
A harmadik polgármester
Interjú Danóczy Balázzsal

A helyhatósági választások rendben és eredményesen zajlottak
Telkiben. A két induló jelölt közül Danóczy Balázs a szavazatok több
mint kétharmadát megszerezve nyerte el a tisztséget. 
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A pattanó szöcskék még ittmaradtak,
de szemén már elmélyül a kék, 
sárga uraknak gazdag udvarán, 
zsákos gabonák tömött csudái 
elôtt bókolunk ôszi fejünkkel; 

azelôtt, ha messze jártam tôle, 
földrôl pipacsok véres pöttyeit s 
égrôl csillagokat akartam 
a hajára hozni néki és 
éhomra hordtam a csókjait; 

most fa kéne télre, tavaly az idô 
feketére verte szomszédék szôke 
lányait s idén is játszik, mert bubás 
fölleg ül most a fák fölött és holnap 
dérrel veszekszik már a harmat.

Interjú az 5. oldalon

Szépül a templom
A közeljövôben befejezôdik a telki templom

felújításának 2006. évi szakasza

Írásunk a 15. oldalon

Telki pénzügyi helyzete
Az új Képviselôtestület október végén megalakult Pénzügyi Bizottsága
elsô feladata a település pénzügyi helyzetének áttekintése volt. 

Bôvebben a 6. oldalon

Közvélemény kutatás
Kimaradó buszjárat – változó falurész nevek

Szavazóív a 7-8. oldalon

Buckától a mûfûig 
ingázó focijárat

Részletek a 8. oldalon
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2006. november 17.2006. november 17.
1. napirendi pont: Önkormányzat gazdál-
kodásáról szóló III. negyedéves beszámo-
ló
Elôterjesztô: Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô
A beszámolót korábban megkapták a képvi-
selôk, és az abban foglaltakat ellenvetés nél-
kül elfogadták.

2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2006.
évi költségvetésérôl szóló rendelet módo-
sítása
Elôterjesztô: Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô
Dr. Réthy Imre képviselô, a Pénzügyi Bi-
zottság elnöke amellett, hogy egy formai hi-
bára is felhívta a figyelmet, tájékoztatta a je-
lenlévôket arról, hogy miért kell a költség-
vetést módosítani. Elmondta, hogy mivel az
eredeti költségvetés nem tartható, azokat a
tételeket kivették a rendeletbôl, amelyek
nem fognak teljesülni. A különbség a teljes
évre vetítve mintegy 90 millió forint mûkö-
dési hiányt jelez, amelyet az idén a korábbi
évekhez képest kedvezôbben alakuló telek-
eladások finanszíroztak. 
Az elôterjesztô javasolta a hatályon kívül
helyezését a rendelet szövegének azon pont-
jának, amely szerint a hivatal 3 millió forin-
tot meghaladó kiadásokat csak a Pénzügyi
Bizottság hozzájárulásával eszközölhet.
Az elôterjesztést a testület egyhangúan meg-
szavazta.

3. napirendi pont: 2007. évi költségvetés
irányelveinek megtárgyalása
Elôterjesztô: Dr. Réthy Imre PB elnök
Az elôterjesztô ismertette a bizottság által
meghatározott irányelveket, melyek a kö-
vetkezôk: 
Elsôdleges a tornaterem beruházás megva-
lósítása, a falu hitelállománya csak az ezt fi-
nanszírozó 200 millió forinttal nôhet 2007-
ben. 200 millió forint telekeladásból szár-
mazó bevétellel számol a testület, és a telek-
eladásból származó bevétel 20 százalékát az
Öreghegy közmûvesítésére felvett hitel tör-
lesztésére kell fordítani. Törekedni fognak
arra, hogy a rövid lejáratú folyószámla hitel
állomány az év végén nulla legyen. A mûkö-
dési bevételek és kiadások között egyen-
súlynak kell lennie, amit a bevételek növelé-
sével és a kiadások csökkentésével érhetnek
el.
A megfogalmazott irányelveket a testület el-
lenvetés nélkül elfogadta.

4. napirendi pont: 2007. évi költségvetési
elôirányzattal kapcsolatos javaslatok
Elôterjesztô: Szécsi Zsolt TTKKB elnök
Szécsi Zsolt elmondta, hogy szerinte a torna-
terem megépítése mellett a temetôre, a Fô út
ófalui szakaszára és a Petôfi utcára, valamint
a pestis szobor rendbetételére vonatkozó ter-
vezôi pályázat kiírása lenne az önkormányzat

elsôdleges feladata. Kifejtette, hogy a 2007-
es évnek az elôkészítések évének kellene len-
nie, aminek megfelelôen a költségvetésnek
visszafogottnak kell maradnia.
Dr. Callmeyer Ferenc képviselô szerint a ra-
vatalozó rendbetétele helyett újat kell építe-
ni, Szigeti Antal képviselô pedig azon véle-
ményének adott hangot, mely szerint a Fô út
és a temetô rendbetételére valószínûleg több
lépcsôben lesz lehetôség. Fontosnak tartotta
a zajszigetelés megoldását, illetve javasolta,
hogy az 50 éve elhunyt Havasi Ferenc telki
tanító sírját vegye gondozásba a falu.
Dr. Réthy Imre javasolta, hogy ne hozzon
határozatot a kérdésben a testület. Vélemé-
nye szerint olyan sok elembôl fog állni a jö-
vô évi költségvetés, hogy ezekbôl nem sza-
badna néhány pontot kiemelni, hanem egy
prioritási sorrendet kellene meghatározni a
lakosság véleményének meghallgatása után. 
Dr. Callmeyer Ferenc is javasolta, hogy a la-
kosságot ne hagyja ki a tervezésbôl a testü-
let. Elmondta, hogy a korábbi években szá-
mos terv született már az említett beruházá-
sokra, és javasolta ezek átnézését.
Danóczy Balázs polgármester a felvetésre
reagálva jelezte, hogy a tervek áttekintése
folyamatban van.
Szécsi Zsolt nem értett egyet Dr. Réthy Im-
rével. Szerinte a lakosság már meg lett szó-
lítva a választási kampány során. Mivel a
választási programban kiemelt helyen szere-
peltek ezek a tételek, úgy vélte, hogy ezekre
is igent mondott a lakosság, amikor a testü-
let tagjait megválasztotta.
Szigeti Antal javasolta, hogy az összes le-
hetséges beruházásról készüljön egy priori-
tási lista, Takács Zoltán képviselô elmondta,
hogy a Szécsi Zsolt által említett beruházá-
sokat ô is fontosnak tartja, Halász Terézia
képviselô asszony pedig az egészségügyi
jellegû beruházások fontosságára hívta fel a
figyelmet.
Danóczy Balázs polgármester végül arról
rendelt el szavazást, hogy az elkészítendô
prioritási lista elsô helyeire bekerüljenek-e
az említett beruházások. A temetô építészeti
tervpályázatának kiírását két ellenszavazat
mellett hét igen szavazattal, a Fô út és Petô-
fi utca rekonstrukciójára kiírandó tervpályá-
zatot egyhangú szavazással, a pestis szobor
felújítására benyújtandó pályázatot pedig
egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett
fogadta el a testület.

5. napirendi pont: Önkormányzati telkek
értékesítésével kapcsolatos javaslat meg-
tárgyalása
Elôterjesztô: Dr. Réthy Imre PB elnök
A képviselô elmondta, hogy a bizottság tár-
gyalta a telekárak mértékét, és javasolja
azok négyzetméterárát az eddigi 10 ezerrôl
12,5 ezerre felemelni. Indoklásában el-
mondta, hogy ez összhangban lenne a kör-
nyezô települések árszintjével. Emellett in-
dítványozta, hogy 2 ezer négyzetméter felet-

ti vásárlásnál 5 százalék, 3 ezer négyzetmé-
ter feletti vásárlás esetén pedig 10 százalék
engedményt adjon az önkormányzat.
Bordás András képviselô megkérdezte,
hogy milyen adatgyûjtés alapján állapították
meg ezt az árat.
Halász Terézia és Dr. Réthy Imre elmondták,
hogy alapos adatgyûjtés folyt a kérdésben.
A testület a határozati javaslatot egyhangú-
lag támogatta.

6. napirendi pont: Tornateremmel kapcso-
latos kérdések
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester
Danóczy Balázs beszámolt a Varga Tamás
fôépítésszel lefolytatott szakmai konzultáci-
óról. Elmondta, hogy a tervezettnél kisebb
költségvetésbôl megvalósuló tornaterem át-
dolgozott terveit a tervezô december és ja-
nuár hónapban fogja szállítani. 
Szécsi Zsolt képviselô a tervezôi felelôsség-
biztosítás intézményének bevezetését java-
solta, Bordás András képviselô pedig indít-
ványozta, hogy a tervezôi szerzôdésbe ke-
rüljön bele, hogy az esetleges további szük-
séges tervmódosításokat a tervezô ingyen
legyen köteles elvégezni. 
Szilágyi Gábor telki lakos hozzászólásában
a megfelelô épületszigetelés kérdésére, Pig-
nitzkyné Lugos Ilona iskolaigazgató pedig a
tornatalaj minôségének fontosságára hívta
fel a figyelmet. 
Az elôterjesztést ezek után a testület egy-
hangúlag elfogadta.

