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Fúj a szél, mindig fúj,
Ostobán és bolondul.
Egyfolytában citeráz,
Bokrok alján meg-megáll.

Fúj a szél, megint fúj,
Ostobán és bolondul.
Jó hangosan furulyál,
Minden fára fel-felmász’.

Jaj, de jó, már nem fúj
Ostobán és bolondul,
Tavasz lévén most megállt,
Nyugalomra elmászkált.

4 oldal

Egyirányúsítások Budakeszin

Közadakozásból készül a telki 56-os
emlékmû világítása

6. oldal

”A váratlan szituációk hozzátartoznak
egy ember életéhez”

Beszélgetés Galambos Lillával, Telki fiatal táncos-énekes
mûvészével

3. oldal

9. oldal

A hónap növénye: Bazsalikom
7. oldal

A KOKUKK irodalmi
pályázatának nyertes mûve:

DOMBROVSZKY
BORBÁLA:

Fúj a szél
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H I V A T A L I  H Í R E K

(A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra,
a legfontosabb közlendôket tartalmazzák. További infor-
mációk megtalálhatóak a község honlapján a www.telki.hu
címen, vagy érdeklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál
ügyfélfogadási idôben.)

2007. május 29.2007. május 29.
A testület elsôként az eddiginél precízebb, mindenre kiter-
jedô, a közterületek rendjérôl és használatáról szóló rende-
let-tervezetet fogadta el, amely magába foglalja a szeszesi-
tal fogyasztási tilalmat közterületeken, valamint a dohány-
zás mellôzésére szólít fel a buszmegállókban és játszóte-
rekben, valamint azok öt méteres körzetében.
A következô fontos kérdés a környezetvédelmi alap létre-
hozása volt. Több javaslatot követôen a képviselôk végül
ennek keretösszegét idén ötszázezer forintban állapították
meg.
Ezután a Polgármesteri Hivatal valamint az Általános Isko-
la és Óvoda közötti gazdálkodásról állapodtak meg a kép-
viselôk. A gördülékeny mûködéhez tervezett házipénztár-
hoz hosszú viták után végül húsz ezer forintot szavazott
meg a testület.
Az aljegyzô asszony a Polgármesteri Hivatal munkájáról
szóló beszámolójában elmondta, hogy az elmúlt másfél év-
tizedben Telki lakosságának megsokszorozódása a munka-
társak nagy leterheltségét eredményezte. Ez ugyan je-
lentôsen nehezíti a hivatal tizenegy dolgozójának munká-

ját, ám továbbra is igyekeznek azt jól és szakszerûen vé-
gezni.
A következô napirendi pontban a jelenlévôk elfogadták a
2006. évi belsô ellenôri jelentést.
Az óvodavezetôi megbízatással kapcsolatban – mivel a ko-
rábbi igazgató szülési szabadságát tölti – a képviselôk tá-
mogatásukról biztosították a jelenlegi vezetôt, amelyet Ma-
jer Györgyné 2008. június 30-ig el is fogadott.
Ezután a Közép-Magyarországi Operatív Program Közok-
tatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt pá-
lyázathoz szükséges határozat megvitatása következett. A
polgármester elmondta, kistérségenként csak egy pályázat-
nak van reális esélye, hogy részesedjen a kétmilliárdos
alapból, ám mivel Telki a tornaterem támogatására kész
projekttel, induló építkezésként pályázna, ezért feltehetôen
mi is az esélyesek között vagyunk. Végül az a döntés szü-
letett, hogy Telki 250 millió forintra nyújt be pályázatot,
amelyhez 10 százalék önerôt biztosít, és a testület megbíz-
za a polgármestert a pályázati dokumentáció, a hozzá szük-
séges önkormányzati nyilatkozatok, és a támogatási
szerzôdés aláírására.
Utolsó fontos napirendi pontként az óvodai beiratkozások-
ról az intézmény igazgatója tájékoztatta az egybegyûlteket.
Eszerint idén negyvenegyen mentek el a nagycsoportokból
iskolába, helyükre harminckilenc gyermeket vettek fel, mi-
vel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal egyetértés-
ben hagytak tartalékként üres helyeket.

szb

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a képviselô-testület
20/2006.(XII.15.) számú rendelete
értelmében lehetôvé vált, hogy a
rendeletben meghatározott jogo-
sultak,  kisebb 80 literes kukát vá-
sároljanak és a szolgáltató AVE
Tatabánya Zrt-vel a kisebb
mennyiségû hulladékgyûjtô üríté-
sére kössenek szerzôdést.

A rendelet értelmében 80 literes
gyûjtôedény használatát igényel-
heti:

Az a 64. életévét betöltött vagy
életkorától függetlenül 67 %-ban
rokkant (III. rokkantsági csoport)
rokkantnyugdíjas magánszemély,
mindkét feltétel esetén az a sze-
mély, aki egyedül vagy kizárólag
ugyanezen feltételeknek megfe-
lelôn hozzátartozójával él, tehát
az, aki 64 életévét betöltötte és
egyedül él, vagy 64. életévét be-
töltött hozzátartozójával él együtt,
továbbá az a személy is, aki 67 %-
ban rokkant és egyedül él, vagy

szintén rokkant hozzátartozójával
él együtt.

Egyedülálló személy: aki, haja-
don, nôtlen, özvegy, elvált vagy
házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van.

A 80 literes kuka igénybevétele
esetén a hulladékszállítási díj éves
összege: 11.980.- Ft/ év

A szolgáltató AVE Zrt, felkínálta,
hogy jó állapotú használt 80 lite-
res kukát tud eljuttatni a fenti fel-
tételeknek megfelelô igénylôk ré-
szére 4.484.- Ft árért.

Ezúton kérjük az érintetteket,
hogy akik a rendelet értelmében
jogosultak és a fenti árért a hasz-
nált kukára igényt tartanak, 2007.
július 15-ig szíveskedjenek a Pol-
gármesteri Hivatalban jelezni.

A szolgáltató csak meglévô 80 li-
teres kuka esetén köti meg a ki-
sebb kukára vonatkozó új közszol-
gáltatási szerzôdést.

