
A képviselôk egybehangzó szavazással
állást foglaltak a pályázat benyújtása és a
legfeljebb 2 millió forintos önrész biztosí-
tása mellett.

Füzesi Attila
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A 2006. október 1-i önkormányzati
választások eredményei

(forrás: www.telki.hu)

Telki község a 10.000 lakos alatti települések kategóriájába tartozik.
A településen mûködô két szavazókör eredményeinek alapján kerül a településre
vonatkozó összesített eredmény megállapításra.

A településen nyilvántartott választópolgárok száma: 1988
A választáson megjelent választópolgárok száma: 1308

Polgármester választás adatai
A szavazás alkalmával szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1308 fô 
Érvényes szavazatok száma: 1260

Érvényes szavazatok jelöltenként:  
Jelölt neve 1.szav.kör 2.szav.kör Összesített
Baltási Gábor 155 250 405
Danóczy Balázs 435 420 855

Kislistás választás adatai:
A szavazás alkalmával szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1308 fô 
Érvényes szavazatok száma:            9037

Érvényes szavazatok jelöltenként:
Jelölt neve 1. sz. szav.kör 2. sz. szav. kör Összesített
Babó Attila László 221 211 432
Baloghné Hargita Orsolya 185 188 373
Bordás András 206 249 455
Dr. Callmeyer Ferenc 204 262 466
Dr. Doleschall Sándor Béla 197 186 383
Földvári-Nagy László 195 244 439
Halász Terézia Éva 254 364 618
Jeck János 235 197 432
Kamocsai Zsuzsanna 204 206 410
Majtényi Kálmán 142 249 391
Móczár Gábor 262 355 617
Papp Mártonné 179 183 362
Pataki Ferenc 148 98 246
Péter András 135 192 327
Dr. Réthy Imre 257 265 522
Schäfer Éva 207 180 387
Szécsi Zsolt Gyula 245 300 545
Szigeti Antal 188 250 438
Szücs János 166 170 336
Takács Zoltán 191 251 442
Varga Mihály Ferenc 172 244 416
Összes érvényes szavazat 4193 4844 9037

A kislistán megválasztott helyi önkormányzati képviselô-testület tagjai:
Név Jelölô szervezet Elért érvényes szav.
Halász Terézia Független 618
Móczár Gábor Független 617
Szécsi Zsolt Gyula Független 545
Dr. Réthy Imre Falunk Megújulásáért Egyesület 522
Dr. Callmeyer Ferenc Falunk Megújulásáért Egyesület 466
Bordás András Független 455
Takács Zoltán Független 442
Földvári-Nagy László Független 439
Szigeti Antal Független 438

Dr. Tôzsér Zsuzsa
Helyi Választási Iroda vezetô

Gyógyszertár
nyílik Telkiben

A Rákóczi utcai buszmegálló mögött, a
Fô út és a Kórház fasor sarkán épült két-
szintes épületben alakította ki a perbáli
gyógyszertárat is üzemeltetô Borotsek
házaspár telki fiókgyógyszertárát. A
képviselôtestület 2005. november 24-i
ülésén adta meg hozzájárulását fiók-
gyógyszertár létesítésére, egyben azt is
jelezte az üzemeltetônek, hogy
amennyiben a településen késôbb teljes
jogú közforgalmú gyógyszertár létesül,
a fiókgyógyszertárat az ide vonatkozó
törvény értelmében meg kell szüntetni.
A gyógyszertár mára elkészült, a napok-
ban meg is nyílik, javítva ezzel az ellá-
tást Telkiben.

FELHÍVÁS
Telki belterületi forgalmának lassítása
mind a közlekedésbiztonság, mind az
életminôség (pl. zajterhelés) szem-
pontjából fontos, megoldandó problé-
ma. Telki Község Önkormányzata a
tervezési folyamat elsô lépéseként fel
kívánja térképezni, hogy településünk
mely területein, utcáiban van szükség
a forgalom lassítására. Ezt követôen
valósulhat csak meg a valós igényeken
és szükségleteken alapuló tervezés.
Ezzel kapcsolatban kérjük Telki polgá-
rainak együttmûködését. Kérjük, tájé-
koztassák a Polgármesteri Hivatalt – a
közterület ill. érintett szakaszának
megjelölésével –, hogy településünkön
hol tartanák kívánatosnak a forgalom
lassítását.

A bejelentéseket az alábbi elérhetô-
ségeken várjuk:
levélben: Telki Polgármesteri Hivatal,
2089 Telki, Petôfi S. u. 1.
telefonon: Posgai Csabáné, 26/372-011
faxon: 26/372-011
e-mailben: muszak@telki.hu
személyesen: ügyfélfogadási idôben
Posgai Csabánénál

dr. Tôzsér Zsuzsa, jegyzô
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Útépítések, útkarbantartások
Folyik a Rozmaring, Gábor Áron, Árnyas, Tölgyfa, Hóvirág, Pipacs és Tulipán utcák asz-
faltozása. 
Az újonnan felállt képviselôtestület idôközben vizsgálja a kivitelezôvel kötött szerzôdést.
Danóczy Balázs polgármester elfogadhatatlannak tartja, hogy az idei költségvetésben er-
re a célra beállított 23 millió forinttal szemben 54 millió forint értékben rendelt meg asz-
faltozási munkálatokat az elôzô polgármester, ezért jogászokkal vizsgáltatja a kivitelezôi
szerzôdés körülményeit. Szécsi Zsolt képviselô szerint a megbízás eleve gyenge minôsé-
gû aszfaltburkolatra szól, ezért fennáll a lehetôsége a felület késôbbi feltöredezésének, el-
kátyúsodásának.
Varga Mihály, leköszönt polgármester elmondta, hogy a kivitelezôi pályáztatás elbírálásá-
nál a fizetési konstrukció kiemelt szerepet
kapott. A kivitelezôi szerzôdés értelmében
az 54 millióból 45,5 millió forintot önkor-
mányzati telkekkel ellentételez a falu, a
készpénzállományt így csak 8,5 millió fo-
rinttal terheli a beruházás. 
A témához kapcsolódik a hír, miszerint
Rozmaring utcai lakosok tiltakozásuknak
adtak hangot amiatt, hogy az utca aszfalto-
zása mindössze három méter szélességben
valósult meg. 

fa

Elkészült az ’56-os emlékmû
A forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára emlékeztek Telkiben

