
Szólt az Isten: "Kedves fiam, Nóé: 
Itt a szôlô, kóstold meg, hogy jó-é?" 
Felelt Nóé: "No megöregedtem, 
De ilyen jó bogyót még nem ettem." 

Szólt az Isten: "Kedves fiam Nóé: 
A csípôs must, hadd lássuk, hogy jó-é?" 
Felelt Nóé: "Ihaj, csuhaj! Sári! 
Három Istent kezdek immár látni!" 

Szólt az Isten: "Kedves fiam Nóé: 
Hát az óbor, hadd lássuk, hogy jó-é?" 
Felelt Nóé: "Iszom reggel óta; 
Gyere pajtás, van még a hordóba!"

Gárdonyi Géza:

A bor legendája

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelôdomb

A  f a l u k ö z ö s s é g  h a v o n t a  m e g j e l e n ô  h í r l a p j a

XXIIII.. éévvffoollyyaamm 99.. sszzáámm www.telki .hu 22000077.. sszzeepptteemmbbeerr

3. oldal

10. oldal

1956-os megemlékezés
Telki Község Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsá-
ga, a Telki Polgári Egylettel együttmûködésben az 1956-os forradalom és
szabadságharc 51. évfordulójának helyi megemlékezésére hívja a telki
polgárokat 2007. október 23-án, kedden este 19 órára, a telki 56-os em-
lékmûhöz.

Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló
fôiskolás és egyetemi hallgató fiataljaink számára idén is meghirdetjük a
Bursa Hungarica ösztöndíjat.

„Vége van a nyárnak, hûvös 
szelek járnak”

A Telki Általános Iskolában beköszöntött az ôsz és az idénynek
megfelelôen ki lehet függeszteni a „MEGTELT” táblát a bejáratra.

5. oldal

Falukáposztája
Október 13-án, szombaton, 17 órai kezdettel a Pajtában megrendezésre ke-
rül a hatodik FALUKÁPOSZTÁJA, Telki Káposztasavanyító Fesztivál.

7. oldal

II. Budaörsi Kistérségi Fesztivál
Kiemelkedô kulturális esemény helyszíne volt 2007. augusztus 29. és
szeptember 2. között településünk: a II. Budaörsi Kistérségi Fesztivál
egyik állomása volt falunk. 8. oldal

12., 16. oldal
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(A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra,
a legfontosabb közlendôket tartalmazzák. További informá-
ciók megtalálhatóak a község honlapján a www.telki.hu cí-
men, vagy érdeklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál
ügyfélfogadási idôben.)

2007. augusztus 22.
Az ülés témája az iskola pedagóguslétszáma volt. Ennek
kapcsán elhangzott, hogy amennyiben az intézmény a
kétfôs létszámemelés mellett is tudja tartani költségvetési
keretét, úgy érdemes támogatni a javaslatot. Ezek után a
képviselôk többsége megszavazta a határozatot, mely sze-
rint az általános iskolában harmincegy pedagógus és hét
nem pedagógus (technikai létszám) státuszú álláshely lesz
a jövôben.

2007. augusztus 30.
A napirend egy korábbi rendelet átdolgozásának tárgyalá-
sával kezdôdött, mert az étkezési díjak beszedésében 2007.
szeptember 1-tôl az óvodában és az iskolában is változás
készült. Az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos nyilván-
tartási, számlázási és ellenôrzési feladatokat ugyanis ezen-
túl a Polgármesteri Hivatal fogja végezni az úgynevezett
MenzaSoft rendszer segítségével. 

Ezután a Kiss Magánzenede teremhasználatának kérdésé-
ben született döntés, amely alapján a használati díj 230.000
forint lesz félévente, ami az iskola közüzemi díjához való
hozzájárulás címén kerül befizetésre. A szerzôdés határo-
zatlan idôre szól, 30 napos felmondási idôvel, így lehetôség
lesz az év végén újragondolni és a terembérleti rendelet
módosítása utáni új szerzôdést elôkészíteni.
A Telkiben létesítendô edzôcentrummal kapcsolatos
szerzôdésrôl a polgármester elmondta, hogy az önkor-
mányzatnak két garanciát kellett kapnia: az egyik a vételár-
ra vonatkozó teljes körû bankgarancia, a másik pedig a
meghiúsulási és késedelmi kötbérre vonatkozó MLSZ
(Magyar Labdarúgó Szövetség) készfizetô kezességválla-
lása, valamint az MLSZ székházra kerülô jelzálogjog biz-
tosítása. A szerzôdés hatályba lépésének feltétele, hogy ez
a két pont teljesüljön. Amennyiben az építkezés 30 hónap
alatt nem fejezôdik be, akkor az önkormányzat késedelmi
kötbérre jogosult, 40 hónap után pedig úgy lehet elállni a
szerzôdéstôl, hogy az MLSZ gyakorlatilag elveszít min-
dent – közel nyolcszázmillió forintot. Hosszú egyeztetések
után a testület felhatalmazta a polgármestert a szerzôdés
aláírására. Ezek után egy legelôdombi lakos kérdésére vá-
laszként elhangzott, hogy mindenképpen megépül majd a
tervezett elkerülô út is.

szb

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl

A Telki Napló elôzô számában ismertettük
a szelektív hulladékgyûjtés szabályait, de
úgy tûnik, hogy áttörést még nem sikerült
elérni a felhasználók igazán környezettu-
datos viselkedésének irányába. Még most
is napi gyakorlat, hogy a kartondobozokat
egyszerûen a szelektív gyûjtôedény mellé
helyezik az emberek.
A következô felvételek 2007. szeptember
17-én készültek a Pajta mellett és a Mus-
kátli üzletház elôtt található szelektív szi-
geteknél.
Ezúton kérnénk kedves olvasóinkat, hogy
ha látnak valakit, amint a szelektív mellé
helyez bármilyen dolgot, kérjük udvaria-

san segítsenek lakótársunknak a rendelte-
tésszerû használat elsajátításában. Többen
valószínûleg úgy gondolják, hogy még jót
is cselekszenek azzal, ha leteszik a gyûjtô-
edény mellé a papírokat… A gyûjtôk mel-
lé bármit helyezni TILOS, szabálysértés-
nek számít, ami 30.000 Ft bírsággal bün-
tethetô. 
Az alapszabályok nem olyan bonyolultak,
megéri feleleveníteni, hátha csak a szelek-
tív emlékezet miatt van mindig áldatlan ál-
lapot. Ha a konténer tele van, ne hagyja
mellette a szemetet, hanem:
1. Próbálja meg a másik oldalról beledob-
ni!