Hirdetmény
A kötelezô egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
4/200 (I.22.) Kormány rendelet 5/H. §.-a alapján a
biztosított a 20 alkalmat meghaladó 300 Ft/eset
összegû vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet a la-
kóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzôjénél ter-
jeszthet elô legkésôbb a tárgyévet követô 60 napon
belül. A meghatározott 20 alkalmnál külön-külön
kerülnek figyelembevételre a háziorvosi ellátások
(fogászati alapellátás is) és a járóbeteg-szakellátá-
sok (fogászati szakellátás is).
A kérelmet írásban kell a hivatalban hozzáférhetô
kérelem-nyomtatványon benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell:
- az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fi-
zetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj visszaigény-
lésére feljogosító nyugtát, illetve számlát, mely 20
db háziorvosi ellátás és/vagy 20 db járóbeteg-sza-
kellátás alkalmával fizetett vizitdíjra vonatkozik,
valamint 
- a visszaigényelt vizitdíj befizetését igazoló nyug-
tát, illetve számlát.
A megtérítés csak a 20 alkalom feletti vizitdíjakra
vonatkozik. Az elsô 20 alkalom vizitdíja a biztosí-
tottat terheli.

Tisztelt Lakosság!
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Összevont nyári Telki Napló!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a következô – össze-

vont júliusi és augusztusi - szám augusztus végén

jelenik meg a nyári szabadságok és a visszafogott

eseménybôség miatt.

Kérünk mindenkit, hogy ötleteivel, beszámolóival,

cikkjavaslataival továbbra is bátran keressék szer-

kesztôségünket – elsôsorban e-mailben!

Köszönettel: Telki Napló

Új megállók Telkiben!

Bizonyára sokan tapasztalták már: új,
esôtôl is védô buszmegállók épülnek
Telki határaiban.

A beruházás ráadásul semmibe sem ke-
rül falunknak, hiszen a tavalyi megáll-
apodás szerint a megállók oldalán maj-
dan szereplô hirdetések jogáért cserébe
az építtetô vállalta a kivitelezést.

Végre nem kell tehát a tömegközleke-
dôknek rossz idô esetén embertelen kö-
rülmények között várniuk a jármûvekre,
a hozzájuk épített járda pedig nagy segít-
ség az idôsebbek fel- és leszállásának
megkönnyítésében. Ismert, hogy idáig –
elsôsorban az üdülôknél (Hosszúhát) –
csak nagy nehézségek és lépések árán le-
hetett ezt megoldani, ami sokaknak ké-
nyelmetlenségeket okozott 

szb

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján
tavaly Telkiben felavatott emlékmû megvilágításának
elkészítését tûzte ki ezévi céljául a Telki Polgári Egylet,
amely 2006-ban kezdeményezte a végül közadakozásból,
valamint az Önkormányzat anyagi hozzájárulásából és egy
helyi vállalkozó kertépítô munkájának felajánlásából
elkészült emlékhely létesítését.

A földbe süllyesztett, idô- és idôjárásálló lámpatestekbôl
álló megvilágítás és a megemlékezések hangosításához
szükséges áramvételezési helytervezési, engedélyetetési és
kivitelezési költsége összesen mintegy 500.000 Ft.

Kérjük Telki lakosainak anyagi támogatását a világítás

elkészítéséhez, anyagi lehetôségeik szerinti tetszôleges
összeggel!

Az adományokat az emlékmû tavalyi létrehozása során jól
bevált módon Szabó Róbert telki lakostársunk vállalta, a
felajánlásokat a (26) 372593-as telefonszámon ill. a Hársfa
u. 31. alatt várja az adakozó kedvû telkiektôl!

Kérjük, segítsenek a telki faluközpont egyik ékességének
még szebbé tételében! Adományaikat elôre is köszönjük!

A szervezôk nevében,

Móczár Gábor
alpolgármester

Közadakozásból készül a telki 56-os emlékmû világítása
Kedves Telkiek!
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Budakeszin 2007. május 29-én forgalmi rend változás
lépett életbe, melynek legfôbb célja, hogy kiszorítsák a
mellékutcákból a forgalmat és gyorsítsák a Fô utcai
haladást a reggeli órákban. Mivel az intézkedés
befolyásolja a Telkiben élôk Budapest felé irányuló
közlekedését is, és hatásáról azóta is erôsen
megoszlanak a vélemények, ezért lapunk úgy döntött,
hogy leközli Budajenô és falunk polgármesterének
közös levelét, melyet Budakeszi vezetôjének címeztek:

Tagai István polgármester részére
Budakeszi, Fô u. 179.

Tisztelt Polgármester Úr!

Teljesen jogosnak, és fontos feladatnak tartjuk a Buda-
keszi Önkormányzat forgalomjavító törekvéseit. Mi, bu-
dajenôi és telki lakosok is nap, mint nap szembesülünk a
közlekedési nehézségekkel, azzal, hogy minden lehetsé-
ges alternatívát kihasználnak az autósok a Budakeszi Fô
utca elkerülésére. 
Tekintettel arra, hogy a forgalmi rend megváltoztatását
követôen immár csupán a két lámpás helyen lehet be-
csatlakozni a Fô utcára, mindkettônél hatalmas dugó ala-
kul ki, az odavezetô mellékutcákban is. Igaz, hogy a ko-
rábban forgalmas mellékutcák most üresek, viszont más
mellékutcákba került át a forgalom, és az ezzel járó sor-
ban állás. Így a probléma nem oldódott meg, csak a tele-
pülésen belül két-három utcával arrébb került.
Az autósok és a tömegközlekedést igénybe vevôk szá-
mára egyaránt rosszabb lett a helyzet, s meggyôzôdé-
sünk, hogy a változás hátrányosan érinti a budakeszi pol-
gárokat is. A Fô utcán a közlekedés valamivel gyorsabb
lett, de többszörösére nôtt a becsatlakozás idôigénye. Ha
minden autós Budakeszin töltött idejét összeadjuk, ak-
kor az összérték jelentôsen növekedett, ami ellentétben
áll a változtatás céljával.
Az egyedi autósok kényelmetlenségén túl milyen követ-
kezményekkel jár ez?
1. A tömegközlekedés helyzete drámaian romlik, mert
immár az autósok fele választja a Temetô utcát, és így a
sárga busz a korábbi idôszakhoz képest akár 20-25 per-
cet is vár, amire ki tud fordulni a Fô utcára. Ezzel lehe-
tetlen helyzetbe hozzuk azokat a diákokat, akiknek már
eddig is a 6:40-es busszal kellett elindulniuk, hogy beér-
jenek az iskolájukba. Kénytelenek lesznek vagy még ko-
rábban indulni, vagy gépkocsival menni, ami tovább
rontja majd a helyzetet. 
2. A környezetszennyezés jelentôsen nô. A Fô utca for-
galma rendszeresen beragad a keresztezôdésekben, így a
mintegy 20 másodperces zöld jelzés alatt általában 3 au-
tó fér ki. Tekintettel arra, hogy a lámpák másfél percen-