Az emlékmû létesítésének alapgondolata még a tavasszal fogalmazódott meg telki polgá-
rok egy csoportjában. 
Az Önkormányzat bejárata melletti kis parkban még az 1960-as években a Hazafias Népf-
ront helyezett el egy jókora sziklát, ami a rajta lévô tábla tanúsága szerint felszabadulási
emlékmûként szolgált. Dr. Callmeyer Ferenc építész eredeti tervei szerint ebbe a sziklába
állítottak volna bele egy, a levert szabadságharcot szimbolizáló törött nyelû fejszét. Az el-
képzelésnek voltak támogatói és ellenzôi is, a képviselôtestület sem jutott egységes állás-
pontra a kérdésben. Végül az emlékmû kialakítására - dr. Fodor Orsolya telki
képzômûvész új elgondolása alapján - fejsze nélkül ugyan, de az eredeti helyszínen került
sor. A szikla környezetének rendbehozatalát, parkosítását egy helyi kertépítô, Hambuch
Norbert társadalmi munkában végezte, mint ahogy a sziklába vésett dombormû és a két
oldalt felállításra került fejfák is helyi és környékbeli mûvészek (Pasztircsák János és Gál
András) munkája nyomán, telki magánszemélyek által szervezett gyûjtésbôl készültek el.
Bár a munkálatok alatt egy telki lakos a helyszínen tiltakozásának adott hangot a szikla
átalakítása miatt, az emlékmû végül határidôre elkészült. 
Felavatására október 21-én, szombaton este, az 1956-os forradalom és szabadságharc öt-
venedik évfordulójának tiszteletére rendezett, ünnepi Szentmisét követô megemlékezésen
került sor, amelyet a fáklyákkal felvonuló telkiek elôtt Móczár Gábor alpolgármester nyi-
tott meg. Beszédet mondott Gulyás Dénes országgyûlési képviselô, Dr Callmeyer Ferenc
önkormányzati képviselô, az emlékmû létesítését kezdeményezô Telki Polgári Egylet ne-
vében Füzi Péter, valamint Sánta László, a Szabadság Hôse emlékérem kitüntetettje. A
megemlékezés után korabeli dokumentumokat bemutató emlékmûsor vette kezdetét a Paj-
tában. (A megemlékezésen készült fotók a lap belsô borítóján tekinthetôk meg!)

Füzesi Attila 

Kapunyitás
Az Önkormányzat megnyitotta a Petôfi ut-
cai homlokzaton lévô bejárati ajtaját. A
szimbolikusnak szánt kapunyitást kö-
vetôen – félfogadási idôben – nem az ud-
var felôli hátsó bejáraton, hanem közvetle-
nül az utcáról lehet majd megközelíteni a
Hivatalt.

Mindannyiunk örömére
Közösségi ház átadása 

Budajenôn, a Plébánián.
2006. október 8-án délután négy órától szin-
te pillanatok alatt megtelt Budajenôn a plébá-
niakert. Az alkalom, mely az embereket ide-
hozta, az egyházközség közösségi házának
átadása. 
Harkai Gábor plébános atya még 2005 tava-
szán hirdette meg a ház felújításának prog-
ramját, s íme a hívek összefogásának köszön-
hetôen eljött az átadás és a felszentelés napja
is. 
Sokan, sokféleképpen segítették e terv meg-
valósítását, nagyon hosszú lenne a lista, ha
fel szeretnénk sorolni a neveket – melyek
egyébként az utókornak megörökítve, kifüg-
gesztésre kerülnek a közösségi házban. 
Köszönet és hála mindenkinek, de legfôkép-
pen Gábor atyának, aki az építkezés mozga-
tórugója volt. 
Nagy ötlet volt az is (szintén Gábor atya ötle-
te), hogy az építkezés helyszínén talált tár-
gyakból a bérmálkozásra készülô fiatalok KI-
ÁLLÍTÁST rendeztek. Így megismerkedhet-
tünk a ház régi tulajdonosának Ványi bácsi-
nak egy-két személyes tárgyával, ami a rég-
múltat idézi. 
Gábor atya köszönô szavai  és a ház felszen-
telése után – bár a vasárnapi ebéden már min-
denki túl volt – jó étvággyal fogyasztottuk el
Gyafi és Bartos Gyuri által elkészített igazán
nagyon finom pörköltet nokedlivel. A „hab a
tortán” Mimi néni csalamádéja volt. 
Szemmel láthatóan mindenki jól érezte ma-
gát, besötétedésig kisebb csoportokban némi
innivaló mellett hosszasan elbeszélgettünk. 
Mindnyájunk feladata, hogy e közösségi há-
zat tartalommal megtöltsük, s remélem sok-
sok éven keresztül Gábor atyával együtt él-
vezhetjük a jobbnál jobb programokat. 
Az átadott közösségi ház az összefogás, az
önzetlen felajánlás és a közös munka ered-
ménye. Érezzük magunkénak és VIGYÁZ-
ZUNK RÁ! 

Baltási Klára

                  



A kaotikus iskolakezdés után teljes gôzzel folyik a
munka a Telki Általános Iskolában. A legfontosabb,
tanítói és nevelôi munka mellett egyéb feladatok,
emellett fontos események is adódtak mindjárt az új
tanév elsô két hónapjában.
Iskolánk a Pest Megyei Kulturális alap által idén is

kiírt lehetôségek közül négyet is megpályázott. Idén
újdonságként a könyvtárfejlesztésre, emellett a kör-
nyezeti nevelés iskolánkba kihelyezett tanfolyamon
történô oktatására, valamint a tavalyról már ismerôs
diákönkormányzati vezetôk képzésére és a kistérségi
nyelvi tehetséggondozás- és verseny megtartására
pályáztunk (utóbbin a téma az angol nyelvterület ka-
rácsonyi szokásai lesz). Nagyon várjuk a benyújtott
pályázatok elbírálásának határidejét. Következô híra-
dásunkban reményeink szerint pozitív eredmé-
nyekrôl tudunk beszámolni!
Különös hangsúlyt érdemel a HEFOP-pályázaton
történô részvételünk is. Az augusztusban aláírt
szerzôdés szerint ennek célja a pedagógusok felké-
szítése a kompetencia alapú képzés és oktatás felada-
taira.
Iskolánkban a hat kompetenciaterület közül 2 indult
be: Szövegértés- szövegalkotás 1. és 5. osztályban, és
matematika 1. osztályban.
7 tanító/ tanár vesz részt a programban:
1. osztályban: Frecskáné Kristóf Mariska  szövegér-
tés-szövegalkotás
1. osztályban. Konecsni-Herényi Márta  matematika
5. osztályban: Szoleczki Adrienn  szövegértés-szö-
vegalkotás.
Ôk a teljes tantárgy, teljes óraszámában e szerint a
program szerint haladnak.
Rajtuk kívül még 4 kolléga, Somlai Judit, Szávinné
Sarlós Erzsébet, Maronicsné Dávid Anna, Kocsi
Bálint szállt be, ôk bizonyos órakeretben dolgoznak
a HEFOP rendszere szerint. 
Iskolánk honlapján is megtekinthetô néhány fontos,