7. napirendi pont: Telki templom homlok-
zatának felújítása
Elôterjesztô: Szécsi Zsolt TTKKB elnök
A 2004-ben elindult felújítási munkálatok
után idén sikertelenül pályázott az egyház-
község, ezért a munka befejezése érdekében
a korábban megállapított 3 millió helyett 5
millió forint támogatást kérnek az önkor-
mányzattól. A megemelt összeg az idei mó-
dosított költségvetésben már szerepel.
A képviselôk ellenvetés nélkül megszavaz-
ták a támogatást.

8. napirendi pont: Telki Általános Iskola
alapító okiratának módosítása
Elôterjesztô: Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô
Jegyzô asszony elmondta, hogy miután az
intézmény hasznos alapterülete mintegy 100
négyzetméterrel növekedett, a 12 tanulócso-
portot 16-ra, a diákok létszámát pedig 307-
rôl 380-ra szükséges emelni.
Dr. Réthy Imre javasolta, hogy ebben az év-
ben csak a tényleges gyermeklétszámhoz
igazítsák az okirat szövegét, a javasolt kere-
tet pedig a 2007-es költségvetés elfogadása-
kor szavazzák meg.
Danóczy Balázs polgármester kifejtette,
hogy a létszámkeret rendezése jogilag szük-
séges, ráadásul a jövô évi költségvetés
tárgyalásakor még nem tudhatjuk a beirat-
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kozók számát.
Sziget Antal képviselô kérdésére, mely sze-
rint vannak-e nem telki gyermekek az isko-
lában, Pignitkyné Lugos Ilona igazgató el-
mondta, hogy 12 olyan nem telki gyermek
nyert felvételt idén az elsô osztályba, akik-
nek a testvére is idejár, vagy akiket ideigle-
nesen, a felvétel idejére jelentettek be telki
lakosként.
Végül a testület egybehangzó szavazással az
eredeti elôterjesztés elfogadása mellett dön-
tött.

9. napirendi pont: Önkormányzati képvi-
selôk delegálása az iskolaszékbe.
Elôterjesztô: Földvári-Nagy László OKSB
elnök
Dr. Réthy Imre javasolta, hogy az érintett
személy távolléte miatt a napirendi pont tár-
gyalását halassza el a testület. Miután a töb-
bi képviselô a kérdés tárgyalása mellett vok-
solt, az elôterjesztô elmondta, hogy új isko-
laszék alakult, amelybe az önkormányzat is
delegálhat egy fôt, akire a bizottság Móczár
Gábor személyében tett javaslatot. 
Danóczy Balázs polgármester szerint vi-
szont alpolgármester nem lehet az iskola-
szék tagja, ezért a kérdés tárgyalását a kép-
viselôk egy tartózkodás mellett a következô
testületi ülésre halasztották.

10. napirendi pont: Pest Megyei Közigaz-
gatási Hivatal törvényességi észrevétele
Elôterjesztô: Dr. Tôzsér Zsuzsa jegyzô
A polgármester a napirendi pont elôkészítet-
lensége miatt annak elhalasztását javasolta,
amit a testület ellenvetés nélkül elfogadott.

11. napirendi pont: Üdülôterületi megbí-
zott kinevezése, Üdülôterület átnevezése
Elôterjesztô: Szécsi Zsolt TTKKB elnök
A területtel kapcsolatos ügyek koordinálása
és a lakossággal való kapcsolattartás érdeké-
ben az elôterjesztô javasolta üdülôterületi
megbízott kinevezését, Szilágyi Gábor üdü-
lôtelepi lakos személyében. Szécsi Zsolt
egyben indítványozta azt is, hogy a területet
nevezzék át a régebbi térképeken szereplô
Hosszú-hátra.
Szilágyi Gábor hozzászólásában elmondta,
hogy kisebb közvélemény kutatást tartott az
ottani lakosok körében, akik döntô többsé-
gükben az Üdülôfalu elnevezés mellett ma-
radnának.
Danóczy Balázs polgármester szerint az
„üdülô” elôtag a névben pejoratív, diszkri-
minatív jelzô, ami az ottani lakosság másod-
rendû szerepének képzetét kelti.
A kérdés tárgyalásakor felvetôdött, hogy ér-
demes lenne az Újtelepet is átkeresztelni Új-
falura. Az indítványozó Szigeti Antal szerint
az így létrejövô Üdülôfalu – Ófalu – Újfalu
elnevezések egységet alkotnának.
Dr. Callmeyer Ferenc javasolta, hogy a Tel-
ki Naplóban legyen közzétéve egy közvéle-
mény kutatás a nevet illetôen. Az ötletet a
képviselôk egybehangzóan támogatták, így
csak a megbízotti funkció létrehozásáról és

a megbízott személyérôl történt szavazás,
mely során a testület tagjai egyöntetûen tá-
mogatták Szilágyi Gábor kinevezését.

12. napirendi pont: Önkormányzati terület
eladása
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester 
Dr. Babinyecz Árpád telki lakos kérelemmel
fordult az önkormányzathoz, mely szerint a
telke mellett a Berkenye utcából egy közút
besorolású területrészt megvásárolna. A kér-
vényezô elmondta, hogy a területet jelenleg
is gondozza. A vételár az ilyenkor szokásos
mindenkori önkormányzati telekár 50 szá-
zaléka lenne. A befolyó összeget az utca asz-
faltozására fordítaná az önkormányzat. Az
elképzelést a fôépítész is támogatta. 
Képviselôi kérdésre Dr. Babinyecz Árpád
elmondta, hogy a kérdéses terület alatt víz
közmû vezeték halad és egy tûzcsap is talál-
ható, azonban ezeket saját költségén áthe-
lyeztetné.
Szécsi Zsolt képviselô szerint ezt a kérdést
elôre kell rendezni, mert az önkormányzat
olyan területet nem adhat el, ahol közmûve-
zeték fut. 
Dr. Babinyecz Árpád így egy elôszerzôdés
megkötését javasolta, Dr. Tôzsér Zsuzsa
jegyzô szerint azonban a kérdés ennél bo-
nyolultabb, mert egyebek mellett a szabá-
lyozási tervet is módosítani kell.
Ezután Szécsi Zsolt és Szigeti Antal képvi-
selôk javaslatára a testület egybehangzó sza-
vazással egy szándéknyilatkozat elfogadása
mellett döntött, ami alapján elkezdôdhet az
adásvétel elôkészítése.

13. napirendi pont: A polgármesteri hivatal
informatikai rendszerének áttekintése
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester 
Az elôterjesztéshez kapcsolódóan Dr. Réthy
Imre felvetette, hogy szükség lenne határ-
idôket is meghatározni a hivatal szoftverál-
lományának átvizsgálására, a telki.hu oldal
felhasználóbaráttá tételére, az elektronikus
adatmentés megvalósítására, az elektronikus
iktatás bevezetésére, valamint stratégiát kel-
lene kidolgozni az e-közigazgatás bevezeté-
sére. 
A polgármester válaszában elmondta, hogy
az elsô négy pontban van értelme határidô-
ket felállítani, de e-közigazgatás bevezetése
településünkön nem a jövô évben fog meg-
valósulni.
A képviselôk az elôterjesztést egybehangzó
szavazással elfogadták.

14. napirendi pont: Hozzájárulás antenna
létesítéséhez
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester 
Danóczy Balázs a napirendi pont elnapolá-
sát kérte, amit a testület tudomásul vett.

Egyebek
1. Pályázat elôfinanszírozása
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester 
Az iskola 18 millió forintot nyert egy pályá-
zaton. Önrész nincs, viszont a pályázat meg-

valósításának elôfinanszírozását biztosítania
kellene az önkormányzatnak.
A képviselôk egybehangzó döntéssel meg-
szavazták az elôterjesztést.

2. Buszjárat kimaradása
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester 
A Volánbusz Zrt. tájékoztatta a polgármes-
tert, hogy december 10-tôl a Perbálról 6.40-
kor induló buszjáratot megszûnteti. Bár az
önkormányzatnak csekély a mozgástere a
kérdésben, Danóczy Balázs a döntés tudo-
másul vételére 30 nap türelmi idôt kért. A
képviselôk úgy döntöttek, hogy kikérik a la-
kosság véleményét a kérdésben.

3. Tájékoztatás az útépítésekrôl
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester 
A polgármester tájékoztatta a képviselôket,
hogy megszakadtak a munkálatok, a kivite-
lezést végzô cég levonult. A polgármesteri
hivatal a jogi megoldást keresi, egyben aján-
latokat kér be más kivitelezôktôl.

4. Tájékoztatás az autóbusz várók kérdé-
sében
Elôterjesztô: Danóczy Balázs polgármester 
A polgármesteri tájékoztatóban elhangzott,
hogy az eredeti konstrukciónál jobb feltéte-
leket sikerült a hivatalnak elérnie két rek-
lámcégnél is, így 4 helyett 8 buszmegállóba
is telepítenének várót, 15 helyett csak 10
éves idôtartamra használhatnák bérmente-
sen a várók oldalát reklámfelületként, az óri-
ásplakát elhelyezésétôl is eltekintenének,
emellett a Telkiben székhellyel rendelkezô
vállalkozások 50%-os kedvezménnyel hir-
dethetnek, az önkormányzat pedig 3 havi in-
gyenes megjelenéshez jut az általa szerve-
zett rendezvények reklámozására.

5. Temetô üzemeltetését végzô céggel kap-
csolatos kérdések
Elôterjesztô: Szigeti Antal képviselô
A képviselô nehezményezte, hogy a cég ha-
lottak napján szórólapokat helyezett el a sí-
rokon. Szigeti Antal megköszönte a gyors
jegyzôi intézkedést.