ként váltanak zöldre, ezért óránként a két lámpás csomó-
ponton összesen legfeljebb 180-200 autó tud kijutni a Fô
utcára. A többi idô alatt a mellékutcákban vesztegelve
engedik ki a benzingôzt.
Ezek a hátrányok nemcsak a szomszéd települések la-
kosságát érintik, hanem hangsúlyosan azokat a budake-
szi polgárokat is, akik a Fô utca Vadaspark felôli oldalán
élnek. A környezetszennyezés az ô környezetükben nö-
vekszik, és a budakeszi polgárok jelentôs részének a
közlekedési feltételei is romlottak a változtatás beveze-
tése óta.
Tudjuk, hogy a probléma megoldása nem egyszerû, és
azonnal nem lehet bepótolni 15-20 év elmaradt közleke-
dési fejlesztéseit. Az igazi megoldást a tömegközlekedés
korszerûsítése, buszsáv kialakítása, és a Budakeszit el-
kerülô út megépítése lehet. Amíg ezek nem valósulnak
meg, addig is fontosnak tartjuk, hogy az elkerülhetetlen
forgalomtechnikai változások során a tömegközlekedés
helyzetén ne rontsunk, és az egymásra utaltság jegyében
ezek a változtatások a szomszéd településekkel egyeztet-
ve történjenek.
Tisztelettel kérjük, hogy az 1 hónapos próbaidô kiértéke-
lése során biztosítson lehetôséget arra, hogy települése-
ink képviseletében részt vegyünk az egyeztetéseken!
Meggyôzôdésünk, hogy lehetséges olyan megoldás is,
ami Budakeszi lakóinak és a térségben élô emberek szá-
mára egyaránt elfogadható, és nem ront, hanem a le-
hetôségekhez képest javít a közlekedési feltételeken.

Telki, 2007. június 4.
Tisztelettel:

Danóczy Balázs Budai István
polgármester polgármester

Telki Budajenô

2007. május 29-tôl Budakeszi területén több utcát érintô
forgalmirend-változást vezettek be. 

Az alábbi utcák egyirányúsítására kerül sor: 

- Kálló esperes utca (Szanatórium utcától - Rózsa utcáig) 

- Mezei Mária utca (Fô utcától - Rákóczi utcáig); 

- Erdô utca (Erkel utcától - Kossuth utcáig); 

- Széchenyi utca (Rózsa utcától - Erkel utcáig); 

- Széchenyi utca (Temetô utcától - Fô utcáig); 

- Batthyányi utca (Erkel utcától - Rózsa utca felé); 

- Rózsa utca (Fô utcától - Széchenyi utca felé) 

- Bibó utca (Rózsa utcától - Erkel utca felé). 

Telki felôl a Fô utcát már csak a Temetô utca felôl, vagy
az Erkel utca felôl lehet megközelíteni.

E G Y I R Á N Y Ú S Í T Á S O K  B U D A K E S Z I N  
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A 2006-07-es tanév elején ezt írtuk: „Isko-
lánk kaotikus módon kezdte az elvég-
zendô éves munkát, feladatokat.” 
Ennek oka akkor - fôleg az évnyitóig – az
alig befejezett terembôvítés és az ezzel já-
ró költözködés volt.
Az utolsó „aktív” héten visszatekintve az
elmúlt hónapokra azt mondhatjuk: a vége
sem volt kevésbé nehéz, vagy konfliktu-
sokkal, problémákkal kevésbé terhelt,
mint az elsô hetek.
Sôt! Év közben szembesültünk Telki sú-
lyos anyagi helyzetével, ami a szeptem-
bertôl bevezetett óraelszámolási rendszer
„újdonságaival” együtt elôre nem látott,
járulékos terheket rótt valamennyi pedagó-
gusra és iskolai dolgozóra. Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy az idei tanévben kipró-
bált, „tesztelt” új rendszer (beleértve an-
nak formálódó, és esetenként nehezen ér-
telmezhetô jogszabályi hátterét is) alapo-
san feladta a leckét a kollegáknak. 
Reményeink szerint a következô tanévnek
olyan tapasztalatokkal kezdhetünk neki,
amelyek az új feladatok elvégzése mellett
a kollégák közötti- és a fenntartóval foly-
tatott kommunikációt is nagymértékben
javítják. 
Amiben nem volt változás, az a saját ma-

gunk és az idejáró gyerekek támasztotta
magas igények, melyeknek erônket meg-
feszítve próbáltunk mindvégig eleget ten-
ni. Hisszük, hogy szakmai téren sikerrel
tettük a dolgunkat.
Az utolsó tanítási hét szokásos módon az
osztálykirándulásoké volt. Több osztály
vállalta a három napos, erdei iskola jellegû
kirándulás lebonyolítását, esetenként egé-
szen messzi helyszínekre is (pl. Nyírség),
mások háromszor egynapos, kisebb utakat
tettek, vagy Telki környékén (Zsámbék,
Anna-lak), vagy más, közelebbi helyszíne-
ken (Esztergom, Visegrád).
A terv olyan célpontok felkeresése volt,
ahová általában egyéni szervezésben ke-
vésbé jutnak el a gyerekek, mégis komoly
élményt, nem utolsósorban pedig új infor-

mációk, tapasztalatok szerzését jelenti szá-
mukra. 
Az utolsó hét feladata a nyolcadikos osz-
tály ballagásának és az évzáró ünnepség-
nek a megszervezése volt. A két esemény-
re idén június 15-én, 14 órától került sor.
A bizonyítványosztás kellemes (vagy eset-
leg kevésbé kellemes) perceit követôen ki-
osztottuk a Kis Lovag címeket is. 
Június harmadik hetétôl tehát elcsendese-

dik az iskola. Ám a pedagógusok munkája
egészen július elejéig tart majd, hiszen ad-
digra zárjuk le a tanévet ténylegesen is.
Onnantól néhány hét szünet kezdôdik
ügyelettel, illetve táborokkal, vízitúrával,
hogy az augusztus 20-i héten ismét vissza-
térjünk a Telki Általános Iskola falai közé.