az ökoiskolai címmel összefüggô, 2006. májusában
elvégzett mérésünk eredménye. A környezeti tuda-
tosság fejlôdését vizsgáltuk, három különbözô minta-
vételi csoportban (szülôk, diákok és iskolánk peda-
gógusai), különbözô kérdéseken keresztül.  
Az aradi 13 mártír tábornok és gróf Batthyányi Lajos
miniszterelnök kivégzésének napján megható ünnep-
séget szervezett iskolánk Humán Munkaközössége.
Ugyancsak az elsô két hónap eseményeihez tartozik
az október 14-én megszervezett Csergezán Pál em-
léktúra és koszorúzás, amelyen iskolánk számos di-
ákja is részt vett, valamint az október 12-én, az Álla-
tok Világnapja alkalmából, az iskola aulájában nagy
sikerrel megrendezett kisállat-kiállítás és bemutató. 
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfor-
dulója alkalmából, október 20-án nemzeti témanap
keretében emlékeztünk hazánk (és a világ) történel-
mének e fontos eseményérôl. Az iskola valamennyi
évfolyama a korosztályának megfelelô módon és
szinten készült és vett részt a megemlékezésen és a
változatos programokon. Filmvetítés, kockakô-
„gyártás” és barikádharc, bögrefestés és zászlókészí-
tés, valamint irodalmi mûvek felolvasása zajlott az
aulában. A részletes programról szintén az iskola
honlapján adunk tájékoztatást.

Igaz Levente
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A nyugdíjas klub kirándulása a szlovákiai Deákiba
Falunk múltja megismerésének kíváncsiságát volt hivatva kielégí-
teni az ötlet, nézzük meg Deákiban, milyen lehetett telki román stí-
lusú apátsági temploma. Szeptember 8-án indult el a népes csoport,
53 fô, Telkibôl. Boross Kára levéltáros tájékoztatása, valamint a té-
mához illô ritka szép könyvek közreadása, és Deákiban a helyi ve-
zetô közremûködése segítette ismereteink bôvülését. 
E bôséges szellemi táplálék után, a testnek is megadván a neki já-
ró finomságokat, borovicskával, eredeti sztapacskával, sörrel fris-
sítettük fel magunkat. Hazafelé Zselicen megállva megtekintettük
az árpádkori templomot, és meghallgattuk a fiatal plébános tájé-

koztatását a templomról és a magyar kisebbség életérôl.

A következô megállónk a bényi árpádkori templomnál volt. A kü-
lönálló XII. századbéli körkápolnát sajnos nem tudtuk megtekinte-
ni – éppen mise volt – pedig a 12 ülôfülkés kápolna, (a 12 apostol-
ra emlékeztetve) nem mindennapi látvány lett volna. 

Kissé megfáradva, de élményekkel telítôdve, este 9 óra felé érkez-
tünk meg a mútból a mába, a mi kis falunkba. Köszönjük az Ön-
kormányzat kiránduláshoz adott támogatását!

Szendrôy Károly 

                 



Bôvült a Polgárôrség honlapja a www.pol-
garorseg.telki.hu oldalon. A „TeSZEM” új
menüpont alatt információkat találnak a
Szomszédok Egymásért Mozgalom mintá-
jára településünkön is megvalósítani kívánt
TeSZEM megalakításáról.
A Szomszédok Egymásért Mozgalom kül-
földön már több évtizede létezik, Magyar-
országon a rendszerváltás után kezdett el
elôször szervezôdni.
Sokan részt veszünk benne, tudtunkon kí-
vül is. Amikor elutazás elôtt átszólunk a
szomszédoknak, hogy figyeljenek a házra,
míg nem tartózkodunk otthon. Vagy az ut-
cában lassan elhaladó, idegen autóra figye-
lünk fel. Gondoljunk bele, hogyha szabad-
ságra megyünk, nyaralni, síelni, vagy a há-
zastárs üzleti útja miatt otthon marad a csa-
lád többi tagja, mennyivel megnyugtatóbb
érzés, ha a TeSZEM résztvevôi vigyáznak

házunkra, és probléma esetén értesítenek
minket.
Ilyen cselekedetek a kisebb településeken
mindennaposak. Ha az ott lakók ismerik
egymást, feltûnik, ha idegen jár arra. Egy-
más dolgainak, ingatlanának figyelése, szo-
katlan dolgok észlelése révén a lakók kis
közössége megelôzheti a betöréseket, és
más bûncselekményeket. Ha utcában, kör-
nyéken összefog néhány szomszéd, akik rá-
látnak egymás házára, telkére, kicserélik
egymással telefonszámaikat, akkor nagy
valószínûséggel egyikük, vagy többen kö-
zülük könnyebben, hamarabb észreveszik a
betörési kísérleteket, rongálásokat, netán il-
letékteleneket is. Figyelni kell a szomszé-
dokra!
A lakóközösségeknek hasznos, ha ismerik
egymás elérhetôségét. Kialakulhat egy
olyan jóindulatú összefogás, ahol ha isme-

retlenek bezörgetnek vala-
kihez, és ô gyors telefonhí-
vást megereszt a szomszé-
doknak – akár éjszaka is -
csak annyit mondva: "Gyer-
tek, segítsetek!", majd fel-
gyulladnak a villanyok a
környéken, lakók jelennek
meg az ajtókban, ablakok-
ban, akkor ott rossz szándé-
kú emberek már nem fog-
nak próbálkozni...