6. Megemlékezés a németajkúak kitelepí-
tésérôl
Elôterjesztô: Szigeti Antal képviselô
Az elôterjesztô emlékeztetett rá, hogy Telki-
ben – ellentétben a környezô településekkel –
nem volt megemlékezés a kitelepítések ötve-
nedik évfordulójáról, javasolta, hogy ez leg-
alább utólag történjen meg. A felvetéshez Dr.
Callmeyer Ferenc képviselô is csatlakozott.
Ezután Dr. Réthy Imre képviselô gyors kér-
déseket intézett a polgármesterhez a köz-
meghallgatás idôpontjával kapcsolatban, a
jegyzôhöz az SZMSZ szerinti hatályos ren-
deletek kihirdetésének idôpontjáról, vala-
mint a Telki Napló szerkesztôjéhez a lapzár-
ta idôpontjáról.
A testület ezután zárt ülésen folytatta mun-
káját.

Füzesi Attila
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Telki Napló: Polgármester úr, gratulá-
lunk az eredményhez, mint köztudott, Telki
választópolgárai meggyôzô többséggel
bízták Önre a falu irányítását. 
Danóczy Balázs: Ezúton is szeretném
megköszönni a falu lakóinak a bizalmat.
Ismerve Telkiben a korábbi polgármester
választások szoros, 51-49 százalék körüli
eredményeit, a 68%-os szavazati arány
számomra nagyon meglepô volt. Örülök
neki, hogy a falu többsége fogékony volt
arra a merôben új hangra és szemléletre,
amit a kampány során képviseltem.

Az ôszinte beszéd, és a realitásokkal való
szembenézés sajnos nem erôssége még he-
lyi szinten sem a politikának. Ezért itt Tel-
kiben is fog még meglepetést okozni, ami-
kor a mízes-mázas mellébeszélés, a „meg-
próbáljuk”, „terveink között szerepel” és
hasonló jól hangzó frázisok helyett a
szimpla, kendôzetlen igazságot tárjuk
majd a lakosság elé.

Telki Napló: Danóczy Balázs neve a Tel-
kifórum.hu egyik alapítója és fenntartója-
ként vált ismertté néhány évvel ezelôtt Tel-
kiben. Mekkora szerepe lehet a tisztség el-
nyerésében a fórum nyújtotta ismertség-
nek?
Danóczy Balázs: A Telkifórum egyér-
telmûen hozzájárulhatott nem csak az én
sikeremhez, de több képviselônek is a tes-
tületbe történô bejutásához. A lehetôség
mindenki számára adott volt, a mûködést
tekintve én is csak egy vagyok a közel 700
regisztrált fórumtag közül. Annyi elônye
feltétlenül volt az internetes falufórumnak,
hogy az eltelt több mint másfél év során
alaposan megismerhették egymás vélemé-
nyét, gondolkodását a tagok. Így sokkal
több információ alapján, megalapozottab-
ban tudtak dönteni a jelöltek közül fóru-
mot olvasó emberek.

A Telkifórum jelentôségét ugyanakkor
nem szabad túldimenzionálni: kilenc kép-
viselô közül négyen egyáltalán nem voltak
aktív szereplôi az internetes eszmecserék-
nek, ennek ellenére ôket is megválasztot-
ták az emberek.

Telki Napló: Közgazdászként eddig az üz-
leti szférában tevékenykedett. Bizonyosan
vannak átfedések az államigazgatás és a
vállalatmenedzselés között. Hogy érzi, ka-
matoztatni tudja-e a falu érdekében ez irá-
nyú tapasztalatait?

Danóczy Balázs: Ha nem gondoltam vol-
na így, akkor nem jelöltetem magam. 

Telki Napló: Melyek az elsô hónap ta-
pasztalatai?
Danóczy Balázs: Egy morálisan teljesen
szétesett hivatalt örököltem, ahol nem túl-
zás azt mondani, hogy már a normális em-
beri szóért is hálásak voltak az emberek.
Szerencsére gyorsan alkalmazkodik min-
denki az új helyzethez, és a legjobb tudása
szerint dolgozik. A költségvetés ezer seb-
bôl vérzik, az idei évben a mûködési hiány
egyharmadnyi tornateremre való összeg.
Ezt a 90 millió forintot kellene jövôre lefa-
ragnunk, hogy megállítsuk a vagyonfel-
élést. Mindeközben olyan szerzôdéses kö-
telezettségeket kaptunk a nyakunkba,
amelyek alapjaiban határozzák meg a kö-
vetkezô években a mozgásterünket.
Mondjuk ki ôszintén: az elôzô ciklus si-
kerberuházásának tekintett szennyvíztisz-
tító a faluban legfeljebb egyetlen ember-
nek jelentett igazi sikert. Mindenki más
szembesülni fog a beruházás tényleges
költségével is. 

Nem állítom, hogy nagyon mást vártam
volna, de a problémák mértéke bizony
meglepett. 

Telki Napló: Bár a falu ügyeit a polgár-
mester irányítja, egy összetartó csapattal
a háta mögött nagyobb sikerre van esély.
Hogyan látja, megvan-e az összhang a tes-
tület régi és új tagjai, valamint a képvi-
selôk és a polgármester között?
Danóczy Balázs: Az összetartó csapat
„elméletének”, és az ebbôl következô tes-
tületi mûködésnek is köszönhetünk pár
olyan döntést, aminek az árát most fizeti
majd meg a falu. Szerencsére a választók
október elsején túlléptek már ezen az el-
méleten.

A testületi tagok között, valamint a testület
és köztem is tökéletes az összhang. Ez
részben annak köszönhetô, hogy a bizott-
ságok és a képviselôk érdemi munkát vé-
gezhetnek, nem csak statisztálnak. A ko-
rábbi gyakorlattal szemben minden infor-
mációt megkapnak, és teljes mértékben tá-
maszkodom a szakértelmükre. Nem egy
személyben kell megoldanom a falu min-
den problémáját, hanem velük együtt.

Telki Napló: Korábban különbözô fóru-
mokon többször fogalmazott meg kritikát
az elôzô polgármesterrel és egyes képvi-

selôkkel szemben. Ezzel együtt vannak-e
Ön szerint a korábbi faluvezetésnek olyan
eredményei, amelyek folytatását kívána-
tosnak tartja?
Danóczy Balázs: Válasszuk külön a ko-
rábbi önkormányzati testületet és a faluve-
zetést. Az önkormányzat a faluközösség
építés és a kulturális élet területén mara-
dandót alkotott, amire bátran lehet tovább
építkezni. A szûken vett korábbi faluveze-
tés által folytatott gyakorlattal azonban tel-
jes mértékben szakítani kívánok. Az
elsôdleges és legfontosabb feladatunk az
eddig nem létezô pénzügyi kontroll meg-
teremtése.

A közvélemény Telkit a leggazdagabb ma-
gyar településnek tartja, mi pedig nem
gyôzünk magyarázkodni: igaz, hogy a la-
kók az átlagosnál nagyobb jövedelemmel
rendelkeznek, az önkormányzat azonban
szegény. Erre mi az itteni gyakorlat? A fa-
lu minden lakójának támogatjuk a szemét-
szállítási díját.  Az iskola összes tanulójá-
nak fejenként napi 100 Ft-tal támogatjuk
az étkezését. Mesterségesen alacsonyan
tartott szennyvízdíjjal szintén minden telki
lakost támogatunk. Miért?

A falu 90%-a egyáltalán nincs erre rászo-
rulva, sôt! Ha az ország legtöbb települé-
sén meg tudják fizetni az emberek a piaci
díjakat, akkor Telkiben miért nem? A la-
kosság nagy része talán nem is tudja, hogy
a falu közvetett ártámogatásban részesíti
több szolgáltatás esetében is. Tesszük min-
dezt úgy, hogy közben 90 millió forintos
mûködési hiánnyal üzemel a település, és
folyamatosan éljük fel azt a vagyont, ami
a meglévô hiteleknek és a jövôbeni fej-
lesztéseinknek is a fedezete kellene, hogy
legyen.

Telki Napló: Bizonyára sokakat érdekel a
tornacsarnok ügye. Egy éve nagy vihart
kavart az akkori testületen belül és a la-
kosság körében is a légtartásos sátorfe-
déssel ellátott tornapálya napirendre kerü-
lése. Ennek Ön volt az egyik ötletgazdája.
A felvetés végül fél év huzavona után az is-
kola szakmai állásfoglalását követôen elu-
tasításra került; a képviselôtestület egy

Telki harmadik polgármestere
Interjú Danóczy Balázzsal

A helyhatósági választások rendben és eredményesen zajlottak Telkiben. Var-
ga Mihály, elôzô polgármester nem jelöltette magát, a két induló jelölt közül
Danóczy Balázs a szavazatok több mint kétharmadát megszerezve nyerte el a
tisztséget. Danóczy Balázst az elmúlt hetek tapasztalatairól kérdeztük, az aláb-
biakban közreadjuk kérdéseinkre adott válaszait.
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csökkentett méretû, de végleges tornate-
rem mellett tette le voksát. Azóta túl va-
gyunk egy újabb költségvetési éven és egy
újabb sikertelen közbeszerzési eljáráson.
Merre tovább?

Danóczy Balázs: Az idei lenne már a má-
sodik tél, amikor használhatnák a gyere-
kek testnevelés órán a légtartásos sátort.
Mindenkinek javaslom, hogy látogasson
el az iskolába, és nézze meg a testnevelés
órák körülményeit! A tornaterem története
pedig bizonyára ismert: az egyedüli aján-
latot adó cég 490 millió forintért építette

volna meg. 