Igaz Levente

Hová menjünk a nyáron?
A nyár sokak számára a pihenést, kikapcsolódást – egyszóval a nyaralást jelenti.

Mit tegyünk azonban, ha munkánk, elfoglaltságunk, vagy más dolgok hátráltatják a hosszabb elutazást? Erre nyújtunk
ötleteket az alábbi telki programajánlóval:

Dátum Esemény Helyszín Szervezô, Felelôs
július 9-21. Fogyatékosséggal élô gyermekek táboroztatása Tenisz-klub
július 10-12. Túrázók tábora - Zsámbéki-medencét körülölelô hegyek bebarangolása Tenisz-klub
július 18-20. Görkorcsolya -síroller országos bajnokság helyi verseny Tenisz-klub
július 30-aug. 4. Kézmûves napközis tábor Tenisz-klub Tenisz-klub
augusztus 20. Ünnepi megemlékezés & Telki búcsú Önkormányzat, Egyházközség
augusztus 20. Szent István napi kenyérsütés Plébánia, Budajenô Egyházközség
szeptember 1. Egészségnap, Fôzôverseny, Foci - Kornell Kupa Iskola SZEIB, OKSB, KOKUKK Halász Terézia

szeptember 1. Egészség és környezetvédelmi nap márc. 31-i progr. kiegészül: környezetvédelmi, katasztrófavédelmi bemutatóval Tenisz-klub

TANÉVVÉGI ÖSSZEGZÉS AZ ISKOLÁBAN

Figyelem! 
A Telki Általános Iskola 2007. szep-
tember 3-án, hétfôn, 18 órától fóru-
mot tart, ahol az érdeklôdôk az in-
tézménnyel, többek között annak
oktatási koncepciójával, oktatási
programjával kapcsolatos minden
kérdését megválaszoljuk. 
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Az elmúlt hónapokban Telki Önkormányzata két erdélyi te-
lepüléssel is testvértelepülési kapcsolatokat kezdett építeni,
ezek közül a Hargita megyei Kissolymos vezetôivel és kö-
zösségi életének szervezôivel, Nagy Lajos polgármesterrel
és Berei István unitárius tiszteletessel immár többször sike-
rült mindkét településen találkozni. Legutóbb június 17-18-
án jártak nálunk, Telkiben és már az idei nyár végére szíve-
sen invitálták a telki gyermekeket és fiatalokat a kissoly-
mosi szüreti mulatságra, amelyet augusztus 25-én szomba-
ton és 26-án vasárnap tartanak.
Kissolymosról annyit kell tudnunk, hogy Hargita megye
délnyugati részén, az Erdélyi-medencében, a Nagyküküllô
fennsíkján terül el egy gyönyörû szép völgyben, átlagosan
450 m tengerszínt feletti magasságon, 517 fôs lakosságából
516 magyar. A festôi környezet, a régi házak megôrizték a
hagyományos székely építészeti stílus látjegyeit. Az embe-
rek írott és íratlan törvények szerint élik mindennapjaikat,
bennük él az Isten és emberek iránti szeretet és ragaszko-
dás. Tamási Áron híressé vált gondolata szerint: „Azért va-
gyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. En-
nek szellemében a kissolymosiak szilárdan vallják, hogy
"ez a hely a mienk, Istentôl kaptuk, és gyermekeinktôl vet-
tük kölcsön; felelôsek vagyunk tehát mindannyian, hogy a
helyet, természetet és a múlt értékeit megôrizzük".
Büszkék értékeikre és hagyományaikra, évente megszerve-
zik a szüreti bált, a karácsonyi bált, a falunapokat, az öre-
gek vasárnapját, az anyák napját, nemzeti ünnepeinket és a
konfirmációt. Ilyen alkalmakkor népviseletbe öltöznek,
székely és magyar ruhát öltenek magukra, ezzel is kifeje-
zésre juttatva a nemzetünkhöz való tartozásukat. Nem ritka
a nóta, a társalgás és a kaláka sem közösségükben. Együtt
dolgoznak, együtt örvendenek és együtt sírnak. Az itt élôk
egymás életét is ismerik, egymáson is segítenek. Így tanul-
ták ôseiktôl és ilyen szellemben nevelik gyermekeiket is.
Az idelátogatót barátságos környezet fogadja, a természe-
tet és emberséget keresôk, a pihenni vágyók ebben a falu-
ban megtalálják mindazt, ami a felgyorsult világból hiány-
zik: a szép természeti környezetet a friss levegô adta kirán-
dulási lehetôségek mellett egy baráti ölelést és koccintást,
csendet és nyugalmat, gyermekeknek biztonságot, emberi
szót, jó bort, jó zenét, ízes székely humort, az összetartás
érzését és értékek megôrzését.
Ide hívjuk hát augusztus utolsó hétvégéjén egy 5 napos is-
merkedô, buszos kirándulásra elsôsorban a legalább 8 éves
telki gyermekeket és általános iskolás, középiskolás fiata-
lokat, továbbá az ôket elkísérni vágyó felnôtteket. A kirán-
dulás elôkészítése jelenleg zajlik, az indulás várhatóan au-
gusztus 24-én, péntek reggel, az érkezés augusztus 28-án,
kedd este lesz. Két nap kissolymosi tartózkodáson és kirán-
duláson kívül (itt magánházaknál, családoknál kapnak szál-
lást a résztvevôk), a harmadik napon várhatóan vagy Se-
gesvárra és környékére, vagy pedig Farkaslakára, Korond-
ra, a parajdi sóbányába és Szovátára látogatunk el. A költ-
ségeket még nem tudjuk pontosan, de a busz díja várható-

an kb. 10.000 Ft/fô, a szállás-ellátás Kissolymoson pedig
nagyon olcsó lesz!
Akit érdekel a kirándulás, kérem, jelentkezzen július 15-ig
a telki Polgármesteri Hivatalban, vagy a moczar.ga-
bor@telki.hu e-mail címen, illetve a 30/9415598 telefon-
számon!