A TeSZEM célja:
–  Helyi szinten csökkenteni a
bûnözési lehetôségeket azáltal, hogy elri-
asztjuk a leendô tolvajokat, garázdákat,
vandálokat.
– Kialakítani az egymást támogató közös-
ségi szellemet, így mindenki hozzájárulhat
a saját tulajdonának védelméhez, kölcsönös
együttmûködésen és párbeszéden keresz-
tül.
– Tájékoztatni a gyanús személyekrôl és te-
vékenységekrôl azokat a segítôket, akik
közvetlenül tartják a kapcsolatot a rendôr-
séggel és/vagy a polgárôrökkel.
– Általános segítségnyújtást biztosít: nem-
csak bûncselekmény, de más események
(baleset, rosszullét, tûz stb.) esetén is tudja-
nak segítséget nyújtani egymásnak.
Megalakításának javasolt menete:
1. Mérjék fel, hogy az adott utcában, kör-
nyéken mennyien vannak, akik érdekeltek
abban, hogy a TeSZEM-ben részt vegye-
nek. Érdemes jegyezni, kik a nyugdíjasok,
kismamák, a rendszeresen otthon tartózko-
dó lakótársak, akikre feltehetôen számítani
lehet.
2. Az érdeklôdôk tartsanak megbeszélést.
Ha találkoznak egymással utcán, esténként,
hétvégén, beszélgessenek errôl a témáról is.
A csoportokról elérhetôségük érdekében ál-
lítsanak össze egy listát. Utcánként akár
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Magyarországon jellemzôen készpénzzel fi-
zetünk szinte mindenütt, függetlenül attól,
hogy nagyobb vagy kisebb értékû a vételár.
Nem is gondoljuk, hogy sok pénzzel a zse-
bünkben mennyire nem vagyunk biztonság-
ban! A bankkártya használatkor figyelmetle-
nek vagyunk, rohanunk, ezzel esélyt adha-
tunk a tolvajoknak pénzünk megszerzésére.
Amerikában jellemzô, hogy az emberek
csak minimális összegû készpénzt hordanak
magukkal, és akiknél sok van, az már eleve
gyanús. Nálunk nagyon gyakori a készpénz-
zel történô fizetés legyen szó, lakás, vagy
autóvásárlásról. Az állampolgárok többsége
ragaszkodik az azonnali fizetéshez.
Sok pénzzel a zsebünkben mi sem vagyunk
biztonságban! Ha nincs szerencsénk, akkor
már a bankban megfigyelheti valaki, hogy
nagyobb összeget veszünk magunkhoz.
Ezért körültekintônek kell lennünk, hiszen
mi magunk is sokat tehetünk saját biztonsá-
gunk megóvása érdekében.
A legfontosabb megelôzési módszer az le-
het, ha kerüljük a nagyobb készpénzforgal-
mat.

Ma már szinte mindenki rendelkezik bank-
számlával, legyen magánszemély, vagy cég.
Így ha nagyobb értékben vásárolunk, és mód
van rá, utaljuk át a termék vételárát.
Magánszemély esetében azt is megbeszél-
hetjük, hogy a bankban bonyolítsuk le a
készpénz átadását.
Amennyiben elkerülhetetlen a nagy összegû
készpénzzel történô mozgás, legyünk rend-
kívül óvatosak. Soha ne menjünk egyedül. A
társaság elriasztó erôt jelent a rabló számára.
Ha nagyobb összeget kell kivennünk vagy
betennünk a bankba, postán kérjünk privát
fizetést, amit más személyek nem láthatnak. 
A bank automatáknál is ébereknek kell len-
nünk. Ha valaki „figyelmetlenül ránk áll”,
érdemes udvariasan megkérni, hogy menjen
kicsit távolabb, vagy takarjuk testünkkel a
klaviatúrát, ne tudják véletlenül se leolvasni
kártyánk PIN kódját.
Amikor kifejezetten gyanúsan viselkedô, az
automata körül „lézengô” személyt látunk,
inkább keressünk másik gépet. A pénzfelvé-
telt lehetôleg minél forgalmasabb helyen bo-

nyolítsuk le, mert sok ember között a rablók
kevésbé merik kockáztatni a támadást.
A tapasztalatok szerint sokan csak bedobják
táskájukba a bankókat, sôt a mûveletrôl szó-
ló bizonylatot sem várják meg, ezzel máris
tájékoztathatnak valakit arról, mekkora
összeg van náluk.
Fontos az is, hogy a PIN kódot soha ne tá-
roljuk a kártyával együtt, ugyanis ha elve-
szítjük, vagy ellopják tôlünk, azonnal meg-
szerzik a számlánkon lévô összes pénzün-
ket.
Arra is ügyeljünk, hogy kártyás fizetés ese-
tén ne tévesszük szem elôl a bankkártyánk
útját. A megbízható kereskedelmi egységek-
ben a kártyaleolvasó közvetlenül a pénztár
mellett, jól látható helyre van telepítve.
Amire még szintén érdemes odafigyelnünk,
az, hogy soha ne váltsunk pénzt „gyanús”
idegennek. Nem tudhatjuk a pénzváltás va-
lódi okát. Lehet, hogy a tárcánkat akarja ki-
kapni a kezünkbôl, de az is elôfordulhat,
hogy csak a hamis pénzétôl kíván megsza-
badulni.

Ügyeljünk értékeinkre!
Ne adjunk esélyt a bûnözôknek!

Budaörsi Rendôrkapitányság 
Tel.: 06-23-420-055

Telki Szomszédok Egymásért Mozgalom -
TeSZEM

Óvjuk  meg  ér t éke inke t !

K é s z p é n z v é d e l e m

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Mentôk 104
Tûzoltóság 105
Rendôrség 107
Segélyhívó 112
Budaörsi Rendôrkapitányság 06-23-420-055
Budakeszi Rendôrörs 06-23-450-007
Polgárôrség 06-30-922-2251
„Telki Közbiztonságáért” KKE 06-30-640-7979
Telefontanú 06-80-555-111
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A rózsákról általánosságban nehéz lenne át-
fogó ismertetôt írni néhány sorban, fôleg
olyan érdeklôdôk számára, akik félnek ró-
zsát ültetni a kertjükbe. A félelem gyakran
jogos: a bokrok betegek, lisztharmatosak,
leveleik foltosak, rozsdásak, bimbóik tetve-
sek, az ember tehetetlen, folyton permetez-
ni kellene… De van másik út, ha mégis a
virágok királynôjére vágyunk: válasszunk
erôs, egészséges, nemes rózsát. Az utóbbi
években a faiskolákban kibôvült a nemes és
megfelelô címkével (fotó, pontos név) ellá-
tott fajták kínálata. Már nem kell piacon
megvennünk a „sárga futót” vagy a „piros
bokrosat”, ami ráadásul jó eséllyel hord
majd fehér bimbókat…
A rózsák közül azért mutatom be a népszerû
’The Fairy’-t és azért októberben, mert az
elmúlt években nem csak nyáron volt kitar-
tó dísze kertemnek, hanem még azt is
eltûrte, hogy jégbe fagyassza a késô ôsz a
virágait és ráhulljon az elsô hó.
Tenyészhely: napfénykedvelô, de a félár-
nyékot is elviseli. Ne ültessünk rózsát sze-