Az új testület szakít az eddigi telki gyakor-
lattal: a tervezô elôször kapta feladatául,
hogy költség szempontokat is figyelembe
kell vennie, és igazodnia kell a tervezett
beruházás megvalósításához rendelkezé-
sünkre álló összeghez. Szintén új elem
lesz, hogy mi nem egyetlen árajánlatot
akarunk, hanem valódi versenyhelyzetet
fogunk teremteni.

Tudni kell, hogy a beruházás során nem
csak tornaterem és a hozzá kapcsolódó ki-
egészítô létesítmények (öltözôk, zuhany-

zók, orvosi szoba, szertár) készülnének el,
hanem két nagyméretû tanterem is. Tekin-
tettel arra, hogy szeptemberben az egyet-
len kimenô 8. osztály helyére minimum
két nagy létszámú elsô osztály érkezik,
ezért a beruházásnak ma már nincs alter-
natívája. A jövô évben mindent ennek a
célnak a megvalósítására kell alárendel-
nünk.

Telki Napló: Polgármester úr, köszönöm
az interjút, engedje meg, hogy sikeres négy
évet, látható eredményeket kívánjak! 

Füzesi Attila

Október végén megalakult az új Képvi-
selôtestület Pénzügyi Bizottsága. Tagjai Ta-
kács Zoltán, Szigeti Antal és Réthy Imre
képviselôk, valamint Majtényi Kálmán és
Poncsák Péter külsô tagok. A Bizottság elsô
feladata a település pénzügyi helyzetének
áttekintése volt. Hamar arra a következte-
tésre jutottunk, hogy elkerülhetetlen egy
Pótköltségvetés kidolgozása, így a második
ülésünkön meg is alkottuk a Pótköltségve-
tést és a 2007. évi költségvetés irányelveit,
ami sok újdonságot tartalmaz.

A költségvetés 2006. I-III. ne-
gyedévi teljesülése

Az elénk táruló kép igen vegyes. Bizonyos
adónemekbôl (például iparûzési adó) a ter-
vezettnél több folyt be a kasszába, ugyanak-
kor a bevételek összességében lényegesen
elmaradtak a tervezettôl. Például bérleti díj-
ból a tervezett 84 millió forinttal szemben
szeptember végéig csak 1,6 millió forint ér-
kezett meg az Önkormányzat számlájára. A
mûködési kiadások összességében 352 mil-
lió forintot tettek ki, míg a mûködési bevé-
tel csak 273 millió forint volt. Azaz – min-
den korábbi állítással szemben – jelentôs rés
tátong a mûködési kiadások és bevételek
között, amit idén telekeladásból finanszíroz
a falu. Az óvoda, az iskola, és az egész tele-
pülés üzemeltetésének a költségeit a „csalá-
di ezüst” eladásából fedezzük.
Kicsit biztatóbb a helyzet a felhalmozási té-
telek terén. Telekeladásból befolyt 368 mil-
lió forint (ÁFA mentesen), ami 78 %-os
éves tervteljesítést jelent. Ugyanakkor csa-
tornacsatlakozási díjból az eredeti elôirány-
zat töredéke (2,8 millió forint) realizálódott
csak. Ez azért jelent komoly veszteséget,
mert az Önkormányzat korábban garanciát
vállalt 24 millió forint átutalására ugyane-
zen a jogcímen a Telki Víz Kft. részére.
Szintén komoly elmaradás tapasztalható a
felhalmozási kiadások (tervezett beruházá-
sok) terén. A 601 millió forintos éves
tervbôl szeptember végéig csak 107 millió
forint (18 %) teljesült. Ebbôl 35 millió fo-

rint az iskolabôvítésre, 36 millió forint terü-
letvásárlásra, 21 millió forint játszótérépí-
tésre, 4,3 millió forint egy kistraktor be-
szerzésre került kifizetésre.  

Pótköltségvetés
A költségvetési rendelet értelmében pót-
költségvetést kell készíteni, amennyiben az
eredeti költségvetés teljesülése veszélybe
kerül. Telkiben ez nem elôször fordul elô,
de eddig soha sem került még sor a költség-
vetés évközi kiigazítására. Az új testület –
változtatva a korábbi gyakorlaton - novem-
ber 16-án már el is fogadta a pótköltségve-
tést, amelynek fô célja, hogy „tiszta vizet
öntsön a pohárba”. A leglényegesebb lépés-
nek azt tartom, hogy végre feketén-fehéren
bemutatásra kerül, hogy a mûködési bevé-
telek és kiadások negatív egyenlege az év
végére meg fogja haladni a 88 millió forin-
tot. Ezt a hangsúlyozottan mûködési hiányt
a telekeladások bevétele finanszírozza, az-
az Telkiben 2006-ban igen komoly vagyon-
felélésre kerül sor. (Míg a folyó kiadások
tervét érdemben nem lehetett már mérsé-
kelni, a folyó bevételek elôirányzatát 446
millió forintról 354 millió forintra kellett
csökkenteni az eredeti költségvetésbe beé-
pített lufik kipukkantásával.) 
A telekeladások várható bevételét 50 millió
forinttal, a felhalmozási kiadások tervét 397
millió forinttal csökkentettük. A legnagyobb
elmaradó tételt a tornaterem beruházása je-
lenti (-200 millió forint). Szintén elmarad az
óvoda tervezett építése (-40 millió forint) és
útépítésre is 62 millió forinttal kevesebbet
költünk a tervezettnél. Mindezek eredôje-
ként – feltéve, hogy a tervezett 421 millió
forintos telekeladás megvalósul – 35 millió
forintos felhalmozási tartalék képzôdik az
év végére, amely 2007-ben részben finan-
szírozhatja a tornaterem építését. 

2007. évi költségvetési irány-
elvek

Óriási lépést tett elôre a Képviselôtestület
az átlátható és kiegyensúlyozott gazdálko-
dás irányában a jövô évi költségvetés irány-
elveinek elfogadásával. Íme néhány fontos
pont:
1.Tekintettel az értékesíthetô ingatlanva-

gyon végességére, 2007-ben az Önkor-
mányzat hosszúlejáratú adósságállomá-
nya maximum azzal a 200 millió forinttal
nôhet, amit a tornaterem építéséhez szán-
dékozunk felvenni és aminek a közbe-
szerzése a közelmúltban lezárult.

2.A telekeladásból származó ÁFA-mentes
bevétel 20 %-át az öreghegyi ingatlanok
közmûvesítésére felvett hitel törlesztésé-
re kell fordítani.

3.Az óvatosság elvét figyelembe véve a
2007. évi költségvetés összeállítása során
200 millió forint + ÁFA összegû telekér-
tékesítéssel lehet számolni. Amennyiben
a telekértékesítés bevétele meghaladja a
fenti összeget, elôirányzat módosítást,
vagy pótköltségvetést kell készíteni.

4.A beruházási terv összeállításánál a tor-
naterem építéséhez szükséges önerô (ma-
ximum 80 millió forint) élvez prioritást.

5.A költségvetésben a mûködési kiadások-
nak és a mûködési bevételeknek egyen-
súlyban kell lenniük (…).

Az egész falu lakossága számára nagy kihí-
vást fog jelenteni a jövô évi költségvetés,
mert ezt a mértékû mûködési hiányt (az
éves môködési bevételnél 21%-kal többet
él fel a település) a kiadások csökkentésé-
vel és a bevételek egyidejû növelésével le-
het csak megszüntetni.

Réthy Imre

Reális kép Telki pénzügyi helyzetérôl
Kipukkant lufik a Gyümölcsösben

Gulyás Dénes, a Pest 10. vk. egyéni országgyûlési képviselôje
települési fogadóórájának helyszíne: Polgármesteri Hivatal - Perbál, Fô u. 6.
Idôpontja: minden páratlan hónap 3. hét csütörtök 15-16 30 órakor

                           



A Telki Templomért Alapítvány továbbra is várja jó szándékú adományaikat! 
11742348-20012302-00000000

Szeretettel hívom Mindannyiukat az egyházközség decemberi programjaira: 

HH II VV AA TT AA LL II  HH ÍÍ RR EE KK  --  KK ÖÖ ZZ ÉÉ LL EE TT

2006. november 77TELKI napló

Tisztelt Telki Lakosok!
A Volánbusz Zrt. a hétköznap reggel 6,40-kor Perbálról induló buszjárat december 10.-tôl  történô
megszûntetését tervezi. Indoklásuk szerint a járat kihasználatlan, tekintettel arra, hogy a Zsámbékról
induló járattal szinte azonos idôben ér a településre.
Telki Polgármesteri Hivatala felmérést kíván végezni a lakosság körében az intézkedés várható hatásáról. Kérjük,
hogy amennyiben igénybe szokta venni a járatot, kitöltés után vágja ki és juttassa el ezt a szelvényt a Polgármesteri
Hivatal titkárságára személyesen, faxon, vagy postai úton! Cím: 2089 Telki, Petôfi utca 1. Fax: 372-011

Alulírott nyilatkozom, hogy a buszjáratot igénybe szoktam venni, annak megszûntetésével nem értek egyet.

Név:..................................................................................................................................................................................

Lakcím:.............................................................................................................................................................................

Aláírás:.............................................................................................................................................................................