Móczár Gábor
alpolgármester

NYÁRVÉGI SZÉKELYFÖLDI KIRÁNDULÁS 
- NEMCSAK GYEREKEKNEK!
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A hónap növénye – 
a bazsalikom

A nyár beköszöntével jól esik esténként a
teraszon üldögélni, amikor illatfelhôbe
borítanak mindent a cserepes, évelô és fû-
szernövények. Aki szívesen gondoz sza-
badidejében veteményes, vagy fûszerker-
tet, tudja, milyen jó érzés saját terményt
fogyasztani. Aki pedig a kulináris élveze-
teknek is gyakran hódol, biztosan szíve-
sebben használ a konyhában vagy a nyá-
resti grillezések alkalmával házi friss fû-
szereket. A bazsalikom (Ocimum basili-
cum) egy olyan jól ismert, gyakran hasz-
nált kedvenc, melynek termesztése nem is
olyan ördöngösség, ízével, illatával, lát-
ványával pedig egész nyáron kényezteti
érzékszerveinket.
Tenyészhely: Indiában már évezredekkel
ezelôtt is termesztették. Igazi melegigé-
nyes növény, mely nagyon régen megho-
nosodott nálunk is. Levelei gazdagok illó-
olajokban, formájuk, méretük, színük sze-
rint sokfélék lehetnek, de jellegzetes aro-
májuk csak megfelelô környezetben érvé-
nyesül. Minden bazsalikomfajta legalább
napi 5-6 óra napsütést igényel.

Talajigény: jó vízáteresztô, nyirkos, táp-
anyagban gazdag talaj.
Ültetés: erôs, jól elágazó palántát vásá-
roljunk. Az ágyásba kb. 30x30 cm-es té-
rállásba ültessük. Védett helyen fejlôdik a
legjobban. A teraszon polcokra állítva,
vagy megemelt fûszerágyásba ültetve ér-
vényesül igazán az illata.
Szaporítás: április elején vethetô az ab-
lakpárkányon, a magok fényre csíráznak,
így csak nagyon kevés földet szitáljunk
rá. A második levélpár megjelenése után
cserepezzük be a magoncokat. Az utolsó
fagyok után két héttel ültessük ki az
ágyásba, vagy a napos teraszra. Egynyári
növény, ezért minden évben magunk ne-
veljük, vagy szerezzük be a töveket.
Gondozás: az öntözôvíz ne legyen hideg
és ne érje a leveleket. Földje sose szárad-
jon ki, de nem tûri a túlöntözést sem. Mi-
vel az elsô fagyok véget vetnek szezonjá-
nak, idôben vigyük be a házba a töveket,
ha szobanövényként szeretnénk télen
gondozni. Napos ablakpárkányon egész
évben jól érzi magát.
Virágzás: fajtától függôen fehér, rózsa-
szín, vagy piros virágai vannak, melyek a
levelekhez hasonlóan ehetôk. Ha rendsze-
resen lecsípjük a szárakat, a növény bok-

rosabb marad, és a virágzási idôt is kitol-
hatjuk.
Felhasználás: leveleit virágzás elôtt
gyûjtsük, szellôs, hôvös helyen szárítsuk,
de szárítás közben veszít aromájából. A
leveleket le is fagyaszthatjuk (pl. adagon-
ként jégkocka tartóban), ekkor elszíne-
zôdnek ugyan, de a jellegzetes íz megma-
rad. Aki a vegyszerek használata helyett a
biokertészkedést részesíti elônyben, tá-
maszkodhat a megfigyelésekre: paradi-
csom mellé ültetve a bazsalikom megvédi
azt a kártevôktôl és csalogatja a hasznos
rovarokat. A mediterrán konyha fontos fû-
szere, az olasz tésztafélék, saláták, paradi-
csomos ételek elképzelhetetlenek nélküle.
Örömteli kertészkedést kíván
G. Kovács Modeszta – KOKUKK Egyesület

Rövidhírek:
Magyarországon évente 4-5 millió tonna szilárd települési hulladék és 20 millió tonna kezelt folyékony települési
hulladék keletkezik. Telkiben évente 400 tonna szilárd hulladék keletkezik, ez az adott évben (2004) regisztrált 800
háztartásra leosztva 0,5 tonna évente és háztartásonként. A 400 tonna szilárd hulladékból 6 tonna a szelektíven gyûjtött
hulladék mennyisége. 

(Forrás: Telki Online)

Nem növekedhet 2012 után a tagállamokban keletkezett hulladék mennyisége, 2020-tól pedig az összes újrahasznosítható
anyag hulladéklerakókba történô helyezését betiltanák – ilyen elôterjesztés került az EU-Parlament elé. 

(Forrás: Kukabúvár XIII/1.)

2007-tôl kezdve az 1% felajánlható az illegális szemétlerakók felszámolására is, az 1517-es technikai számon, a Hulladék
Munkaszövetség (HuMusz) számára. 

(Forrás: Kukabúvár XIII/1.)

A Heidelbergi egyetem kutatói antimont mutattak ki a PET-palackba csomagolt
ivóvízbôl. A PET-palackok 90%-a antimon felhasználásával készül, mely
nehézfém katalizátorként funkcionál a gyártás során. A tárolás során az antimon
a csomagolóanyagból az ivóvízbe kerül, hosszú távon hematológiai
rendellenességekhez vezethet. 

(Forrás: Kukabúvár XIII/1.)

Iskolák figyelmébe! A HuMusz-nál kapható, rendelhetô újrapapír iskolai füzet
(64 oldalas, A/5-ös, vonalas és négyzetrácsos), fénymásolóba és nyomtatóba való
újrapapír, valamint a „Mi lesz a szeméttel?” címû oktató CD-ROM. 

Az utóbbi elnyerte az EU Comenius-díját. Tel: 386-2648.

Helyreigazítás
Májusi számunkban olvasói levél
jelent meg a helyi ingatlanadóról
Füzi Péter tollából. A szerzô kérése
szerint itt jelezzük, hogy a megje-
lent írás formailag eltér az általa be-
küldött, és vele elôzetesen egyezte-
tett anyagtól.

Telki Napló

                                          



S P O R T

8 2007. júniusTELKI napló

A Telki Napló olvasói minden év júniusában értesülhetnek arról,
hogy szakosztályunk sportolói miként öregbítették a falu hírnevét
a megyei, regionális és országos szintô Ritmikus Gimnasztika ver-
senyeken.