les, huzatos helyre, de a jó szellôzés érdeké-
ben (a megfelelô metszés is ezért fontos) ne
is álljanak rózsabokraink túl sûrûn más nö-
vényekkel. Minél könnyebben szárad a
lombozat a reggeli harmat vagy egy esô
után, annál kevésbé lesz kitéve növényünk
a betegségeknek.
Talajigény: laza, tápanyagban gazdag talaj,
melyet nyáron rendszeresen dúsítani kell
rózsatrágyával.
Ültetés: a ’The Fairy’ a parkrózsák csoport-
jába tartozik. Ültethetjük talajtakaróként (3-
4 tô/m2), alacsony sövényként (magasság
60 cm). Tavasszal és ôsszel szabadgyökerû
rózsát vegyünk, a drágább, konténeres vál-
tozat azonban egész évben biztonsággal ül-
tethetô.
Gondozás: mivel nagyon ellenálló fajta,
egészséges, fényes-zöld leveleit ritkán tá-
madják meg a rettegett rózsabetegségek.
„TOP” minôsítéssel rendelkezô, holland
csúcsfajtaként tartják számon. Enyhe met-
széssel is jól formában tartható, csak a nem-

kívánatos ágakat távolítsuk el. A bokros nö-
vekedésû fajta jó fagytûrô, de magastörzsû
változatát téli védelemmel kell ellátnunk:
késô ôsszel metsszük vissza, és lombtalan
állapotban burkoljuk koronáját zsákvászon-
ba. Töve körül kupacoljunk fel a szokásos-
nál több földet.
Virágzás: júniustól novemberig folyamato-
san virágzik. Hajtásait egyszerre borítják
sötét rózsaszín bimbók és apró 2-3 cm-es
halvány rózsaszín virágok csokrai. Az el-
hervadt virágokat rendszeren távolítsuk el.
Ne féljünk rózsát ültetni, megéri!
Örömteli kertészkedést kíván

G. Kovács Modeszta –
KOKUKK Egyesület

A hónap növénye – 
a ”The Fairy” rózsa

Kedves Irodalombarátok! 

Eredeti terveinkben az szerepelt, hogy no-
vemberi irodalmi estünkre Lázárt Ervint
hívjuk meg. Az író a meghívást nagy örö-
münkre elfogadta, azonban hosszantartó
betegsége miatt ígéretének, hogy eljön kö-
zénk, nem tud eleget tenni.
Kívánjuk gyógyulását, reméljük, egy ké-
sôbbi idôpontban sor kerül arra, hogy Tel-
kiben találkozhassunk vele!

Novemberi irodalmi estünk - melyre NO-
VEMBER 18-ÁN, 17 ÓRAKOR, A BO-
ROSTYÁNÚT STÚDIÓBAN (MUS-
KÁTLI UTCA 6/B) kerül sor - vendége
így a kortárs fiatal költônô

KARAFIÁTH ORSOLYA

lesz. Karafiáth Orsolya érdekes színfoltja a
mai magyar lírának, izgalmas egyénisége
révén nem csupán verseivel, hanem szemé-
lyiségével is hat. Verseit számos irodalmi
folyóirat közli rendszeresen, kötetei gyor-
san elfogynak a könyvesboltokból. Remél-
jük, Telkiben is minél többen lesznek ki-
váncsiak rá! Kedvcsinálónak az alábbi ver-
sét ajánljuk:

AMÍG ALSZUNK

Ma egy másik kastélyba zársz.
Vihar lesz -szoknyám suhogása-
elhagyom a lépcsôfordulóban.

Egész a toronyszobáig követsz.
Csapódó ablaktáblák: csontszínû
kötényembôl szabadult kísértetek.

Sokáig nézlek szótlanul.
Lélegzetünk gyolcs és csipke,
sötétségbôl épült baldachin.

Amíg alszunk, az esôt áteresztik
a falak. Új kastélyt vonnak fölénk
a bôrünkbôl kioldódó cseppkövek.

Másik alkalmunkra NOVEMBER 24-ÉN
PÉNTEKEN 17 ÓRÁTÓL kerül sor, a fen-
ti helyszínen. Az Irodalmi beszélgetések
sorozatban MIHAIL BULGAKOV; A
MESTER ÉS MARGARITA címû regé-
nyérôl fogunk beszélgetni illatos tea kor-
tyolgatása közben. Még van idô újra- illet-
ve elolvasni! 
Mindenkit szeretettel várunk mindkét alka-
lommal!

KOKUKK Egyesület,
Molnár Krisztina Rita

A KOKUKK Egyesület novemberi programjai
(Figyelem! Idôpont és programváltozások!)

több csoport is alakulhat. Közülük 1-2 sze-
mély vállalja az összekötôi feladatok ellá-
tását a „Telki Közbiztonságáért” KK Egye-
sülettel.
3. Legyen tisztában mindenki vele, hogy
adott probléma esetén mit kell tennie, ki-
hez fordulhat segítségért.
4. Célszerû bevonni a helyi intézmények,
egyházak képviselôit, gazdasági és keres-
kedelmi egységek vezetôit is.
5. A csoportok képviselôi vegyék fel a kap-
csolatot „Telki Közbiztonságáért” Kiemel-
ten Közhasznú Egyesülettel. 
A jól mûködô csoportokat a késôbbiekben
pályázati vagy más anyagi forrásból vásá-
rolt kommunikációs eszközeinkkel, matri-
cákkal, táblákkal szeretnénk támogatni.
A TeSZEM-rôl szóló Bûnmegelôzési Tájé-
koztatót remélhetôleg még idén Telki min-
den háztartásába eljuttatjuk, de az internet
hozzáféréssel rendelkezôk számára a Pol-
gárôrség honlapjáról már letölthetô. Hama-
rosan alkalom lesz lakossági fórumon is a
személyes megbeszélésre.
Akik úgy gondolják, hogy utcájukban szer-
veznének ilyen csoportot, vagy már mûkö-
dik is valamilyen szinten, azokat kérjük,
vegyék fel velünk a kapcsolatot! Hívják bi-
zalommal az egyesület elnökét, Földvári-
Nagy Lászlót mobil: 06-30-640-7979 vagy
írjanak a telkike@freemail.hu e-mail cím-
re.