Az önkormányzati bizottságok összetétele
Pénzügyi Bizottság 

Dr. Réthy Imre elnök
Szigeti Antal képviselô
Takács Zoltán képviselô
Majtényi Kálmán külsô tag
Poncsák Péter külsô tag

Településfejlesztési, 
Településüzemeltetési,
Közbiztonsági és Kör-

nyezetvédelmi Bizottság 

Szécsi Zsolt elnök
Bordás András képviselô
Dr. Callmeyer Ferenc képviselô
Földvári-Nalgy László képviselô
Baltási Gábor külsô tag
Király Gábor külsô tag
Simonyi Cecília külsô tag

Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság 

Földvári-Nagy László elnök 
Dr. Callmeyer Ferenc képviselô
Takács Zoltán képviselô
Kamocsai Zsuzsa külsô tag
Zimonyi Adrienne külsô tag

Szociális,
Egészségügyi és

Ifjúsági Bizottság

Halász Terézia elnök
Bordás András képviselô
Szigeti Antal képviselô
Hámos Áron külsô tag
Dr. Kiss-Leizer Márta külsô tag

– Krumpliebéd Budajenôn november 26-án vasárnap 12-15
óráig.

– Karitatív célú koncert a Telki Általános Iskola aulájában
december 3-án 16 órakor, utána krumplivacsora (immár
második alkalommal)

–Adventi hajnali misék (rorate) idôpontja Telkiben:
csütörtök reggel 6 órakor (a kedd esti 19.00 órai szentmi-

se nem változik)
– Adventi hajnali misék (rorate) idôpontja Budajenôn

hétfô, szerda, péntek reggel fél 7-kor. A budajenôi szent-
misék után szerény reggelire hívjuk a jelenlévôket. (tea,
vajas-lekváros kenyér)

– Ruha- és száraz élelemgyûjtés folytatódik december elejéig.
– Éjféli mise december 24-én: Telkiben este 22.00 órakor,

Budajenôn éjfélkor.
– 25-én Telkiben 9 órakor karácsonyi ünnepi szentmise.
– Szent János napi boráldás a plébánia közösségi helyiségé-

ben december 27-én, szerdán este 6 órakor.
– Szilveszter éjszakáján 23.30-tól közös ima és újévi kö-

szöntés a budajenôi  Szent Mihály kápolnában (Öreg-
vagy más néven temetôkápolna).  

– Újévi szentmisék idôpontja: Budajenô január 1-jén de.
10.30-kor, Telkiben január 1-jén este 18.00 órakor

Harkai Gábor plébános
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Tisztelt Telki Lakosok!
Telki község Polgármesteri Hivatala az Üdülôtelep és az Újtelep elnevezések megváltoztatását
kezdeményezi. A Képviselôtestület a döntés elôtt szeretné a lakosság véleményét kikérni a kérdésben. (Lásd
a testületi ülésrôl készült beszámolót is a lapban!)

Kérjük, hogy a választott elnevezések megjelölése után vágja ki és juttassa el ezt a szelvényt a Polgármesteri
Hivatal titkárságára személyesen, faxon, vagy postai úton! Cím: 2089 Telki, Petôfi utca 1. Fax: 372-011

Az Üdülôtelep esetében az alábbi elnevezést támogatom (kérjük aláhúzni vagy bekeretezni!):

Üdülôtelep                 Üdülôterület                      Hosszú-hát                     Üdülôfalu

Az Újtelep esetében az alábbi elnevezést támogatom (kérjük aláhúzni vagy bekeretezni!):

Újtelep                              Újfalu

A közeljövôben befejezôdik a telki
templom felújításának 2006. évi szaka-
sza. A Mindenható Isten nagyon
szép idôt adott nekünk ezen az
ôszön, ami lehetôvé tette a mun-
kálatok folyamatos végzését. A
vállalkozó tájékoztatása alapján
november 25-ig elbontásra kerül
a templomot körülvevô állvány-
zat. A lábazati szintig elkészült
az új vakolat, és annak festése.
December közepéig a bejárati
fôkapu és az oldalsó sekrestyeaj-
tó is megújul, ami elsôsorban új
rézlemez borítást és a díszes ko-
vácsoltvas veretek restaurálását
jelenti majd.  Az elkövetkezendô
hetekben készül el az ajtók és a
hátsó sekrestyeablakok kô kere-
teinek felújítása, ami szintén res-
taurátori feladat. Az idei munká-
latok közel 11 600 000 Ft-ba ke-
rülnek. Köszönetet mondok az
Önkormányzatnak, amely 3 mil-
lió forinttal már segítette a mun-
kálatok kifizetését. Köszönöm a
Telki Templomért Alapítványnak
és az alapítvány támogatóinak a
segítséget, és köszönetet mondok
mindazoknak, akik az Egyház-
község számlájára fizetett ado-
mányukkal segítettek abban,
hogy templomunk külseje újjá-
szülessen.
Az állványzat mögül elôbukkanó,
megszépült templom látványa lassan
elnyomja az elmúlt hetek, hónapok fá-
radtságát. A minden reggelen a falu fö-

lé magasodó Istenháza láttán könnyeb-
ben sóhajtanak föl azok is, akik megfe-

szített munkájukkal végig bábáskodták
a felújítást. Ennek a fordulatokban is
gazdag történetnek az egyik kritikus
pillanata volt az, amikor a Mûemlékvé-
delmi Hatóság az eredeti fôpárkány
nyomait az elôzô vakolatréteg alatt

megtalálta, és elôírta annak helyreállí-
tását. Az eredeti tervek és az amúgy is

szûk költségvetés egy jóval egy-
szerûbb javítási munkáról szólt.
A váratlanul elôírt munkára kért
elsô árajánlat 3,5 millió forint
többletköltséget vetített elôre,
melynek kifizetése kilátástalan-
nak tûnt.
Ám a kilátástalanság növekedé-
sével megsokasodtak a bátorító
szavak is. Hálás és reményteli
emberek biztattak a munkák
folytatására akkor is, amikor
még a következô lépésre is ép-
pen csak összegyûlt a fedezet.
Közös reményünk kitartott ad-
dig, amíg végül feltûnt a segít-
ség is. Érdemes volt bíznunk a
Telkiben lakó emberekben, akik
a megszépülô templomot látva
szívesen tettek, tesznek ezért az
épületért. Hála Istennek ked-
vezôbb árajánlatot is sikerült ta-
lálnunk, és a munkálatok folyta-
tásához kértem az Önkormány-
zat segítségét.
A megszépült templomot nézve
az ember felejti a sok küzdelmet
és aggódást. A szívünkben csak
az öröm marad, és ismét hálásan
tekintünk fölfelé…

Mindnyájuknak egymásra figyelô ad-
venti készülôdést, és a szeretteik köré-
ben töltött karácsony meghitt örömét
kívánom sok szeretettel!

Harkai Gábor plébános

A templom idei felújításáról
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Ez történt az iskolában
A november eleji ôszi szünet mindenkinek jól jött az igencsak „pörgôs” koráb-
bi hetek-hónapok után. Iskolánkban azonban az ôsz utolsó hónapjában sem állt
meg az élet. Sôt!

Továbbjutás a „Partnerség és Prevenció 2006”
versenyen

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által a 8. osztályosoknak szer-
vezett vetélkedôn a Telki Általános Iskola csapata is részt vett, mi több: a be-
küldött pályamunkával bejutott a második, országos fordulóba! A Sarlós Erzsé-
bet testnevelô tanár irányításával készülô „Tükör” csapat (Csortán Dóra, Fara-
gó Csenge, Juhász Béla, Kóródi Erzsébet, Páli Alexandra) 2006. december 1-én
méreti meg magát, méghozzá a Teve utcai Rendôrségi Igazgatási Központ Au-
ditóriumában. Gratulálunk a továbbjutóknak, s egyben további eredményes sze-
replést kívánunk nekik!  

Márton-napi ünnep és vetélkedô az iskolában
Iskolánk november 10-én rendezte meg a már hagyományosnak számító Szent
Márton-ünnepet. A tél kezdetének hagyományos ünnepnapján ragyogó idô vár-
ta az iskola apraját-nagyját. Délután 2 órától az alsósok az osztálytermekben kü-
lönbözô kézmûves foglalkozásokat látogathattak végig (lúdkészítés termények-
bôl, tökálarc és libás könyvjelzô gyártása, népi játékok-dalos játékok, stb.), az
aulában pedig nagyszabású vetélkedô kezdôdött „Tökök és Libák” címmel, me-
lyen a felsôs csapatok és tanáraik vehettek részt. Volt libás és tökös kártyák ke-
resése az iskola területén (a két tábor), libatömés, tök (ez esetben tojás) görge-
tése, szörp (azaz bor) hordása és Márton köpenyének átadása, mint sorverseny,
Márton-napi fánk evés hátratett kézzel, valamint joghurt etetése bekötött szem-
mel, párokban. Feladat volt továbbá Márton-napi rímek faragása, illetve „tö-
kös” és „libás” szólások, népi bölcsességek keresése és ugyanilyen témájú szén-
rajz készítése is. A szervezô- és játékvezetô tanárok, Sarlós Erzsébet és Nagy
Gábor igencsak kitettek magukért, de összességében minden résztvevô átérezte
a csapatjáték fontosságát és legjobb tudása szerint szállt be a versenyszámokba.

A rendkívül jó hangulatú vetélkedô 4 óra után ért véget, amikor is megérkezett
az iskolába Gábor atya, aki a Szent Márton nap egyházi vonatkozásait ismertet-
te röviden. Ezután, már sötétben vette kezdetét a lámpás felvonulás, a gyerekek
által az elôzô napok alatt készített lámpásokkal. Ennek elôre megtervezett út-
vonalán a szülôk is csatlakozhattak a menethez. A maradék fánkot (köszönjük
Hajdu Mihályné takarítónônek) és a szülôk sütötte linzereket a séta alatt fo-
gyaszthatta el a fiatalság.  