2. Vigye el egy másik helyi gyûjtôbe! 
(1. Muskátli utcai parkoló, 2. Pajta udvara
mögött, 3. Árnyas u. – Zápor u. sarok)

3. Vigye haza, és jöjjön vissza az ürítés
másnapján! A gyûjtôket kedden és pénte-
ken délelôtt ürítik. 

Természetesen a dobozokat szét kell szed-
ni, kisebb darabokra vágni, mert egy hûtô-
szekrény doboza nem fér be a 10x50 cm-
es nyíláson.  Ha valaki elkezdi a gyûjtô
mellé pakolni a kartondobozokat, akkor
rögtön átalakul az utca egy nyilvános sze-
métlerakóvá. Vigyázzunk környezetünkre!

Köszönjük a segítségüket!

Szelektív memória
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Világítás a megállókban
Végre elkészült Telki buszmegállóiban az új, idôjárásvédett beállóknál a vil-
lanyvilágítás. A régóta várt intézkedés nagy biztonságot jelent majd elsôsor-
ban a Hosszúháton, ahol korábban közvilágítás híján sötétben kellett várni a
jármûvekre. Sajnálatos viszont, hogy ugyanitt vandálok már be is törték a
megálló két oldalüvegét.

szb

Amit a kerítésépítésrôl tudni kell
A Telki község Képviselôtestülete által még tavaly szeptemberben jóváhagyott
Helyi Építési Szabályzat az egységes településkép érdekében az utcai
kerítésekre vonatkozóan elôírásokat fogalmazott meg.
Telki területén a telek utcai homlokvonalán kizárólag áttört, legfeljebb 60 cm
magas tömör lábazattal rendelkezô, legfeljebb 180 cm magas kerítés létesíthetô.
Derék- és hegyesszögû tömbsarkok saroktelkein tömör kerítéselem a saroktól
mért 3-3 méter távolságon belül nem alkalmazható. A védett utcaképpel
megjelölt utcákon a telkek homlokvonalán létesítendô kerítésekre áttört kerítést
kell alkalmazni, legfeljebb 50 cm-es lábazattal. 
Felhívom a tulajdonosok figyelmét, hogy az utcai kerítés építése építési
engedélyhez kötött tevékenység. Az engedélyt a Telki területileg illetékes I.
fokú építésügyi hatóságnál kell benyújtani.
A Településrendezési terv HÉSZ elôírásainál a Telki község területén mûködô
tervtanács esetlegesen 5-6 típusterv megadásával szeretné elôsegíteni az
egységes utcakép, településkép kialakítását. Ezen típustervek benyújtása esetén
a tervtanácsi véleményt nem kellene mellékelni az engedélyezési eljáráshoz.

Szabolcsiné S. Mónika

1956-os megemlékezés 
Telki Község Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága,

a Telki Polgári Egylettel együttmûködésben az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 51. évfordulójának helyi megemlékezésére hívja 

a telki polgárokat

2007. október 23-án, kedden este 19 órára, 
a telki 56-os emlékmûhöz.

Program:
– ünnepélyes zászlófelvonás, a díszvilágítás felavatása, koszorúzás
– ünnepi beszéd és rövid irodalmi mûsor

A résztvevôk számára fáklyát a helyszínen biztosítunk!

A telki 1956-os emlékmû díszkivilágításának munkálataihoz helyi felaján-
lásokat kérnek Telki lakosaitól a szervezôk.

Az adományokat Szabó Róbert fogadja a 372-593-as telefonszámon!

Köszönjük!

Tisztelt telki polgárok!

Sajnálatosan nagyon kevés a nemze-
ti ünnepek alkalmával házainkon,
épületeinken lobogó nemzeti zászló.
A 2000. évben már sikerrel lezajlott
akció után az Önkormányzat ezúton
felkínálja azt a lehetôséget, hogy a
helybéli lakosoknak kedvezményes
áron beszerez nemzeti zászlókat. A

Móczár Gábor alpolgármester   
Dr. Callmeyer Ferenc építész,

önkormányzati képviselô

A zászlók és tartozékaik árjegyzéke
(bruttó darabárak):

70x110 cm: 2.250,- Ft
45x70 cm: 1.800,- Ft

Mûanyag nyél:
2 m-es: 1.650,- Ft
1.5 m-es: 1.250,- Ft

Fali tartó:
1 ágú: 3.200,- Ft
2 ágú: 3.800,- Ft

A zászlók 2007. október 10-ig megren-
delhetôk a Telki Polgármesteri Hivatal
titkárságán a 26/372-011 telefonszámon
vagy a hivatal@telki.hu E-mail címen.

Az igénybejelentést az alábbi minta
szerint kérjük megküldeni:

Megrendelek ...db ……méretû nemzeti
zászlót.
Megrendelek ...db ……méretû zászlótar-
tó nyelet
Megrendelek ...db ……ágú fali tartót.

……………………………………..

az igénylô neve

……………………………………..

az igénylô aláírása

lakcíme:  …………………………...

telefonszáma:……..............................
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Tisztelt fogyasztók!
Közeleg a téliesítés ideje! Ha nem
figyelünk oda kellôképpen, és meg-
feledkezünk a kerticsap(ok) elzárá-
sáról, a vízóra takarásáról, sok kárt
okozhatunk magunknak. Egy elfa-
gyás esetén ugyanis akár több tíze-
zer forintnyi víz is elfolyhat felesle-
gesen a talajba.

Kérjük önöket, hogy saját érdekük-
ben gondoskodjanak a megfelelô té-
liesítésrôl!

A Budajenô-Telki kirendeltség
ügyeleti telefonja:

20/ 336-8078

26/ 372-498

2004-ben elkészült egy településfej-
lesztési koncepció közgazdasági
munkarésze.
Ma, mintegy három év után szem-
besülünk azzal, vajon ez a koncepció
érvényes-e még mindig? 
Kertvárosunk jövôjérôl van szó,
melyben az életét itt élô minden pol-
gártársunk érdekelt, legyen idôs vagy
fiatal.
Az új koncepció kialakítása jövônkre
kiható fontos és sürgetô feladat, mi-
vel küszöbön áll szabályozási tervünk
módosítása.
Mint telki polgár és önkormányzati
képviselô átérzem ennek felelôsségét
és szeretném megismerni mindannyi-
uk véleményét.
Útjára bocsátom ezért a következô
kérdés-csokrot Önök felé, kérem, ír-
ják meg röviden:
– hogyan kerültek Telkire?