Diákolimpia:
I. korcsoport (Bajnay Gertrúd, Balogh Virág, Egresits Fanni, Sepp
Yvett) Megyei 3., Regionális 6. továbbjutó, Országos 13. helyezés
II. korcsoport (Ábrányi Luca, Csorba Júlia, Erdôsi Hanna, Kertész
Júlia, Keszei Zsófia) Megyei 3. , Regionális 7. helyezés
IV. korcsoport (Bartha Laura, Bánkuti Juli, Dobszay Júlia, Major
Lili) Regionális 2., Országos 6. helyezés

Idén indultunk elôször nagyobb létszámmal a Magyar RG Szövet-
ség által szervezett „C” kategóriás egyéni bajnokság regionális se-
lejtezôjén, melyre május 20-án Szigetszentmiklóson került sor.
Kisgyermek korcsoportban Kéringer Johanna a középmezônyben
végzett. Gyermek korcsoportban 30 induló közül Ivanov Anna a 3.
helyen végzett, a Telki SE csapata 2. továbbjutóként Hollanday
Anett és Kertész Júlia teljesítményével kiegészülve részt vehet az

ôszi országos döntôn. Serdülô korcsoportban a Telki SE csapata 1.
helyen jutott tovább, a csapat tagjai Bartha Laura, Varga Emese és
Dobszay Júlia voltak. Junior korcsoportban Bánkuti Júlia a 2.,
Dombrovszky Zsófi a 3. helyen jutott tovább az országos verseny-
re, míg felnôtt korosztályban Lantai Lucia aranyérmet nyert.

Az együttes kéziszer csapatversenyek országos döntôjére novem-
berben kerül sor. Május 26-án a Minorex Kupán már indultunk az
elkészült koreográfiákkal, ahonnan 4 aranyéremmel, 1 ezüsttel, 1
bronzzal, valamint a legmagasabb kiviteli pontszámot elérô csapa-
tunk (Halász Hanga, Major Lili, Dobszay Juli, Vattay Bori) egy
tortával tért haza. Ezen a versenyen búcsúztattuk el felnôtt csapa-
tunkat is. Szép sikereket kívánunk Neszmélyi Rékának és Kiss
Eszternek  a tanulmányaikban is! (A csapat további tagjai  Kostka
Judit és Lantai Lucia voltak)

Akiket munkánk érdekel, illetve felvételt szeretnének nyerni szak-
osztályunkba, augusztus 21-30 között jelentkezhetnek edzôtábo-
runk ideje alatt Pátyon, a Bocskai Általános Iskolában, vagy isko-
laév kezdetén a Telki Általános Iskolában. 

Vászolyi Tímea és Hollanday Andrea edzôk

Telki SE Ritmikus Gimnasztika Szakosztály
2006/2007-os versenyévadban elért eredményei
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Musicalszerepek, fellépés a Vienna Konser-
vatoriumban, a budapesti Operettszínházban,
Ausztriában, Németországban, Svájcban és
az Indiai-óceánon.
Galambos Lilla életének meghatározó hely-
színeit még sokáig folytathatnánk, de ô még-
is egyvalamire büszke igazán: hogy gyere-
kekkel foglakozhat.
Amikor lapunk errôl kérdezi, a huszas évei-
nek elején járó lány sokat sejtetô mosollyal
az arcán beszél a hozzá mindmáig legköze-
lebb álló szerepérôl, a Muzsika Hangjának
cserfes és életrevaló Luisájáról: „A kislány a
kezdetekben mindenkivel bizalmatlan, ki-
utálja nevelônôit, mígnem a sors összehozza
Máriával. Benne aztán megtalálja a biztonsá-
got, szeretetet, és csakhamar megkedvelik
egymást” – mondja Lilla, majd kissé elme-
rengve hozzáteszi, hogy azt szereti a gyere-
kekben, hogy olyan tiszták, formálhatóak és
ôszinték.
„Én amúgy félénk, visszahúzódó gyerek vol-
tam” – nevet hatalmasat, és elmeséli, hogy
már gyerekként is mindig azon törte a fejét,
hogy mivel dobhatná fel az iskolai farsangi
ünnepségeken a szokványos ruhákat. „Egy
kis izgalmat akartam, ezért beöltöztem fiú-
nak” - meséli lelkesen. „Ez ráadásul olyan jól
ment, hogy sikerült mindenkit átvernem ve-
le! A szüleim ekkor már érezték, hogy olyan
mûvészféle vagyok és szerencsére minden-
ben mellettem álltak.”
Talán kevesen tudják, hogy Lilla aktív tagja
volt a kilencvenes évek elején a közszolgála-
ti televízió Kölyökidô címû mûsorának,
amely akkoriban nagy népszerûségnek ör-
vendett a fiatalok körében. „Jó kis csapat
volt” – vágja rá Lilla azonnal. „Egy véletlen-
nek köszönhettem, hogy bekerültem. Telje-

sen váratlanul szóltak az akkori iskolámban,
hogy mehetünk válogatásra. Választhattam,
hogy ez, vagy egy matek dolgozat - nem is
volt igazán kérdés…” – csillan fel szeme.
„Mivel nem készültem különösebben, nem is
izgultam, és talán pont ennek köszönhetôen
beválasztottak a csapatba. Remek volt, a stáb
bízott kreativitásunkban, mi pedig jól érez-
tük magunkat a forgatásokon.” A társulatból
azóta sokan befutottak, néhányan meg is há-
zasodtak, vagy gyerekük van, de nagy ré-
szükkel a mai napig rendszeresen találkoz-
nak. „Ha mi összejövünk, akkor a hangulat
olyan, mint régen - ugyanúgy megvannak a
közös kis sztorik, a poénok, a sajátos nyelv-
használatunk.”- idézi fel ezeket az összejö-
veteleket.
Amikor életének fordulópontjára, meghatá-
rozó döntésére kerül a szó, a szôke lány
hosszas gondolkodás után elárulja, legutolsó
ilyen fontos pillanat az volt, amikor idén
márciusban néhány perc alatt kellett eldönte-
nie, hogy szinte felkészülés nélkül kiutazik-e
Németországba egy három napos fellépés-
sorozatra. „Hihetetlen élmény volt” – kezdi
mesélni a történetet lelkesen – „Három nap
kint tartózkodás után megkérdezték, lenne-e
kedvem tovább maradni – végül hat hétig
turnéztunk Németországban, a legvégén pe-
dig egy óriási koncerten, többezres tömeg
elôtt léptünk fel Ausztriában, a linzi Bruck-
nerhausban.” – teszi világossá, hogy egyálta-
lán nem bánta meg a kezdeti kapkodást.
„A legszívesebben az operettszínházi fellé-
péseimre emlékszem vissza.” – térünk át a
szívéhez talán legközelebb álló élményeire –
„Ott olyan családdá váltunk az évek során.”
– teszi hozzá elmerengve – „Egy gyerekfô-
szereppel kezdtem pici koromban. Nyolc
éves voltam, mikor a Thália színházban az
Álompalinta címû zenés mesejátékban Détár
Enikô játszotta a szigorú, de általunk nagyon
szeretett anyukánkat, én pedig az egyik kis-
gyereket a háromból. Az volt talán az elsô
ilyen beugrásom. Utána az Operettszínházas
éveimben A muzsika hangjával, majd a Vala-
hol Európában címû musicallel számtalan
szerepet tanulhattam és játszhattam el.”
A melyek voltak életének legfontosabb sze-
repei kezdetû kérdésre Lilla szinte kapásból
sorolni kezdi kalandos pályafutásának ki-
emelkedô állomásait: „Nagyon szerettem
Shakespeare világhírû mûvének Júliáját ját-
szani, Sarah-t a Vámpírok báljából, élvez-
tem, amikor többen szerepeltünk tánckarral a
Hair legismertebb számaiban, nagyon muta-
tósak voltak a hatalmas társasággal elôadott
slágerek a Dirty Dancingbôl, valamint az
ABBA-tól és nagyon jó volt fellépni a Macs-
kákban is. Izgalmas volt Sandyt játszani a
Grease-bôl, mert ezzel akkor a mélyvízbe
dobtak. Azt mondták, hogy menjek,
játsszam, improvizáljak, gyakorlatilag azt
táncolhattam, amit én szerettem. Azóta már a
telki gyerekekkel is csináltunk egy grease-es