Igaz Levente
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VENDÉGÜNK VOLT
KARAFIÁTH ORSOLYA

November 18-án szombaton, a Borostyánút Stúdióban beszélget-
hettünk a fiatal költônôvel, Karafiáth Orsolyával. Akik eljöttek,
elmondhatják, érdekes személyiséggel ismerkedhettek meg. Or-
solya nem csupán verseket olvasott fel, de beszélt a média erejé-
rôl, a nôk helyzetérôl, érvényesülési lehetôségeirôl, megtudtuk,
hogy tavasszal jelenik meg megzenésített verseit tartalmazó CD-
je, hogy Karácsony elôtt befejezi szerelmi krimijét, a Café iksz-et.
Az esten mód nyílt közös beszélgetésre, elmélkedésre arról, hogy
kik miért olvasnak verset, illetve miért nem olvasnak -nem csak
verset, hanem semmit-, hogy vajon lehet-e ezen változtatni, ha
igen, hogyan... Volt még tea, sütemény, jókedv, gondolkodnivaló.
A KOKUKK által rendezett est egyébként a Borostyánút Stúdió
utolsó rendezvénye volt, mivel másnap ez a hely bezárt. Köszön-
jük Lusztig Annának, hogy annyiszor adott otthont rendezvénye-
inknek!
Az alkalom finanszírozója a Telki Önkormányzat volt. Köszönet
érte! MKR

Amikor beköszönt a zord idôjárás és álom-
ba merül a kert, a környezetüket mindig ren-
dezgetô-szépítgetô emberek tettvágya be-
szorul a négy fal közé. Ahogy a cinkéket fi-
gyeljük az ablakon át, már körvonalazódik
is otthonunk idei ünnepi díszítésének terve a
fejünkben. Jó lenne kertünkbôl is szedeget-
ni néhány hozzávalót…
Fenyôágak, toboz, borostyán, dió, szelíd-
gesztenye és a magyal (Ilex) fényes-díszes
levelei elengedhetetlen részei a karácsonyi
összképnek: egy kis csokor magyalágakból

a komód tetején egy szép vázában, mellette
illatos gyertya; piros szaténszalagokkal kö-
tött girland a kandallópárkányon, a
lépcsôkorláton vagy az ablakban a karácso-
nyi kaktusz mellett; saját kezûleg készített
koszorú a bejárati ajtón; magyal ágak az ap-
ró csomagok díszeként, melyeket az ét-
kezôszék támlájára akasztunk vendégeink-
nek, vagy a megterített karácsonyi asztalon
a szalvéták mellé rejtünk.
Nos, mindezekre gondolva talán érdemes
egy-egy magyalbokrot ültetnünk, melyek
közepes méretükkel (1-3 m) szép színfoltjai
lehetnek kertünknek egész évben.
Tenyészhely: félárnyék-árnyék. Szereti a
párás környezetet, a tarka levelû fajták (pl. I.
aquifolium „Golden Queen”) jól viselik a
napfényt is.
Talajigény: bármilyen típusú talajon megél.
Ültetés: bár lassú növekedésû növény, még-
is érdemes kis példányokat vásárolni, ame-
lyek nagyobb biztonsággal fogannak meg.
Jól válasszuk meg a végleges helyét is, mert
nehezen tûri az átültetést. A magyal legtöbb

fajtája kétlaki, termésdíszek fejlôdéséhez
több növényt ültessünk.
Szaporítás: ôsszel 10 cm-es dugványokkal;
gyökeresedési ideje hosszú.
Gondozás: júliusban végezzük alakító met-
szését, majd az újonnan kifejlôdô hajtásokat
meg lehet még egyszer kurtítani. Jól tûri a
formára nyírást és sövénynek is alkalmas.
Virágzás: május-júniusban hordja apró fe-
hér virágait. Kicsi, gömbölyû, piros bogyói
télen díszítik, és akár tavaszig az ágakon
maradnak. Ritkább, sárga termésû fajtája az
I. aquifolium „Bacciflava”.
Örömteli kertészkedést kíván

G. Kovács Modeszta –
KOKUKK Egyesület

A hónap növénye – a magyal

KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR ÉS 
CSERE-BERE! 

A KOKUKK Egyesület 2006 december 20-án szerdán Kará-
csonyi Könnyvvásárra invitál minden kedves érdeklôdô gyere-
ket és felnôttet!
A rendezvény a Telki Általános Iskola Adventi vásárát követi,
ahol mindenki válhat árussá és vásárlóvá is! Arra buzdítunk
mindenkit, aki részt szeretne venni az eseményen, hogy meg-
unt könyveit hozza el, és próbálja meg  elcserélni más, ôt még
érdeklô könyvre!
A vásáron részt vesz a Mûszaki Kiadó is, ahol a tanuláshoz kap-
csolódó, de nem tankönyv jellegû kiadványait fogja árusítani. Új-
donságaik közé tartoznakhangoskönyveik, melyek elsôsorban
színészek által felolvasott kötelezô olvasmányok, hozzájuk kap-
csolódó ismertetô, elemzô könyvvel. Jó karácsonyi ajándék lehet!
A rendezvény helyszíne az iskola aulája.
Mindenkit szeretettel várunk! 

KOKUKK Egyesület, MKR
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Gyönyörû az idei november - péntek délután
még 20 ˚C volt a budajenei focipályán. Le-
het, hogy az volt idén az utolsó (hazai) edzé-
sünk? A döntést az idôjárás hozza, szó szerint
a fejünk fölött.
Elsô edzésünket áprilisban tartottuk – addig-
ra száradt fel annyira a pálya, hogy rá lehetett
menni. Akkor négyen jöttek, hónuk alatt lab-
dával. Azután terjedt a hír, és egyre többen
lettünk. Hozták az ovisokat a szülôk, érkez-
tek kerékpárral a nagyok - májusban már 3
korosztály szaladgált a füvön. Kéthetente
traktor nyírta a füvet, ez a Budajenôi Önkor-
mányzat érdeme. Amit nagy géppel nem le-
hetett levágni, azt Miskolczi Laci kaszabolta
le a damilvágóval szabadidejében, a szúnyo-
gok nagy bánatára. Beszereztünk sok-sok
labdát, jelölô mezeket, bójákat, kapukat: kö-
szönet az anyagi támogatásért a Telki Önkor-
mányzatnak.
Szép volt a nyár, jó meleg, de minket a pá-
lyán talált a kora esti órákban minden nap.
Aki éppen nem nyaralt, jött is szorgalmasan,
aztán másnap rádolgozott az izomlázra.
Sportos szülôk edzôcipôt hoztak magukkal
és beálltak a csemetével melegíteni, majd ön-
szorgalomból rótták a köröket.
Foci családunk egyre bôvült… ekkor meg-
született az ötlet: rendezzünk egy kis bajnok-
ságot! Így találtuk ki a KORNELL KUPA-t,
melynek nevét az edzéseken sokszor fel-
hangzó „corner = szöglet” szó torzítása adta.
Sajátos játékszabályai szerint a csapatokat
szülôk és gyerekek együtt alkotják. A játéktér
méretét az életkorhoz igazítottuk, a mérkôzé-
sek idejét a szülôk edzettségi állapotához, így
lett ez mérkôzésenként 7 percben megállapít-
va. Helyszíne az iskola elôtti füves terület
lett. A versenykiírást és a játékszabályokat
honlapunkon meghirdettük (www.telkisefo-
cisuli.gportal.hu). A KORNELL KUPA a
szeptember 2-án megrendezett EGÉSZSÉG-
NAP rendezvényei között kapott helyet. A

KORNELL -mini, -picur, -kid és -figura kor-
osztályokban 27 csapat indult. 3 pályát jelöl-
tünk ki bójákkal, 10 órától játszottunk kora
délutánig. A kalóriaveszteséget frissen sült-
tel, kovászos uborkával pótoltuk, fôszaká-
csunk és támogatónk ebben Putirka Sándor
volt. Az aprósüteményt az anyukáknak, a tor-
tát a Mandula cukrászdának köszönjük!
Szeptembertôl az edzések idôpontjait újra
hozzáigazítottuk az iskolai elfoglaltságok-
hoz. Október végéig a kisebbeknek heti ket-
tô, a nagyobbaknak heti 3 alkalmat sikerült
biztosítanunk a kora esti órákban. Közben
törtük a fejünket, mi lesz, hogy lesz, ha
visszaállítjuk az órákat, és 4 óra után sötét
lesz a pályán? Már nyár végén tudtuk, hogy
Budakeszin, Pátyon a tornatermekben a téli
idôszakban szinte minden hely és idôpont
foglalt – így lecsaptunk arra a kevésre, ami
adódott: heti 4 órát tudunk „beosztani” csa-
patainknak. A 10-11 évesekkel Budaörsre já-
runk heti két alkalommal, az általános iskola
szabadtéri mûfüves labdarúgó pályáján kap-
tunk helyet.
Jó lenne, ha Telkiben is tudnánk télen-nyáron
focizni, és nem kellene a szomszédos közsé-
gekbe vagy messzebb buszozni.
Bô fél év alatt elértük, hogy az induló 4 fôbôl
40 fôre bôvült a labdát kergetô csapat. Szer-
vezzük a hétvégi mérkôzéseket, így a minket
elkísérô szülôk is láthatják a gyerekek töret-
len lelkesedését. A pálya szélén állva közülük
többen is hangosan gondolkodtak, és egy do-
logban mindenki egyetértett: kis falunkban
egy ilyen mûfüves kispálya kihasználtsága
még a játszóterét is felülmúlná. Iskolának,
óvodának, gyerekeknek, fiataloknak és fel-
nôtteknek egyaránt játéklehetôséget adna
egész évben.
A foci csapatjáték, egyedül itt nem lehet
megoldani semmit. Csak akkor, ha összefo-
gunk. Próbáljuk meg!