– családjuk nagysága;
– gyermekeik iskolázása miképp

történik;
– a család rövidtávú jövôje (ovi, is-

kola, felsôbb nevelés stb.) 
– hosszabb távú elképzelések (a

gyerekek kiröppennek, idôskor
stb.);

– a környezet élhetôsége (kert, park,
kirándulás és szabadidô stb.);

– a közbiztonság kívánalmai;
– a közlekedés kritikája;
– a tulajdon értéke 10 év múlva;
A fenti véleményeket szeretném fel-
használni az új településfejlesztési
humán koncepció megfogalmazásá-
hoz. Közremûködésüket elôre is kö-
szönöm, fáradozásukat kellô számú
válasz beérkezése után néhány
Erdôelve meséi c. album kisorsolá-
sával szeretném meghálálni:

Callmeyer Ferenc

2007. október 1-tôl
bejelentkezés alapján fogad
betegeket dr. Asztalos Mária

gyermekorvos!
Idôpontot hétfôn, szerdán és pén-
teken 7:30-tól, kedden 14:00 órá-
tól a rendelés végéig lehet kérni az
alábbi telefonszámon: 

26/372-017
Szintén be kell jelentkezni ta-
nácsadásra, egészséges rende-
lésre! Ide hétfôn 8-12 óra között a
30/4-251-261 (Kovács Kata),
szerdán 8-11 óra között pedig a
30/69-22-778 (Szentmarjainé Ir-
ma) telefonszámokon lehet!

2007. október 1-tôl az alábbiak
szerint változik a II. körzet
tanácsadásainak idôpontja:

Várandós tanácsadás:
Hétfô 12-14 óráig

Önálló tanácsadás:
Hétfô 7:30-10 óráig
(csecsemôket súlymérésre és
várandósokat is várok)

A csecsemôtanácsadás idôpontja
változatlan!!!

Kovács Kata
védônô

Baj van a demokráciával – javuló kép
Településfejlesztési koncepció 2.

Kedves Telkiek!

GYÓGYTGYÓGYTORNAORNA
Az egészség a legféltettebb kincseink közé tartozik. Manapság kézzelfogható
az értéke, ráadásul, ha elveszítjük nehéz visszaszerezni, ezért óvni, védeni
kell. Az önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága fontos
feladatának tartja a prevenciót, ennek keretén belül szervez az egészségmeg-
ôrzéshez, egészségfejlesztéshez kapcsolódó programokat. 2005 januárjában
indult a felnôtt lakosok egészségmegôrzô gyógytornája. A nyári szüneteket ki-
véve, heti két alkalommal, kedden és csütörtökön este 6-7 óra között, diplo-
más gyógytornász, Károlyi Eszter vezetésével lehet tornázni az iskolában. A
foglalkozások zenére, jó hangulatban, oldott légkörben zajlanak, fizikailag és
lelkileg is felfrissülést jelentenek a résztvevôknek. 18-99 év között mindenkit,
- akinek fontos az egészsége és hajlandó is tenni érte - szeretettel várunk. 

Halász Terézia
Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Pályázati Felhívás:

Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fôiskolás és egyetemi hallgató fiataljaink
számára idén is meghirdetjük a Bursa Hungarica ösztöndíjat. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer,
melynek pénzügyi fedezetét a

-  települési önkormányzat

-  megyei önkormányzat

-  felsôoktatási intézmény 

közösen biztosítja a pályázaton sikeresen szereplô, felsôoktatásban résztvevô fiataljaink számára.

A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2007. október 31.

Az ösztöndíj idôtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követô tanulmányi félév;

„B” típusú pályázat: 3x 10 hónap, azaz hat egymást követô tanulmányi félév.

Az ösztöndíjban kizárólag a Telkiben állandó lakhellyel rendelkezôk részesülhetnek.

Az „A” típusú pályázatra azok a Telkiben állandó lakhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Telkiben állandó lakhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetô (a 2006/2007.
tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolás, illetve felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2008/2009. tanévtôl kezdôdôen
államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú képzésben kívánnak részt venni. A támogatás sikeres
felvétel esetén realizálódik.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétôl függetlenül
történik. 

A pályázók a következô személyi adatokat kötelesek megadni a pályázatban: név, állandó lakcím, levelezési cím,
anyja neve, személyi igazolvány száma, születési helye és ideje, felsôoktatási intézmény, kar, szak/szakpár
megnevezése. / Az intézmény, kar, szak/szakpár teljes megnevezése szükséges./

A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó
havi jövedelmének forint összegét.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli,
azonban adóalapot növelô jövedelemnek számít.

A pályázat eredménye nyilvános. 

A pályázatokat az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el, és a döntésrôl 2007. december 10-
ig értesítjük a pályázót.

A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bôvebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri
Hivatalban az aljegyzônél, a teljes pályázati anyag megtalálható a Hivatal hirdetôtábláján és a 

http://www.bursa.hu Internet címen.

Halász Terézia
Szociális  Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Szeptember 15-én, szombaton zajlott a szo-
kásos ôszi falutakarítás. Az idôjárás szeren-
csére barátságos volt, így a falucsinosítók a
következô munkákat végezték el:
A Berkenye utcában megtisztítottuk az utca
büszkeségeit, a gyönyörô berke-
nyefákat a tôrôl burjánzó sarjaktól.
Emellett átkapálgattuk az elgazo-
sodott játszótéri homokozót, és
rendbehoztuk a játszótér alatti cser-
jeszigetet is. Ezen a helyszínen hét
(felnôtt) önkéntes dolgozott.
A Pipacs utcai játszótéren tavasszal
elmaradt a hintát védô kerítés vas-
vázának lefestése, amit most pótol-
tunk. Ezután a közelben, az újtele-
pi buszmegálló mögött lecsiszol-
tunk és barátságos zöldre festet-
tünk egy rozsdás  lépcsôkorlátot.
Ebben a munkában hárman vettek
részt. 
Az általános iskola elôtt lefestettük

a fából készült padrácsokat, a malackát for-
mázó kukákat, a virágtartó rönköket és a te-
relôoszlopokat. Ezt a munkát négyen vé-
gezték el. Emellett érkezett felajánlás az új
biciklitartók felszerelésére is, de erre egy
kicsit késôbb fog sor kerülni.