koreográfiát, ami nekik is a kedvencük volt
és nekem is” – neveti el magát, majd lelke-
sen elmondja, hogy az ilyenekbôl lehet merí-
teni, és ezért is jó, hogy az ember tanít vagy
tanulhat különbözô stílusokat, mert így
könnyebben tud alkalmazkodni bármilyen
helyzethez. A váratlan szituációk szerinte
hozzátartoznak egy ember életéhez, és sok-
szor jól jön, ha nem lámpalázas valaki.
Egy ilyen helyzetben találta magát nem is
olyan régen, amikor egy nívós osztrák cég tíz
napos rendezvényének lebonyolításához ke-
restek egy személyben szervezôt és fôsze-
replôt. Bár hozzáteszi, hogy nem sokat aludt
azokban a napokban, ám az elôadásnak nagy
sikere volt, úgyhogy megérte kifáradni.
Lilla aktívan tanítja a lelkes telki gyerekeket
elsôsorban jazztáncra, ami szerinte minden
tánc alapja, és fontos mind a külsô, mind a
belsô tartás szempontjából. „A mozgás fej-
leszti a ritmusérzéket, az esztétikus lépések
pedig jó alapot jelentenek a többi tánchoz, lá-
nyok esetében pedig a nôiesebb mozgáshoz
is.”- fejti ki bôvebben. „Lényeg a sok kis
munka, amely hosszú távon igen gyümölcsö-
zô lehet.” 
Amikor lapunk az álmairól érdeklôdik, Lilla
sejtelmesen csak annyit válaszol, hogy eze-
ket nem szívesen árulná el, ám annyit el-
mondhat, hogy továbbra is a tánccal és az
énekkel akar foglalkozni. Céljai közül a leg-
fontosabbnak azt tartja, hogy még többet sa-
játíthasson el a szakmából, gyerekeket tanít-
hasson, és mint vallja: „Minden adódó lehe-
tôséget meg kell ragadnunk az életben.”

Szilágyi Balázs

„A váratlan szituációk hozzátartoznak egy ember életéhez”
Beszélgetés Galambos Lillával, Telki fiatal táncos-énekes mûvészével
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Szerkesztôségönkhöz érketett: Sajtóközlemény
2007. június 4.