Schäfer Éva
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Az idei Anyatejes Világnap jelképévé
az Arany Masnit tette az Egészségügyi
Világszervezet. A masni egyik szára a
mamát, a másik a babát jelképezi, míg
a csomó a családra, a társadalomra, az
összefogásra utal, ami segíti az anyu-
kát abban, hogy táplálni tudja csecse-
môjét.

Akárcsak az elmúlt évben, idén is a
Budajenôi Tanácsadó adott otthont a
rendezvénynek, ahol meglepetésként a
Budajenôi Óvoda nagycsoportos gye-
rekei néptáncbemutatóval és sajátké-
szítésû ajándékok átadásával kedves-
kedtek.

A jelenlévôknek nem kell bizonyítani,
hogy az anyatej minden cseppje kincs!
Minden emberben meghatottságot és
tiszteletet vált ki a szoptató édesanya
látványa. Az a bensôséges kapcsolat,
amely édesanya és gyermeke között
kialakul a szoptatás alatt, kihat a gyer-
mek késôbbi fejlôdésére is - mondta
bevezetôjében Mátéffy Imréné buda-
jenôi védônô. Majd arról beszélt, hiva-
tásuknak az a legszebb része, amikor
fáradozásuk eredményeképpen szop-
tatják gyermekeiket az édesanyák.

Külön köszönetet mondott azoknak az
édesanyáknak, akik saját gyermekük
mellett lefejt tejükkel más kisbabák-
nak is juttattak anyatejet.

A rendezvényhez az ING a Gyermek-
egészségügyért Alapítvány is nyújtott
segítséget. Détár Ildikó köszöntôjében
elmondta, hogy a Gyermekek Egész-
ségéért Alapítványnál pályázott Buda-
jenô és Telki is. Budajenô hallásvizs-
gáló eszközt és magzati szívhang-hall-
gató készüléket nyert, melyek beszer-
zéséhez 155.000,- Ft-tal járult hozzá
az Alapítvány, és ugyanennyivel az
önkormányzat. Telki pedig egy hallás-
vizsgálót nyert. A 210.000 Ft értékû
eszköz beszerzéséhez 130.625 Ft-tal
járult hozzá az Alapítvány, a fennma-
radó részt az önkormányzat finanszí-
rozta. 

A gépek ünnepélyes átadására 2006.
március 16-án a budajenôi Védônôi
Szolgálat helyiségében került sor. A
modern készülékek a védônôk munká-
ját segítik. Továbbra is támogatják a
gyermekgyógyászati eszközök beszer-
zését, melyek a gyermekek egészségé-
nek megôrzését szolgálják.

A köszöntôk után lehetôség kínálko-
zott a kötetlen beszélgetésekre is.

A Budajenôi Polgármesteri Hivatal ré-
szérôl Tarcsainé Hompót Judit, igaz-
gatási fôtanácsos volt jelen az ünnep-
ségen.

A La Leche Liga szoptatást segítô
nonprofit szervezettôl (www.lll.hu)
Kamlah Szilvia szoptatási tanácsadó –
édesanyaként - részt vett.

A résztvevôket gyümölccsel kínáltuk
meg, az édesanyák rózsákat kaptak. A
vendéglátás költségét fele-fele arány-
ban a két település önkormányzata fe-
dezte.

Telkin és Budajenôn az édesanyák kb.
90 százaléka szoptatja gyermekét félé-
ves koráig. A számok jóval az orszá-
gos átlag felett vannak.

Mátéffy Imréné budajenôi védônô
(tel.: 06-26-371-074) és Jakab-Kovács
Kata telki védônô (mobil: 06-30-425-
1261, e-mail: vedono@vipmail.hu
vagy vedono@telki.hu) minden ere-
jükkel azon vannak, hogy meggyôz-
zék a szoptatás fontosságáról a kisma-
mákat.

Forduljanak hozzájuk bármikor biza-
lommal!

Schäfer Éva

A N YA T E J E S  V I L Á G N A P
Augusztus 1-jén minden esztendôben az anyatejes táplálást ünneplik világ-
szerte. A világnap alkalmából második alkalommal került megrendezésre
az ünnepség 2006. szeptember 19-én a meghívott budajenôi és telki kisma-
mák, szoptató édesanyák és csemetéik számára.

       



Kedves Telkiek!
A kampány során, egy csendes többség nevében olyan állítások hangzottak el, hogy megválasztásom után, én
nem kívánok a faluért érdemben tenni. Szeretném ezt cáfolni és a bizalmukat megköszönve a következô
programokra hívni mindenkit:

Halász Terézia
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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KATALIN BÁL

A Telki Nyugdíjas klub 2006. november 25-én,
Katalin napi zenés-táncos  összejövetelt, évzáró

vacsorát szervez Budajenôn, a Junior kávézó
különtermében.

A kezdés idôpontja:17 óra
Szeretettel várunk minden klubtagot és

érdeklôdôt!!!

Jelentkezni lehet:
Csopaki Istvánnénál (Aranka néni) 

Telefon:372-279

A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
kiépítésével kívánjuk segíteni az
idôseket.

Mit is jelent a jelzôrendszeres házi se-
gítségnyújtás?
Biztonságot a nap 24 órájában!

Lényege egy rádió adó-vevôn alapul.
A rendszer adó része egy kisméretû
készülék, amelyet a gondozott a nya-
kában visel és szükség esetén (pl. hir-
telen rosszullét, otthoni baleset)
gombnyomással riasztja a jelzôrend-
szeres központot. A központban – a
hangjelzés kíséretében – a számítógép
monitorján megjelenik a riasztás ese-
ménye, amit a diszpécserközpontban
lévô személy nyugtáz, és haladéktala-

nul értesíti az ügyeletben lévô gondo-
zót, a gondozónál lévô mobiltelefo-
non. Az ügyeletes gondozó azonnal a
helyszínre siet és megteszi a szüksé-
ges intézkedést. Nála alapvetô elsôse-
gélynyújtó felszerelések vannak, mo-
biltelefonja segítségével pedig orvost,
illetve szükség esetén mentôt hívhat.

Kik igényelhetik ezt a szolgáltatást?
Egészségi állapotuk és szociális hely-
zetük miatt rászoruló idôskorú, vala-
mint fogyatékos személyek.