A falutakarításhoz ezúttal is csatlakozott a
Telki Általános Iskola. Az iskolai akcióra
jelentkezô diákok és tanáraik pénteken dél-
után összeszedték a szemetet az intézmény
környékén, a bolt elôtt, a tornaterem építke-
zési helyszínén és a közeli játszótereken. A

tekintélyes zsákmányból az-
után hulladékszobrok készül-
tek, végül a résztvevôk filmet
néztek a pingvinek vándorlá-
sáról. 
Az ôszi falutakarítás alkal-
mából kimostuk az önkor-
mányzat zászlóit is. 
A felmerült dologi költsége-
ket az iskolai alapítvány és a
KOKUKK Egyesület állta.
Köszönjük mindenkinek a
munkáját, és örüljünk együtt
a falu szépülésének!

KOKUKK Egyesület

A KOKUKK Egyesület ôszi kulturális ese-
ményeire szeretném felhívni a figyelmet.

OKTÓBER 6-ÁN este 6 órai kezdettel
egy régen ígért irodalmi beszélgetésre
kerül sor, BULGAKOV: MESTER ÉS
MARGARÍTA címû regényérôl. 
A beszélgetés igyekszik körbejárni a
bonyolult szerkezetû, ám ennek ellenére
kedvelt írás különbözô rétegeit, olvasatait!
Mindenkit szeretettel vár a beszélgetés ve-
zetôje Molnár Krisztina Rita.
(A helyszín az önkormányzati, óvodai és is-
kolai plakátokon lesz majd kihirdetve)

NOVEMBER-ben - a pontos dátum a kö-
vetkezô lapszámban lesz majd olvasható -
kerül sor Lackfi János költôvel való talál-
kozásunkra.
A szerzô 1971-ben született, Zsámbékon
élô költô, író, mûfordító. 
Amellett, hogy ír, lapot szerkeszt és több
helyen is tanít (Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, Keresztelô Szent János Gimnázi-
um, Zsámbék), fotósként több kiállítás mö-
götte van, nem utolsó sorban öt gyermek
édesapja, 14 nemzetközi és hazai díj birto-
kosa. 
Fiatal kora ellenére igen termékeny, és ami
manapság igen ritka, mindhárom mûnem-
ben alkot. Alábbiakban olvashatók verses-
köteteinek, regényeinek és gyermekversei-
nek, meséinek kötetcímei. Ajánljuk olva-
sásra, a novemberi költôi estig még van idô

rá! (A Budakeszin található Kiskápolna
könyvesbolt megrendelés esetén szívesen
beszerzi a könyveket!)

VERSESKÖTETEK:
Magam
Hosszú öltésekkel
Illesztések
Öt seb
Elképzelhetô
Hófogók
Hôveszteség

REGÉNYEK
Két csavart szaltó
Halottnézô (Nekem nagyon tetszett…!
MKR)

GYEREKKÖNYVEI:
A buta felnôtt
Törpe és óriás között
Bögre család
Kövér Lajos színre lép (A fiaimnak tet-
szett! MKR.)

A novemberi találkozás felolvasással egy-
bekötött beszélgetés lesz. Természetesen
dedikálásra is nyílik lehetôség.
Jó olvasást, szép ôszi estéket teával és ver-
seskötettel a kézben:

Molnár Krisztina Rita (Vagy aki így 
jobban ismer: Keserû Kriszti) 

KOKUKK Egyesület

Beszámoló az ôszi falutakarításról

Kedves érdeklôdôk, lelkesek és nyitottak, Kedves érdeklôdôk, lelkesek és nyitottak, 
irirodalmi eseményekrodalmi eseményekre fogékonyak!e fogékonyak!

KAPCSOLATOK sorozat:

Intimitás
Október 11-én folytatódik a „Kapcsola-
tok” elôadás-sorozat életünk fontos terü-
leteirôl. Bagdy Emôke professzor
asszony élményszerû elôadása után,
mely a párkapcsolatokról szólt, most mé-
lyebb vizekre evezünk. Az intimitás té-
máját szeretnénk körbejárni a népszerû
elôadóval, Pál Ferenccel. 
Dr. Horváth Szabó Katalin, a családi élet
szakértôje így határozza meg az intimitás
fogalmát: a szó „önmagunk legbelsô ré-
szére” utal. „Ez a rész, énünk magja, tar-
talmazza az érzelmekkel átszôtt tudás-
részleteket arról, kik vagyunk, hova tar-
tozunk, s tartalmazza alapvetô választá-
sainkat. Ezen belsô részen keresztül éljük
meg önmagunkat, ez az énrész a híd a lé-
lekhez, Istenhez.” Olyan együttlét a má-
sik emberrel, ahol szabadon lehetünk ön-
magunk, átélhetjük, hogy lényünk nem
lezárt, nyitott a másikra és a végtelenre.
Az intimitás bizalom, megnyílás, el-
fogadás, csúcsélmény, alapvetô létszük-
séglet, melynek hiánya szorongáshoz,
depresszióhoz vezet. A legalapvetôbb
emberi kapcsolat. Átéljük, és mégis mi-
lyen keveset tudunk róla! Pedig a bol-
dogság egyik legfontosabb forrása az in-
timitás, mely energiát ad, átalakít, kitelje-
síti lényünket. Gondolkodjunk róla
együtt! 
Szeretettel várunk mindenkit október 11-
én, csütörtökön  este 8 órakor a Telki Ál-
talános Iskola könyvtárában.

Bakács Bernadett és Halász Terézia
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Falukáposztája
Október 13-án, szombaton, 17 órai

kezdettel a Pajtában
megrendezésre kerül a hatodik

FALUKÁPOSZTÁJA
Telki Káposztasavanyító Fesztivál

A Vecsésrôl érkezô, frissen gyalult káposzta 
feldolgozása ceglédi recept alapján, 

sóval savanyítva, ötféle fûszerrel ízesítve, répával és
birsalmával díszítve történik.

A jelentkezôk részére az alapanyagot az 
Önkormányzat biztosítja.