OLCSÓBB LESZ A VILÁGÍTÁS ÉS A FÛTÉS A ZSÁMBÉKI-
MEDENCÉBEN  

TÉRSÉGI ENERGIAPROGRAM VÉDI A KÖRNYEZETET ÉS
GONDOSKODIK A KEDVEZÔ ÁRRÓL

A Talentis Group Holding és az ELMIB Zrt. ma aláírt együttmûködésével olyan takarékos, környezetbarát
energiagazdálkodás jön létre a Zsámbéki-medencében, amelynek keretében a Talentis mellett a helyi lakosság is
olcsóbban juthat energiához, az intézmények, önkormányzatok pedig önerô nélkül is korszerû világítási, fûtési rendszert
vezethetnek be. A megállapodással a decentralizált energiaellátás elsô térségi szintû, gyakorlati modellje jön létre
Magyarországon, ami más régiók számára is átvehetô tapasztalatokat, alkalmazható eljárásokat biztosít. 
A megállapodás komplexen kezeli a Talentis által a Zsámbéki-medencében fejlesztett elsô közép-kelet-európai
tudástérség energiaszükségletét annak érdekében, hogy megújuló energiára épülô, környezetbarát, a lehetôségek
mértékéig önellátó energiagazdálkodás valósulhasson meg. A szerzôdés értelmében egy közös cég jön létre, amely azon
túl, hogy a legkorszerûbb technológiával, környezetkímélô, energiatakarékos fûtéssel és világítással látja el a Talentishez
tartozó létesítményeket, gondoskodik az energiatermelô berendezések építésérôl, üzemeltetésérôl, illetve az ehhez
szükséges alapanyagok elôállításáról. Az iparágban mértékadó ELMIB Zrt. szakmai hátterével kutató- és oktatóbázis is
létesül a megújuló energiára alapuló koncepció oktatására és továbbfejlesztésére, a beruházás értéke várhatóan
meghaladja majd a 2 milliárd forintot. 
A közös cég a térség teljes energiaszükségletét felméri, és a térség energiaellátását ez alapján tervezi meg, így nem csak
a Talentisnek, hanem a lakosságnak és az önkormányzatoknak is hatékonyabb energiagazdálkodást, olcsóbb energiát
biztosít. 
A megújuló energia növekvô mértékû felhasználása mellett az energiaellátás liberalizációjával lehetôség nyílik a
beszerzési források versenyeztetésére, az árak mérséklésére. Ez a térség lesz a kormányzat energialiberalizációs
törekvéseinek egyik elsô gyakorlati fôpróbája is. Ugyanezt a célt szolgálja az ELMIB Zrt. önkormányzatok és
intézmények részére kialakított önerô nélküli finanszírozási programja, amely során korszerû, gazdaságos fûtési és
világítási rendszert építenek ki a partnernél, majd ennek költségeit a megtakarított energia árából fedezik. Ezekkel a
megoldásokkal a Talentis és az ELMIB hosszú távú célja az, hogy a lakossággal, az önkormányzatokkal, intézményekkel,
vállalatokkal közösen mintaértékû energiagazdálkodást valósítson meg a Zsámbéki-medencében, amely – kapcsolódva a
Talentis Program Ökológiai Mintatérség koncepciójához – egyik eleme lesz a térséget átfogó, környezettudatos rendszer
létrehozásának. 
Az ELMIB Zrt-t a Magyar Fejlesztési Bank Rt. alapította 2000 áprilisában, azzal a céllal, hogy az ország Európai Uniós
csatlakozásához szükséges infrastrukturális fejlesztésben aktív, koordinatív szerepet vállaljon. A cég a 2005-ben
megvalósult privatizációt követôen is az önkormányzatok és intézmények stratégiai partnere a közmûfejlesztés és az
energiahatékonyság növelésében. Az ELMIB csoport célja, hogy egyedi, innovatív konstrukciók kialakításával erôsítse a
versenyt az energiaszektorban. A cégcsoport tevékenysége a földgázellátó rendszerek építésétôl, üzemeltetésétôl a
közvilágítás és intézményi belsô világítás korszerûsítésén, a fôtésrekonstrukción és a versenypiaci energia-
kereskedelmen át a közmû- és területfejlesztési beruházásokig terjed. 
A Talentis Program 2003-ban lépett a nyilvánosság elé azzal a céllal, hogy a kormányzattal, a Magyar Tudományos
Akadémiával, a Zsámbéki-medence településeivel, valamint az üzleti befektetôkkel való együttmûködés révén létrehozza
a közép-kelet-európai régió elsô, mintegy 300 önálló projektbôl álló tudásközpontját. A Talentis mára egy olyan egyedi,
minden érintett fél által jóváhagyott, projektekre részletesen lebontott, önálló menedzsmenttel és költségvetéssel
rendelkezô, EU-konform rendszerré vált, amely lehetôvé teszi az uniós források célzott megpályázását és mind
hatékonyabb felhasználását is. 

Háttéranyagok, illusztrációk, fényképek a következô linken érhetôek el: www.elmib.hu, www.talentis.hu;

További információ:
PRESS&INFORM Public Relations

Horváth Anita
Telefon: (+36-1-) 470-2052

E-mail: horvath@pressinform.hu
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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!

JJúúnniiuussii llaappzzáárrttáánnkkiigg
sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::
Szabó Péter és Nemes Rita gyermeke:
Szabó Dániel
Huszár Attila és Huszárné Sári Viktória
gyermeke: Huszár Csanád Kende
Huszti Ákos és Szendi Judit gyermeke:
Huszti Julianna

JJóó eeggéésszzssééggeett kkíívváánnuunnkk!!

Szeretne Ön szerkesztô lenni?
Ossza meg falunkkal kapcsolatos közérdekû információit, észrevéte-
leit községünk lakóival a Telki Napló hasábjain! Szerkesztôségünk
szívesen lát minden olyan cikket, felhívást, mely széles körben érinti
Telki polgárait.

Elérhetôségeink és hirdetésfelvétel:
telkinaplo@telki.hu 

Szilágyi Balázs (+36) 70-312-74-00

Következô lapzártánk 
várható idôpontja: 

2007. augusztus 15. 

KKIIAADDJJAA::
Telki Községi Önkormányzat
2089 Telki, Petôfi utca 1.

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Danóczy Balázs polgármester

FFEELLEELLÔÔSS SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔ::
Szilágyi Balázs

Tel.: (70) 312-7400
telkinaplo@telki.hu
MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK:
Cseresnyés Ágnes

Kamlah Szilvia
Köveskuti Tünde

NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
SSoolloonngg PPrriinntt KKfftt..

A Telki Üzletházban,
60 nm-es emeleti helység,
Üzlet, iroda, vagy egyéb 

szolgáltatás részére KIADÓ!
Tel.: 30-2502336

HHHHiiii rrrrddddeeeessss sssseeeennnn  aaaa   TTTTeeee llllkkkk iiii   NNNNaaaappppllllóóóóbbbbaaaannnn!!!!
Mert egy rendkívül magas vásárlóerôvel rendelkezô célcsoportot
érhet el.
A GfK Hungária Piackutató Intézet 2003-as fogyasztói vásárlóerô-
index kutatása szerint Telki a legnagyobb vásárlóerôvel rendelke-
zô magyarországi település.
A 2004-ben végzett helyi felmérések szerint a telki lakosság közel
75%-a Budapestrôl kiköltözött, de a városhoz kötôdô, családi ház-
ban élô, többségében fiatal vagy középkorú, vállalkozó vagy veze-
tô értelmiségi foglalkozású, családonkénti átlagos gyermekszám
pedig három, ami magasan az országos átlag feletti érték. 

Miért érdemes nálunk hirdetni?Miért érdemes nálunk hirdetni?

Hirdetésfelvétel:

telkinaplo@telki.hu

- Mert üzenete garantáltan célba jut. 

- Ingyenes terjesztés "házhoz szállí-
tással”.

- A Telki Napló olvasottsága magas,
a lakosság körében kedvelt és igé-
nyelt hírújság.

- Mert hirdetése magas minôségû
tartalmi környezetben és igényes
formában jelenhet meg.

- Mert tudatosan maximalizáljuk a
lapban megjelenô hirdetések
mennyiségét. 

- A teljes terjedelem legfeljebb 25
%-át tehetik ki a hirdetések.

- Lehetôséget biztosítunk arra, hogy
egy lapszámban adott kategórián
belül csak egy társaság hirdetése
jelenjen meg.

- Mert hirdetését kiemelt helyen je-
lentetjük meg.

- A színes hirdetések a hátsó borítón
jelennek meg, a fekete-fehér hirde-
tések esetében általában a belsô
borítón tudunk helyet biztosítani.

- A bejelentett telki lakosok, vala-
mint azoknak a vállalkozások,
amelyek Telkiben fizetik a helyi
iparûzési adót árainkból kedvez-
ményt biztosítunk!
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