Kamocsai Zsuzsa

Buckától a mûfûig 
– avagy ingázó focijárat

Elsô lettem
No, nem egy öregfiúk-amatôrök számára rendezett párbajtôrversenyen, amelyen néha indulni
szoktam.
November 4.-én, szombaton délután családom egyik tagjának sürgôs szüksége lett volna egy
gyógyszerre. Elindultam, hogy vagy Budakeszin, vagy pedig Budán csak találok valahol egy
nyitva tartó gyógyszertárt. A Fô útról láttam, hogy az új gyógyszertárunkban ég a világítás,
benn emberek vannak. Nagyszerû – gondoltam – megnyílt!
Gyanús akkor lett a dolog, amikor be akartam lépni: a falak mentén ünneplôbe öltözött embe-
rek álltak kezükben virágcsokorral, és amint egy újonnan érkezett „vásárló” felvilágosított, ez
még csak az ünnepélyes megnyitó. Bentrôl a gyógyszerész hölgy látván tanácstalanságomat
kijött, megkérdezte, mire lenne szükségem. Miután elolvasta a receptet nem habozott, behí-
vott, és az ünneplôknek bemutatta, hogy mûködik a gyógyszertár.
Elsôsorban nem azt mutatta meg, hogy a pénztárgép, technika, árukészlet rendben van, hanem
azt, hogy ebben a patikában a gyógyszereken kívül van más is: emberség, segíteni akarás.
Ezúton ismételten köszönöm, hogy az új gyógyszertárunk elsô vevôje lehettem.

Mészáros László Péter

Meghívó

GRYLLUS VILMOS
KARÁCSONYI ANGYALOK

címû koncertjére

BARLAI TAMÁS
Európa bajnok bûvész

Karácsonyi varázslataival

2006. december 22.-én (péntek) 16.00
a telki teniszklub tornacsarnokában

Jegyek az iskolában, óvodában a
teniszcsarnokban elôvételben 1200 Ft-os áron

kaphatók. 2 éves korig a belépés ingyenes

Telki, Kórház Fasor 5.

06-70/586-0970, 06-26/372-714
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Segítsünk!...
A Pátyi Málta Ház Alapítvány 2001. óta mûködik a Zsámbé-
ki–medencében. A kiemelten közhasznú szervezet két 2005. vé-
gén indult projektjéhez kéri további adományozni szándékozók
támogatását.
A Pátyi Málta Ház Alapítvány tevékenységének elsô éveiben
egy holland alapítvány közremûködésével olyan projekten dol-
gozott, mely különösen nehéz szociális helyzetben élô, több
gyermekes családok lakhatási gondjait igyekezett enyhíteni.
Ennek a 2003-ban lezárult projektnek kiemelkedô eseménye
volt, amikor 2002-ben az Alapítvány szponzorainak és az
SzCsM támogatásával egy családi házat vásárolhatott, melyben
olyan 11 gyermekes családnak biztosított otthont, akiktôl koráb-
ban öt gyermeket az embertelen lakáskörülményük miatt állami
gondozásba vettek. 
Az Alapítvány kezdettôl fogva szorosan együttmûködik a me-
dence településeinek többségét ellátó Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Gondviselés Háza Páty-KHT Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítô Szolgálatával. Lehetôségeihez mérten igyekszik eny-
híteni nehéz szociális helyzetben élô családok gondjain és tá-
mogatni ôket gyermekeik nevelésében és oktatásában. 
A fenti együttmûködés kertében a Pátyi Málta Ház Alapítvány
most ismét kéri két tavaly elindított projektjéhez azok támoga-
tását, akik egzisztenciálisan megengedhetik maguknak, hogy
nehéz helyzetû családokat és  gyermekeket anyagilag támogas-
sanak.   
Az elsô a Zsámbéki-medence településein élô hátrányos helyze-
tû családok karácsonyi bevásárlásának (élelmiszer, ruhanemû)
megkönnyítését és a 2006. évi Karácsony fûtött otthonokban
való méltó megünneplését célozza. Ehhez a projektjéhez az
Alapítvány szeretettel és köszönettel fogadja a bankszámlájára
átutalt egyszeri pénzadományokat.
A második azoknak a segítségét várja, akik hosszabb távon is
szívesen támogatnák havi rendszerességgel egy-egy nehéz sor-
sú gyermek iskoláztatását, illetve ellátását. Az Alapítvány a tá-
mogatásban részesülô családokat a vele együttmôködô gyer-
mekjóléti és családsegítô szolgálatok szakembereinek javaslata
alapján választja ki. Az adományok közvetítését az alapítvány
végzi. A pénz megfelelô felhasználásához a családgondozók
nyújtanak segítséget. Az adományozó, az Alapítványtól kapott
rendszeres tájékoztatás alapján, folyamatosan követheti adomá-
nyának felhasználását. 
A Pátyi Málta Ház Alapítvány jelenleg hat 18 év alatti gyerme-
ket támogat a fenti módon.  
Neszmélyi Imre, a Pátyi Málta Ház Alapítvány kuratóriumának
elnöke, az alábbi elérhetôségein keresztül áll további részletes
tájékoztatással az érdeklôdô adományozók rendelkezésére: 

Pátyi Málta Ház Alapítvány,
2071 Páty, Csilla von Boeselager u. 3. 

tel.: 06 30 206 6473 
e-mail: postmaster@pmha.axelero.net

A fenti projekteket támogató adományokat a Pátyi Málta Ház
Alapítvány bankszámlájára várjuk köszönettel! 
(Az adományozó kérésére az Alapítvány az adomány összegé-
rôl igazolást állít ki.) 

MKB RT.: 10300002-20123945-00003285

Száguldunk
Láttam egy szép tavaszi estén egy súlyos baleset következmé-
nyeit.
Látom naponta a közúti banditizmust.
Nem szeretném látni összetörve sem magamat, sem másokat.
Egy szeptemberi estén Budapestrôl jöttem haza. Alighogy el-
hagytam a remízt, már a Budakeszi út elején nagy sebességgel
elhúzott mellettem az Ixx-x05 rendszámú Suzuki. Én pont a
megengedett 50 km/órás sebességgel mentem, a kocsimban
tempomat van. „Természetesen” Budakeszi elôtt utolértem a
Suzukit, beragadt egy gépkocsioszlop mögé (ennyit ért az elô-
zés). Telkiig végig mögötte haladtam, az erdôben max. 80-nal
mentünk. A körforgalom és a Fô utca felsô része visszafogta a
tempónkat, márcsak azért is, mert elôttünk ment egy Astra. A
pajta utáni lejtôn azonban megváltozott a sorrend, a Suzuki is-
mét nagy sebességgel vágott ki, megelôzvén az Astrát. Láttam
amint a Suzuki befordult a Muskátli utcába, utána mentem. A
Muskátli utca hosszú, egyenes, nem volt nehéz még a 30-as
tempót is betartva észlelni, hol állt meg, és hajtott be a telekre
a Suzuki. A vezetô már az udvaron állt, amikor odaértem. Kö-
szöntem, és emlékeztettem arra, hogy a pajta után 40 km/h-s
sebességkorlátozás és elôzési tilalom van érvényben, ezeket
megszegte. A válasz gyors volt, szokványos és határozott: mi
közöm hozzá? Mikor ezt is elmagyaráztam, azzal próbált érvel-
ni, hogy ô jó vezetô, és vigyáz a forgalom többi résztvevôjére.
Gyenge érvelés. Gyenge, mert ezzel a társadalom fölé helyezi
magát, neki szabad megsérteni a szabályokat. Gyenge, mert azt
képzeli magáról, hogy ô tévedhetetlen, és minden forgalmi
helyzetben ki tudja védeni még a mások által elkövetett hibá-
kat is. Gyenge, mert pontosan ezzel érvelnek azok, akik ámok-
futását naponta láthatjuk az utakon.
Az úr nagyon jól tudta, hogy több szabályt is megsértett. Nem
ez a tény zavarta, hanem az, hogy ôt valaki meri figyelmeztet-
ni erre. Neki a szabálysértés alól felmentést ad, hogy ô jó és fi-
gyelmes vezetô. Szerinte a forgalom többi részvevôjének sem-
mi köze ahhoz, hogy ô mit csinál, ezzel hogyan veszélyeztet
másokat. Tisztes családapának nézett ki, csak azt nem tudom,
hogy a gyerekeit mire tanítja.
A beszélgetést azzal zárta le, hogy jelentsem fel. Ezennel meg-
teszem: a nyilvánosságnak.
(U. i.: tessék utánaszámolni! Ha egy autó a pajta és a Muskátli
utca közti távolságot nem szabályosan, hanem 60 km/h-s se-
bességgel teszi meg, akkor kb. 12 másodpercet nyer. És
mennyit kockáztat?)

Emel

NOVEMBER 11.-én a Telki Általános Iskola tornatermé-
nek megépülését támogató Márton napi mulatságot szer-

vezett a Telki Teniszklub.
A tombola ajándékokat helyi kereskedôk ajánlották fel. Ez
úton szeretnénk megköszönni mindnyájuknak a támogatást;
Danóczy Balázs polgármester gyönyörû csokoládé tortáját
Kedei Jolán kereskedésébôl a sok szép ajándékcsomagot
Heiler Ferenc virágüzletének cserepes virágait, kerámiáit
Laky Úr zöldségüzletének hatalmas ajándékkosarát
A Simon pincészet finom újborait
Déri Gábor úrnak a Teniszklub tulajdonosának a felaján-
lott fônyereményt, az élô libát és a lehetôséget a mulatság
létrehozásához.