A maga által savanyított káposztát természetesen
mindenki hazaviheti, de kérjük, hogy minden jelent-

kezô hozzon magával savanyító edényt!
Savanyításra jelentkezni október 8-ig, 

naponta 8 és 20 óra között lehet Móczár Gábornál
a 06 (30) 941 5598 telefonszámon vagy Zimonyi

Adriennél a 06 (20) 419 7027.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

A rendezvényen az önkormányzati képviselôk rendha-
gyó fogadóóra keretében, forralt bor mellett várják a
lakosság kérdéseit, észrevételeit településünk életével

kapcsolatban!

A hónap növénye – 
a kékszakáll

Nagyon szeretem az ôszt, a nap melegét a
hûvös széllel, a megváltozott utca- és táj-
képeket, a hulló leveleket. Ôsszel a leg-
szebbek az arborétumok is – nagyszerû ki-
kapcsolódás felkeresni egyet-egyet ilyen-
kor. Ha hasonló látványra vágyunk a köz-
vetlen környezetünkben, az ôsszel meleg
színekbe öltözködô növények széles tár-
házából válogathatunk kertünk beültetése-
kor. A vörös, narancs és sárga árnyalatok
még varázslatosabbá teszik az évszak
megváltozott fényeit. Emellett úgy gondo-
lom, nem hagyhatunk ki olyan elemeket a
tervezésbôl, amelyek lágyítják és egyen-
súlyban tartják a látványt: az örökzöldek
mellett a hófehér és kék színeket. Utóbbi-
ak látványos, kései virágzású képviselôje
a kékszakáll (Caryopteris).
Tenyészhely: napfényes, meleg helyre ke-
rüljön. Nagyon jól tûri a szárazságot.
Talajigény: javára írható, hogy meszes ta-
lajon is jól fejlôdik. Lejtôs telkeken is ér-
demes néhányat ültetni belôle, mert jól
megköti a lazább talajt. Nagyobb cserép-
ben is nevelhetjük, de mivel a pangó vizet

nem bírja, biztosítsuk a megfelelô vízelve-
zetést a cserép alján.
Ültetés: lehetôleg tavasszal ültessük el
komposzttal dúsított földbe. Savanyú tala-
jon mész adagolása szükséges. Ha sûrûn
beültetett ágyásba szánjuk, számítsunk rá,
hogy félgömb alakú lesz. Hagyjunk neki
helyet, hogy kibontakozhasson szép for-
mája. Alacsony sövényként 60 cm tôtá-
volságra ültessük. 1-2 éven belül össze-
függô bokorsorrá terebélyesedik, melyet a
méhek tömege látogat majd.
Gondozás: kemény telek után gyakran ta-
lálunk a növényen elfagyott hajtásokat,
melyeket az egész cserjére kiterjedô met-
széssel távolítsunk el. A kékszakáll a „le-
vendula metszéstípusú” cserjék csoportjá-
ba tartozik, tehát mivel az egyéves hajtá-
sokon hozza a virágait, tavasszal alapos
metszéssel indíthatjuk fejlôdésnek. Ne fél-
jünk az olló használatától, csak az alsó ne-
gyedet hagyjuk meg a növénybôl.
Szaporítás: júliusban levágott és nyirkos
földbe szúrt hajtásai biztonsággal meg-
gyökeresednek.
Virágzás: augusztustól bomlanak ki íves
hajtásain a meseszép liláskékben pompá-
zó apró virágcsokrok, amelyek pár napon

belül beborítják a kb. egyméteres cserjét.
Feltûnô virágpompáját októberig megtart-
ja. Az angol szakállvirág (C. x clandonen-
sis) illatos levelekkel, ezen belül a ’Hea-
venly Blue’ sötétebb virágokkal rendelke-
zik. Kissé rövidebb ideig (augusztus-szep-
tember) nyílnak, de annál látványosabbak
a kínai szakállvirág (C. incana) tömött
bogernyôkben álló virágai.
G. Kovács Modeszta – KOKUKK Egyesület
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Kiemelkedô kulturális esemény
helyszíne volt 2007. augusztus 29.
és szeptember 2. között települé-
sünk: a II. Budaörsi Kistérségi
Fesztivál egyik állomása volt fa-
lunk. 
Bár Telki még nem teljes jogú tag-
ja a kistérségnek, örömmel fogad-
tuk el a fôszervezô Budaörsi Játék-
szín felkérését.
Kihasználva településünk azon
nagyszerû kínálkozó kulturális le-
hetôségét, miszerint falunkban sok
mûvész él, úgy gondoltuk, egy
képzômûvészeti kiállítás létreho-
zása lehet igazán kedvezô alkalom
bemutatkozásunkra. 
Ám ezúttal nem hagyományos ki-
állítást szerettünk volna létrehoz-
ni, azaz a Telkiben élô mûvészek
alkotásait bemutatni az itt lakók-
nak, hanem, mint ahogy azt a kiál-
lítás szlogenje is sugallja: „Azonos
táj – sokszínû ecsettel (Kopogjunk
be egymáshoz!)”. Azaz biztosít-
sunk lehetôséget a kistérségben
élô mûvészeknek, hogy szélesebb
körben is megismerhessék ôket, il-
letve ôk is egymást, ezért Telkiben
a kistérség egyéb településein élô
mûvészek munkáiból nyílt kiállí-
tás, míg a telki mûvészek Budaör-
sön mutatkozhattak be.
Ez az alapgondolat a mûvészek
körében is tetszést aratott, öröm-
mel ajánlották fel a tárlathoz alko-
tásaikat. A mûvészek lelkesedésé-
nek köszönhetôen Telkibe több
mint 30 mûvész közel 110 alkotá-
sa érkezett.
A megnyitó napján a szervezôk
minden elképzelését felülmúlta a
megjelent meghívottak száma. A
hûvös, esôs idô, valamint a hét-
köznap délutáni idôpont ellenére a