A térítési díj:  430,- Ft/hó, 77.400 Ft
nyugdíjig, magasabb nyugdíj esetén
önköltségi áron 8.000,- Ft/hó

Miért ajánljuk ezt a szolgáltatást?
- Mert biztonságot ad az idôs beteg
vagy fogyatékos embernek, hogy ha

rosszul van, de nincs telefonja vagy
nem tud a telefonhoz menni (elesett a
fürdôszobában vagy az udvaron), a
nyakában lévô készülék gombnyomá-
sával értesíteni tudja a gondozót,

- Életet is menthet!

Az érdeklôdôk jelentkezését az
alábbi címen és telefonszámon vár-
juk:

HÍD Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat, Szociális Központ 

Székhely: 2092. Budakeszi, Fô u.
103.   Tel: 06-23-451-147

Telephely: 2092. Budakeszi, Erdô u.
83.  Tel: 06-23-451-279

BIZTONSÁGOT AZ IDÔSEKNEK!
A jelzôrendszeres házi segítségnyújtásról…

GYÓGYTORNA

Az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági
Bizottság szervezésében

folytatódik a 

FELNÔTTEK SZÁMÁRA indított
GYÓGYTORNA.

A foglalkozások helye: az iskola aulája 
Ideje: kedd, csütörtök 18.15-19 óra között 

Korhatár nélkül !!!
Idôsebbek is elkezdhetik!!!

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!!!
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- Wertheim Richárd a nevem. 200 évre
visszamenô dinasztia leszármazottja va-
gyok. Ez egy nagy cirkuszi család, mely
apáról fiúra öröklôdik. Annakidején
nagyszüleim Németországból települtek
át, a fiatalabb generációk már Magyaror-
szágon születtek. Nagyapám 8 nyelven
beszélt, tolmács volt a háborús idôszak
alatt. Sajnos mi nem örököltük a nyelvis-
meretet a német származás ellenére. Ezt
most nagyon bánom. Szüleim még tart-
ják a kapcsolatot a rokonság kinti részé-
vel. Keresztapám is egy kisebb cir-
kusszal utazik Németországban. A Wert-
heim família több ágának van utazócir-
kusza. Én azt szoktam mondani, hogy a
szabadságot nem lehet megfizetni. Ezt
szívbôl és szeretetbôl kell csinálni. Egy
családi vállalkozás, de akik a cirkuszvi-
lágba születtek, azok tudják, nem a meg-
élhetésrôl szól a dolog. A cirkuszt általá-
ban a fiúk viszik tovább. Mivel nekem 3
lányom van, nálunk ez kérdéses.
- Hogyan ismerkedett meg a feleségé-
vel?
- Egy elôadás alatt ismertem meg Ágit.
Meglátni és megszeretni. Másnap a szü-
leitôl megkértem a kezét. Nem akarták
engedni, azt mondták, legalább egy évig
udvaroljak, úgyhogy másnap megszök-
tettem. Most 14 éve együtt vagyunk.
Apu is így járt, ô is megszöktette a fele-
ségét. Ez is öröklôdött.
- Kitôl tanulják meg a produkciókat?
- Családon belül, a cirkusz porondján
kiskoruktól. Emellett a gyerekeknek az
iskolai kötelezettségnek is eleget kell
tenni. Gyerekeim - Jennifer 13 éves, Cin-
tia 10 éves, Alexa pedig 8 éves - magán-
tanulók. Ha egy településen hétköznap
hosszabb ideig, 3-4 napig tartózkodunk
akkor iskolába is mennek. Pátyon már az
óvodába és az iskolába is jártak. Közös-
ségre nekik is szükségük van. Tanítás
után délután próba, este pedig fellépés. A
nôk általában betanulnak. A feleségem-
nek sem volt önálló mûsora soha. Vala-
mikor még asszisztált táncosként, de a
pódiumon már nem szerepel.
-  Hogyan tervezi a turnét?
- Tavasszal ránézek a térképre. A sáros

területet nem szeretem, az nem jó a cir-
kusznak. Van egy kialakult útirány: több-
nyire a Balaton-partot járjuk körbe, de a
Duna-kanyar részt is szoktam látogatni.
Általában visszatérünk ugyanazokra a
helyekre. A mûsor nagy része a gyerek-
nézôkre van építve. Egy héten öt mûsor
van, de ez függ a település nagyságától.
Kisebb faluban csak egy napig mara-
dunk, városban tovább. Az elsô évben
Telkiben próbáltam három elôadást tarta-
ni, de nem voltak olyan sokan. A két nap
itt elég. Idén én a 3 lányommal léptem
fel, és most szezonális szinten a testvé-
rem is szerepel benne. Az artisták általá-
ban szezononként cserélôdnek. A mûso-
ron minden évben csiszolunk valamit.
Tavasztól ôszig turnézunk, októberben
vége a szezonnak. Télen Budapesten bé-
relünk lakást. Most 41 éves vagyok.
Nem szégyellem, el szoktam mondani,
hogy nincs saját házam. Volt olyan tél is,
amit a lakókocsikban töltöttünk, ez a sa-
játom. Mindig azt mondom, ez az én há-
zam, az én váram. 4 jól felszerelt lakóko-
csink van. Az egyik a konyha és étkezô
funkciót tölti be, a többi a szoba. A sátor
télen az összes tartozékokkal együtt a
Mercedes buszba bepakolva pihen.
- A sátorépítés, -bontás mennyire idôi-
gényes?
- Mikor megérkezünk valahova, még az-
nap sátrat verünk. Két óra alatt építjük
fel és egy óra alatt el lehet bontani. A sát-
rat úgy terveztem, hogy ha egyedül nem
is, de akár a lányaim segítségével is fel
tudom építeni. Nemcsak zsonglôr va-
gyok, hanem én építem a sátrat is. Utána
reklámozok. A plakátokat kifüggesztem
és hangosbemondóval járom az utcákat.
Emellett nincs energia próbákhoz. A
gyerekek nincsenek kényszerítve, akkor
próbálnak, amikor akarnak. Ôk is inkább
játszanak. Régen volt még 7 pónim és
más állatok. Azokat tisztán tartani, etetni,
itatni sok idô volt. A sátorról még annyit
szeretnék elmondani, hogy magyaror-
szági viszonylatban egyedi, hogy ez nem
a megszokott kerek cirkuszi sátor, hanem
fesztivál sátor. Saját tervezésû, egyedi
méretre rendeltem. Nem a régi fapados
rendszerû, mint a vándorcirkuszokban.