Még egyszer köszönjük!
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Tisztelt Érdeklôdôk!
A megújult a Telki Teniszklubban /Telki Kórház fa-
sor 5./ szeretettel várunk minden korosztályt széles-
körû szolgáltatásainkkal:
•TENISZ + OKTATÁS+COACH/partner/
Oktatók Barsi Árpád: Tel: 06-70/317-4192

Szônyi Gabriella: Tel: 06-30/999-2899 
Déry Gábor: Tel: 16-20/941-5301

•PING-PONG + OKTATÁS
Oktató: Pregitzer Antal: Tel: 06-70/508-632
• AEROBIC
Edzô: Decker Anna: Tel 06-30/541-4108
•INTENZÍV FOGYÁST EREDMÉNYEZÔ TORNA:
Kezdô és közepes állóképességû hölgyeknek
Edzô: Decker Anna     Szerda 1000-tól
•RITMIKUS GIMMNASZTIKA
Tanár: Fajtné Thuróczy Zsuzsanna: 06-30/747-4135
•PILATES
Oktató: Hollanday Andrea: 06-70/318-1066
•ÚJ: Jóga: /Hatha jóga/
Köveskuti Tünde Tel: 06-30/212-6952
• JAZZ BALETT
Tanár: Galambos Lilla: 06-20/377-5911
•ÚJ: SPORTMASSZÔR:
Nyúl István:  Tel:06-30/532-3848
•TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, HÁT és TALPMA-
SZÁZS, REFLEXOLÓGIA
Erényiné Budai Éva: 06-20 /529-1686

06-23/342-058

•ÚJ: MAURI MASSZÁZS
KÍNAI AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZS:
-Szarvas Ildikó  Tel: 06-70/531-4990   06-23/453-346
JANUÁRI KEZDÉSSEL: JANUÁRI KEZDÉSSEL: 
•SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÔ RITMUS-ÉNEK
ZENE /6 hónapostól - 4 éves korig/: TÜCSÖK ZE-
NE Tel: 06-30/999-4945
•ZENEOVI 4-7 éves korig
•SZAUNA, ÁLLÓSZOLÁRIUM, HIDRO-
MASSZÁZS, RELAXÁCIÓS terem
ÚJ: Az Általános Iskolával közösen szervezett tánc-
ház, minden hónap utólsó szombat délutánján
ÚJ: A Telki Ifjúsági Klubb elôadássorozatai, ill.
kézmûves foglalkozásai

– Valamennyi termünk kibérelhetô:
– Rendezvények (születésnapi összejövetelek, ta-

nácskozások, bemutatók)
– GYERMEKZSÚROK teljeskörû lebonyolítását

vállaljuk:
– EU bajnok bûvész, bohóc, élôzene és minden,

ami emlékezetessé tehet egy ilyen napot.

Rendelkezésükre áll büfénk, projektorral felszerelt
klubhelység, biliárd, csócsó
Színvonalas környezetben
Részletesebb tájékoztatást nyújtunk, továbbá várjuk
észrevételeiket,  jelentkezésüket bármely szolgáltatá-
sunkra a  

06-26/372-714
Telefonszámon Martus Monikánál

Meghívó
A Telki Nyugdíjas Klub
szeretettel és karácsonyi

meglepetéssel vár mindenkit 
az iskola könyvtárába, a

2006. december2006. december 9-én, 9-én, 
szombaton, 16 órakorszombaton, 16 órakor

megrendezésre kerülô

ADVENTI  ESTRE

Kedves szülôk!
Ha azt szeretnék, hogy gyermekükhöz

házhoz menjen egy igazi mikulás
December 6. estéjére lóval és hintóval, a

Telki Teniszklubban személyesen, illetve a
06-70/586-0970-es telefonszámon kérhetik

gyermeküknek ezt a meglepetést.
Igényüket december 1.-ig jelezzék!

A KATOLIKUS KARITÁSZ
SZERETETTEL MEGHÍVJA

ADVENTIADVENTI
JÓTÉKONYSÁGIJÓTÉKONYSÁGI
KONCERKONCERTJÉRETJÉRE

2006. december 3-án, advent elsô 
vasárnapján 16 órakor

a Telki Általános Iskolába.

Közremûködnek:
Telki Nôikar -

zongorán kísér Farkas Veronika
A koncert ingyenes, azonban a Katolikus Karitász szeretettel
fogadja anyagi és természetbeni adományaikat a környékbe-
li rászorulók karácsonyának szebbé tételéhez.

A Telki Egyházközség a koncertet követôen rendezi meg ha-
gyományos jótékonysági vacsoráját a Telki Ált. Iskolában,
melynek keretében egy-egy család az aznapi vacsorájára for-
dítandó összeget a szegények javára ajánlja fel. Cserébe a
plébánia krumpli vacsorán látja ôket vendégül. A jótékony
felajánláson túl a vacsora célja, hogy az egybegyûlteknek le-
hetôséget teremtsen egy kellemes este eltöltésére és egymás
jobb megismerésére.
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KKIIAADDJJAA::
Telki Községi Önkormányzat
2089 Telki, Petôfi utca 1.

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Danóczy Balázs 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

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!

NNoovveemmbbeerrii
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::
Magyarosi János és Magyarosi Veronika gyer-
meke: Magyarosi Levente
Zámodits Attila és Zámoditsné Jókuti Andrea
gyermeke: Zámodits Emese Kincsô
Fazekas Tamás és Fazekasné Kutas Ágota gyer-
meke: Fazekas Gréta
Hollós Miklós és Horváth Ildikó gyermeke: Hollós
Lilla
Pusztai Tamás és Pusztainé Virág Anna gyerme-
ke: Pusztai Boglárka
Terdik Gábor és Terdik Gáborné gyermeke: 
Terdik Dániel Máté

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!!

Hótaposó, csizma, bakancs, esôkabát,
elérhetô áron!

Ne utazzon a városba, elôször nézzen
be hozzánk!

SIESTA, ASSO és ROMIKA német
minôségi bôrcipôk, 

18-35 méretig. 

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

szombat: 9-13 óráig

Várunk minden kedves vásárlót!
Telki, Akácos köz 3.

A Muskátli üzletházsor mögött.

gyerek cipô Telkiben

Várjuk kedves vásárlóinkat!
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A MI GIMNÁZIUMUNK!
Ha már most látod, hogy nem úgy alakulnak a jegyeid, ahogy sze-
retnéd, ne várd meg a bukást! Gyere, és bátran válts gimnáziumot,
nem fogsz csalódni!
Tökön, nálunk, a Kútvölgye Gimnázium nappali tagozatán csalá-
dias hangulatban, kis létszámú osztályokban tanulunk. Tanáraink
nagyon jól tanítanak és a jó tulajdonságainkat felismerve, kihoz-
zák belôlünk a maximumot.
Mi, 11.-esek és 12.-esek várunk az osztályunkba. Meglátod, jó
hangulatban és stresszmentesen, jobban fogsz teljesíteni! 
Budakeszirôl, Telkibôl, a II. kerületbôl, Pátyról, Zsámbékról já-
runk ide, és nem bántuk meg!
Telkibôl 10 perc alatt a gimiben vagy, és nincs többé reggeli tu-
multus a város felé!  

Kedves Nyolcadikosok! 
Szeptembertôl ismét indul kilencedik osztály, már most

lehet jelentkezni, várunk Titeket.

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!

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
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2071. Páty2071. Páty, Somogyi B. u. 3. (a posta mellett), Somogyi B. u. 3. (a posta mellett)

TTel.: 23/555-088, 70/578-9646el.: 23/555-088, 70/578-9646

December havi ajánlataink:

KKoozzmmeettiikkaa
Payot arckezeléseink mellé ajandék szempilla festés.
Arckezeléseink: Hidratáló kezelés, Sensitive kezelés,
Revitalizáló kezelés, Feszesítô, ránctalanító kezelés,

Exclusive kezelés 1., Exclusive kezelés 2.

PPeeddiikkûûrr,, MMaanniikkûûrr,, MMûûkköörröömmééppííttééss
IBD zselé mûkörömépítés/töltés mellé ajándék lakkozás.

OPI, Sparitual lakk minôség.

 FFooddrráásszzaatt
L’Oreal, Wella, Carin hajfestés/melír mellé ajándék

szemöldök szedés.

Nyitva tartás: hétfô-péntek  9.00-20.00
szombat  9.00-15.00

Ünnepi nyitva tartás: December 23.-án szombaton 9.00-igény szerint
December 24.-én zárva
December 25-26.-án zárva
December 31.-én vasárnap igény szerint
(alkalmi smink, kontyok, berakás, szárítás, lakkozás) 
Január 1-2.-án zárva

ÜZLETÜNKBEN DECEMBERÜZLETÜNKBEN DECEMBERTÔLTÔL
BANKKÁRBANKKÁRTYÁVTYÁVALAL IS FIZETHET!IS FIZETHET!

A meglévôt áthozhatja!

Érdeklôdjön a következô számokon:

20-9754-996

26-372-264

Illés Lászlóné Marietta

Mindent megoldok, ami biztosítás,
vagy hitel!

Fizessen kevesebbet!
Kösse meg nálunk kötelezô

biztosítását!

        