Báder-Magyar ház udvarán sokan
voltak kíváncsiak a kiállításra. A
mûvészek mellett sok település
polgármesterét, valamint képvise-
lôjét köszönthettük településün-
kön.
Elmondhatom, hogy ilyen színvo-
nalas és sokszínû kiállítás még
nem volt Telkiben. Köszönhetô ez
elsôsorban a rendezésben segítsé-
get nyújtó budaörsi mûvésznek,
Halász Arisztidnek, aki kreatív öt-
lettôl vezérelve megálmodta a
szobrok impozáns talapzatát, ame-
lyet két segítôjének Horváth Fe-
rencnek és Illés Józsefnek (önkor-
mányzatunk munkatársai) fáradt-
ságos fizikai munkája váltott való-
ra. 
Örülünk, hogy sokak tetszését ki-
váltotta ez a kiállítás, errôl tanús-
kodnak a Vendégkönyv bejegyzé-
sei is. 
Köszönet a résztvevô mûvészek-
nek, akik alkotásaikkal hozzájárul-
tak a színvonalas kiállításhoz, va-
lamint a megnyitón fellépô C. Jam
Triónak, akik zenéjükkel jó hangu-
latot teremtettek.
Továbbá köszönettel tartozom a
rendezvény támogatóinak, vala-
mint a szervezésben közremûködô
valamennyi segítôtársamnak! 
Köszönjük a látogatóknak is, akik
nem csak Telkibôl jöttek el, és
nézték meg ezt a színes tárlatot, is-
merkedhettek meg a mai képzô-
mûvészettel.
Reméljük, jövôre is lesz lehetôsé-
günk egy ilyen kistérséget össze-
fogó és bemutató kiállítás megren-
dezésére, és bízunk benne, akkor
még több helyi lakost köszönthe-
tünk a látogatók között.

Zimonyi Adrienne

II. Budaörsi Kistérségi FesztiválII. Budaörsi Kistérségi Fesztivál
Kiállítás volt TKiállítás volt Telkiben a Báder-Magyar házban és a Pajtábanelkiben a Báder-Magyar házban és a Pajtában
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Tekintettel arra, hogy helyi lakosként
a lágyabb víz érdekében már a koráb-
biakban is próbáltam tevékenykedni, a
testületi ülésen Réthy Imre képviselô
úr felkért, hogy a részletekrôl tájéko-
zódjak, gyûjtsek személyes tapasztala-
tokat és rendelkezésemre bocsátotta a
tárgyra vonatkozó addig beérkezett in-
formációkat.  

Tájékozódásomat azzal kezdtem,
hogy Sándorfalván felkerestem az
AQUAPLUS Kft-t, majd találkoztam
a RENEVAL Kft. részérôl Nacsa Mi-
hály ügyvezetô úrral. Elmondták,
hogy egy ilyen elektromágneses víz-
kezelô felszerelése után milyen folya-
matok, változások várhatóak. Lakos-
ságot ellátó vízhálózatra egy már fel-
szerelt üzemelô vízkezelô berendezés
után érdeklôdtem, de még csak ipari,
uszodai, termálvízi referenciákat tud-
tak mutatni.

Az elektromágneses vízkezelés mûkö-
dése azon az elven alapszik, hogy a
kezelés során a víz, illetve a benne ol-
dott anyagok (oldott mészkô, vízkô)
úgy változnak meg, hogy nem képe-
sek többé kemény lerakódást létrehoz-
ni. A víz keménysége nem változik,
viszont a vízkô laza szerkezetû lesz és
a hálózatból a vízzel együtt lerakódás
nélkül távozik. (Bôvebb információ a
www.reneval.hu honlapon olvasható.)

A személyes találkozón kapott megfi-
gyelési szempontok:

- a vízforralóban nem tapasztalunk kô-
lerakódást a vízforralás után, ha azon-
nal hideg csapvizet engedünk bele és
benne hagyjuk a következô használa-
tig, 

- a vízmelegítôkben (bojler, mosógép)
korábban lerakódott vízkô néhány hé-
ten belül leoldódik. A leválás lemezes
formában is elôfordulhat, a teljes oldá-

sig megjelenhet a csapok szûrôjén,
melyet szükség esetén idônként cél-
szerû kitakarítani,

- a WC tartályok oldalán nem rakódik
le vízkô, a régi leválik.

Felhívták a figyelmet arra, hogy ez a
kezelés a településünk vízhálózatában
található lerakódásokat is néhány hé-
ten belül leoldhatja, ami nálunk fo-
gyasztóknál akár apróbb leválások
formájában is megjelenhet. Ez azon-
ban a tisztulás után megszûnik!

Egy RENEVAL gyártmányú
ÖKOSYSTEM-E elektromágneses
vízkezelô berendezés, egy egész tele-
pülés ellátására az országban elsôként,
bemutatás céljából, három hónapos
kipróbálásra 2007. július 13-án ke-
rült felszerelésre a zsámbéki körveze-
ték Telki és Budajenô leágazó vezeté-
kére, azaz községünk bejövô vízveze-
tékére. 

A közel két hónapja tartó üzemelés
óta a saját háztartásunkban (ahol
semmilyen vízlágyító berendezést
nem alkalmazunk) a következôket
tapasztaltam:
- a víz tapintása - keménysége ellenére
- lágy érzetû,

- a mágnesesen kezelt víz a vízkôvel
együtt a csapokon lévô szûrôkön távo-
zik, nem tömíti el azokat. A másfél hó-
napja általam felszerelt, korábban ki-
tisztított szûrôkbôl azóta azonos su-
gárban jön a víz. Korábban egy-másfél
havonta kellett lecserélni a szûrôket
tartalék szûrôkre,

- sem a mosogatónál, sem más vízvé-
teli helyen a víz nem hagy kemény
vízkôlerakódást, könnyen le lehet tö-
rölni,

- a vízforraló edényben a forralás után
lerakódó vízkô laza szerkezetû,
könnyen letörölhetô, (használat után,

amennyiben a gyártó javaslata szerint
friss hideg csapvízzel rendszeresen
feltöltjük, nem keletkezik lerakódás),

- a WC tartály belsô oldalán szemláto-
mást fogy a korábban lerakódott víz-
kô, a kezelés óta egyik WC- „haran-
got” sem kellett takarítani szivárgás
miatt.

Megfigyeléseimet megerôsítendô,
egyik szomszédunknál is érdeklôd-
tem, tapasztalt-e manapság valami-
lyen változást a víznél? Lágyabb ta-
pintásúnak mondta, kevesebb mosó-
szer is elég azonos tisztítóhatáshoz, és
megjegyezte, bôrét nem irritálja úgy,
mint korábban.