Hidegebb idô esetére hôlégbefúvóval tu-
dom fûteni. Ez is kevés cirkuszban ada-
tik meg.
- Telkin hogy sikerült sátrat vernie?
- Elôször a Polgármesteri Hivatalba
mentem azzal, hogy területet szeretnék
bérelni. Kinéztem az iskola elôtti terüle-
tet a fôút mentén. Több ok miatt elutasí-
tást kaptam, de nekem is több kritérium-
nak meg kell felelnem. Utána elkezdtem
magánterületet keresni. Elôször az épülô
gyógyszertár elôtti telken voltam. Két
éve egy magánszemélytôl, a teniszpálya
tulajdonosától bérelek területet. Ôk biz-
tosítják a villanyt, vizet, illetve a WC
használatot a közönség számára. Más te-
lepüléseken is általában sportpálya mel-
lett vagyok. Némelyik községben már
annyira ismernek, hogy nemcsak a gye-
rekeimet, hanem Totót, a kutyánkat is
névrôl szólítják. Egyébként polgárôr is
vagyok. Néhány napja kaptam meg az
igazolványomat. Tagja vagyok az Orszá-
gos Polgárôr Szövetségnek. Ahova me-
gyünk a cirkusszal, ott figyelek. Fôleg a
Balatonnál a nyári idegenforgalmi fôsze-
zonban éjjel járôrözök is.
- Kap támogatást a vállalkozásához?
- Állami dotációt Magyarországon csak
a nagy cirkuszok kapnak, a kicsik nem.
Magas követelmények vannak, melyek-
nek nehéz megfelelni. Alkalmaznom
kellene például 2 artista családot, melyek
gázsiját nem tudom megfizetni, mert
nem térül meg. Állami támogatás nélkül,
szó szerint önerôbôl môködök. Ha lenne
szponzor, persze könnyebb lenne. Ön-
erôbôl profitálok, melybôl invesztálni is
kell.
- Mekkora közönsége szokott lenni?
- Már nincs annyi közönség, mint régen.
Közrejátszik a televízió is. Az óvodás
korosztály még jól megfogható, ôk nagy
érdeklôdést tanúsítanak. Nincsenek azok
a nagyközönségek, mint régen. Akkor
még 200 ember eljött, most a közönség
létszáma 50-100 fô között ingadozik. A
sátorba 300 fô is beférne, de az idén egy-
szer sem voltak ilyen sokan. A létszám a
legbizonytalanabb, nem lehet kiszámíta-
ni. Sok minden befolyásolja, még az idô-
járás is.
- Mikor térnek vissza hozzánk?
- Jövôre április-május körül szeretnénk
visszajönni. Reméljük, sok nézô elôtt
tarthatunk elôadást.

Schäfer Éva

A Royal Cirkusz
Negyedik alkalommal látogatott Telkibe a vándorcirkusz szeptem-
berben. Bizonyára sokak számára feltûnt, hogy ugyanaz a társulat
tér vissza hozzánk. Mivel jómagam és gyermekeim is rendszeres né-
zôi vagyunk, az egyik elôadás után megkértem a tulajdonost, mesél-
jen nekünk a családi vállalkozásáról, hogy kicsit közelebbrôl is meg-
ismerhessük.
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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

SZINHÁZLÁTOGATÁS
A Telki Nyugdíjasklub szervezésében

2006. november 10-én

Mûsor:

Denevér
német nyelvû elôadás

Helyszín:

Operettszinház

További információ és jegyigénylés:
Csopaki Istvánnénál (Aranka néni) 

Telefon: 372-279

Telki Napló
hirdetésfelvétel:

Füzesi Attila: 
06-70-9485-480

E-mail:
telkinaplo@telki.hu
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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!

OOkkttóóbbeerrii 
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::

Medveczky József és Kosztolánszki

Zsuzsanna gyermeke Medveczky

Johanna 

Kelemen József és Kelemen Zsófia

gyermeke Kelemen Barnabás 

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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A MI GIMNÁZIUMUNK!
Tökön a Kútvölgye magán Gimnáziumunk nappali tagozatán csalá-
dias hangulatban, kis létszámú osztályokban tanulunk. Tanáraink na-
gyon jól tanítanak, így az érthetetlen dolgok is érthetôvé váltak szá-
munkra. Ôk a jó tulajdonságainkat is meglátják, és ezzel a hozzáál-
lásukkal kihozzák belôlünk a maximumot.
Ha már most úgy látod, hogy nem úgy alakulnak a jegyeid, ahogy
szeretnéd, ne várd meg a félévi bizit, gyere bátran, próbáld ki a gim-
náziumunkat, nem fogsz csalódni.
Mi a 11. és 12. osztály tanulói várunk Téged. Meglátod jó hangulat-
ban, és nem stresszesen telnek majd délelôttjeid, így jobban fogsz
teljesíteni! 
Budakeszirôl, Telkibôl, a II. kerületbôl, Pátyról, Zsámbékról járunk
ide, és nem bántuk meg! Telkibôl 10 perc alatt a gimiben vagy, és
nincs többé reggeli tumultus a város felé!  
Szeptembertôl ismét indul 9. osztály, már most lehet jelentkezni.

Jelentkezz, és gyere:
Bilcsik Judit Igazgató helyettesnél, tel: 06 30 341 3214, vagy ha

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

Téged is várunk Tökön a Kútvölgye Gimnáziumban!

Ôszi bekötési & csomagmódosítási akció

a -n!
Tisztelt leendô/jelenlegi Ügyfelünk!

Kihagyhatatlan csatlakozási ajánlatunk van az Ön számára! Amennyiben még nincs kábeltévéje, a most befizetett bekötési díjat a követke-
zô hónapokban jóváírjuk! *1

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

Jelenlegi ügyfeleink figyelmébe csomagmódosítási akciónkat ajánljuk: 

Ha meglévô programcsomagját most felfelé módosítja, év végéig a régi csomagárat számlázzuk és ezt követôen a jövô év végéig garantáljuk
a változatlan havidíjat!

Minimum csomag ( 2,450 Ft) --» Családi csomag (3,600 Ft) idei megtakarítás: 2,300 Ft
Családi csomag (3,600 Ft)      --» Extra csomag (4,800 Ft) idei megtakarítás: 2,400 Ft
Minimum csomag (2,450 Ft)  --» Extra csomag (4,800 Ft) idei megtakarítás: 4,700 Ft!
A magasabb csomagok fix havidíjait 2007. december 31-ig garantáljuk Önnek, ami további megtakarítást jelent!

Megrendelés és további információ: www.nagykanyar.hu

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

(361) 213 4000,  (03620) 563 0399

*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 

                               