Megjegyzés: A saját házi vízlágyító
berendezést üzemeltetô háztartások
a fenti változásokat valószínûleg
nem tapasztalhatják!
Összefoglalva az elektromágneses
vízkezelô alkalmazásának elônyeit:
Alkalmazása során a víz lágy érzetûvé
válik, anélkül, hogy keménysége meg-
változna.

A „kemény” víz (azaz ásványvíz) fo-
gyasztása élettanilag közismerten
egészséges!

Összehasonlításul (összes kemény-
ség):

budapesti víz: 130-140 mg/l
telki víz: 250-256 mg/l
palackozott ásványvizek: 400-900
mg/l (!).
Értesüléseim szerint a nálunk szolgál-
tatott, ÉTV által vásárolt nyersvizet
ásványvízzé nyilvánították!

Ez a vízkezelési technológia, úgy tû-
nik, megoldaná az egészséges ivóvíz,
és egyben mûszaki berendezések
számára nem káros víz-szolgálta-
tást, házi vízlágyító készülékek
használata nélkül!

Felhívás:
Kérjük falunk lakosait, elsôsorban a
házi vízlágyítót nem használókat,
hogy - lehetôleg a fenti megfigyelési
szempontokat alkalmazva – szintén je-
lezzék észrevételeiket, tapasztalatai-
kat!

Szilágyi Gábor

Elektromágneses vízkezelô Telkiben!
A július 3-i testületi ülésen ismertetésre került, hogy a Telki-Budaje-
nô-Páty „lágyabb víz” szolgáltatásra év elején kiírt pályázatra be-
nyújtottak mellett érkezett egy figyelemreméltó javaslat-szándéknyi-
latkozat az AQUAPLUS Kft-tôl. Az ô javaslatuk saját vízbázis létre-
hozásáról, és a kemény víz (vegyszer nélküli, fizikai) kezelésére elekt-
romos berendezés alkalmazásáról szól. Ezt az elektromágneses víz-
kezelô berendezést a RENEVAL Kft gyártja.
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K Ö Z É L E T

Sokan lepôdtek meg rajta, amikor idén
februárban egy egyenruhás fiatalem-
ber lépett oda az Ófalu Csemege bejá-
rata elôtt álló autósokhoz, és udvarias
hangnemben, ám határozott hangon
kérte a szabálytalankodókat, hogy
használják a közeli parkolót. Azóta
már tudjuk, községünkben körzeti
megbízott vigyáz a rendre.

Farkas Flórián szeptember közepén
élettársával, Anitával és idén június-
ban született kisfiával, Kevin Flórián-
nal együtt birtokba vehette bérlakását
is falunkban, így immár helyi lakos-
ként ügyel mindannyiunk biztonságá-
ra.

Debreceni születésûként a véletlen, és
a rendôrség csoportosítási elve (sok-
szor helyeznek oda ifjabb munkatársa-
kat, ahol kevesebb a munkaerô) is kel-
lett hozzá, hogy ma Telkiben dolgoz-
hasson a 29 éves, épületgépész techni-
kusi végzettséggel is rendelkezô ifjú
családapa. Kétezer ôszén került a Bu-
dakeszi Rendôrkapitányság köteléké-
be elôször tanulóként, majd - mivel
megragadt a Budapest közeli városban
- egy évvel késôbb itt is szerelt fel.

„Nem vagyok olyan, aki kihúzza ma-
gát a munka alól” – állítja határozot-
tan, és talán ennek köszönheti, hogy
idén februárban behívatta az ôrspa-
rancsnok, hogy megkérdezze, elvállal-
ná-e a „telki küldetést”. „Igen izgal-
masnak és felelôsségteljesnek tûnt ez
a lehetôség, ezért nem sokat gondol-
kodtam a válaszon.” És bár korábban
úgy tûnt, Nagykovácsiban lehet körze-
ti megbízott, végül idén tavasszal fa-
lunkban láthatott munkához.

„Pestre ritkán járok, nem vonz a tö-
meg. Budakeszin és Budaörsön min-
den megtalálható, és a szûkebb miliô,
a nyugodtabb élet inkább fekszik ne-
kem – mondja el bizalmasan. – Telki-
ben eddig jók a tapasztalataim, azt lá-
tom, hogy a helyiek általában segítik a
munkámat, s ez fontos. Én cserébe
igyekszem segíteni az ô életüket, egy-
más nélkül ugyanis nem megy” – me-

sél kezdeti benyomásairól
az egyébként játékvezetôi
képesítéssel is rendelkezô,
civilben sportosan elegáns
rendôr.

Eddigi tapasztalatai amúgy
is kellemesek, a jó színvo-
nalú polgárôrséggel reme-
kül tudnak együtt dolgozni,
s reméli, hogy ez a jó kap-
csolat az elkövetkezô évek
során is így fog mûködni. 

„A figyelem, a kommuni-
káció, az emberi kapcsola-
tok egy faluban fontosab-
bak, mint a nagyobb váro-
sokban. – állapítja meg. –
Lényeges, hogy a helyiek
betartsák a szabályokat, a
sebességkorlátokat, mivel
ezek a táblák kifejezetten
miattuk lettek kitéve. Ed-
dig szimpatikusak a telki
lakosok, korrekten álltak a munkám-
hoz és sok pozitív visszajelzés érke-
zett. Bízom benne, hogy ez a jövôben
is így lesz.”

Fontos hangsúlyozni, hogy a körzeti
megbízott természetesen nem azért
van, hogy szemet hunyjon a helyiek
kisebb-nagyobb törvénysértései felett,
hanem hogy segítse az ittenieket, ha
bármilyen, a rendôrség hatáskörébe
tartozó problémájuk adódna. Bár napi
nyolc órás munkaidôben dolgozik, ha
éles helyzet van (pl. betörés, rablás),
akár éjszaka is elérhetô „rendôrünk”.

„Ahol riasztó van, ott nem árt azt
használni, s a kaput, ajtót is célszerû
zárva tartani” – hívja fel figyelmünket,
mert bár szorgalmát, munkamorálját
szüleitôl tanulta, azért nem bánja, ha
kevesebb lehetôséget adunk a bûnel-
követôknek, így csökkentve ezáltal az
ô „felesleges” kiszállásait is. Történt
már olyan eset is, amikor egy házból a
pénztárcával együtt a slusszkulcsot is
elemelték, s a tulajdonos autójával tá-
voztak, miközben mindenki otthon
tartózkodott.

S ez nem egyedi eset.

Olyan is elôfordult már, hogy egy la-
kos bement a házba, miközben oda-
kint hagyta luxusautóját járó motorral.
Az ilyenre nem árt odafigyelni, mert
könnyen a kocsi eltûnéséhez vezethet.

Éjszaka például, ha egy közeli házban
nagy pakolást látunk vagy hallunk, va-
lószínûsíthetô, hogy nem az ott lakó
költözik éppen ilyen lehetetlen
idôpontban. „Jó dolog, ha odafigye-
lünk egymásra is” - hívja fel ennek
fontosságára a figyelmünket, hozzáté-
ve, hogy természetesen nem árt jóban
lenni szomszédainkkal, hogy elutazás
esetén legyen valaki, aki ránéz há-
zunkra, üríti postaládánkat. „Ha meg-
kérnek, én is szívesen vállalok el eh-
hez hasonló felügyeletet!”

Meglehetôsen tettrekész fiatalember-
rel és családjával gazdagodott tehát fa-
lunk, aki erejéhez mérten mindent el-
követ majd azért, hogy rend és nyuga-
lom legyen környezetünkben. Mi pe-
dig igyekezzük segíteni munkáját, ne-
hogy nekünk is felmutassa a „piros la-
pot”.

Szilágyi Balázs

„Egymás nélkül nem megy”
Beszélgetés Farkas Flóriánnal, Telki körzeti megbízottjával
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1951 nyarán ugyanis a fôvárost sok, az
akkori rendszer számára nem kívána-
tos családnak kellett elhagyni 24 órán
belül, feladva lakásukat, hátrahagyva
értékeiket. Budapesttôl távoli, alföldi
településeken, többnyire kulák csalá-
doknál jelöltek ki számukra tartózko-
dási helyet, amit nem hagyhattak el.

Szüleim is a négy kiskorú gyermekkel
áldozatává váltak ennek az intézke-
désnek. Dévaványán kaptunk egy szo-
bát. 1953-ban amnesztia tette lehetôvé
a kényszerlakhely elhagyását, de a fô-
városba nem költözhettünk. Szabó Fe-
ri bácsiék fogadtak be a Fô u. 14-ben.
Az ô házukban tölthettem gyerekko-
romból négy felejthetetlen évet, hisz
6-10 évesen nem a nehézségek, hanem
az örömök hagynak mély nyomokat.

A mostani Polgármesteri Hivatal épü-
letében lévô egyetlen tanteremben is-
merkedtem az írás-olvasás-számolás
rejtelmeivel. Regôs Feri bácsi és elô-
dei négy osztály számára biztosítottak
egyszerre oktatást. Ez három évfo-
lyam számára „csendes” órákat, több-
nyire írásbeli feladatmegoldást, olva-
sást jelentett, míg a negyedik évfo-
lyam számára aktív foglalkozást, fe-
leltetést, szóbeli magyarázatot, ének-

lést. Volt két fôs évfolyam, de volt né-
pesebb, mint a miénk, 10 feletti lét-
számmal. A mai szemmel nézve sa-
nyarú körülmények ellenére felsôfokú
végzettséget szerzôk is kikerültek eb-
bôl a közegbôl.

Felsô tagozatos bátyám Budajenôre
járt, nôvéremet a továbbtanulás remé-
nyében Budapesten élô nagynénénk
vette magához. Gimnáziumba kerülé-
sét a sport terén elért eredményeinek
köszönhette. 

Szabadidônket a nagy udvarokban, a
falut övezô réteken, erdôkben töltöt-
tük. Nem volt napközi, hisz az édesa-
nyák még otthon voltak. Ritkán hagy-
tuk el a falut. A felsô tagozatos diákok
nyáron úgynevezett „tûzôrséget” telje-
sítettek. A Legelôdomb tetején, egy ár-
nyas fa volt az ôrhely. A határ, a gabo-
naföldek kémlelése volt a feladat. A
„Tûzoltóság” emlékeim szerint az is-
kola melletti Kultúrház épületében
volt. Utóbbiban hétvégeken mozielôa-
dások voltak, illetve az iskolai ünnep-
ségek is itt kerültek megrendezésre.
Egy alkalommal jelmezes színielô-
adásra is sor került Regôs Feri bácsi
rendezésében.

Évente volt elsô áldozás. 9-10 éves le-

hettem, amikor több év után bérmálás
is történt a falu templomában. Zongo-
rázni tudó édesanyám vasárnaponként
a templomban orgonált. 

Télen gyakran volt disznóvágás, a csa-
ládok kóstolóval kedveskedtek egy-
másnak. Nem volt ritka, hogy na-
gyobb havazás, szélvihar akadályozta
a buszközlekedést, ilyenkor a pátyi
elágazástól gyalog jöttek haza édes-
apámék, testvéreim.

A „Telki Napló” egy korábbi számá-
ban olvastam, hogy a település be-
fogadó falu. Én ezt saját példánkkal
tudom megerôsíteni, hisz négy hoz-
zánk hasonló, kitelepített családot fo-
gadott be a falu közössége átmenetileg
vagy véglegesen. A háromszázat alig
meghaladó lélekszámú faluban akkor
mindenki ismert mindenkit és képes-
ségük szerint segítették egymást a csa-
ládok. Mi ebbôl a segítségbôl nagyon
sokat kaptunk, köszönet érte ma is.
1957 ôszén jutottunk szerény buda-
pesti lakáshoz, a költözés bonyolításá-
ban a helybéli barátok is tevékenyen
részt vettek.

A falu és az életforma megváltozott. A
múlt ismerete azonban fontos a közös-
ség alakításában, alakulásában. Ez ve-
zérelt gondolataim papírra vetésénél.
Egy-egy múltbeli esemény felelevení-
tésével szerettem volna az érdeklôdés-
sel olvasott „Telki Napló” sorait színe-
síteni.

Csiszér Eszter

Telki SE Sport Tánc
szakosztályának edzései

Torna  -  Zene  -  Tánc  -  Jókedv    
Az iskola aulájában minden 
kedden és csütörtökön 1/2 4- 1/4 5 ig ovis csoport

1/4 5- 1/4 6 ig iskolás kisebbek
1/4 6- 1/4 7 ig iskolás nagyobbak

Lányok és fiúk is jelentkezhetnek, gyertek, próbáljátok ki!

50 év távlatából50 év távlatából
Tisztelettel és hálával vettem részt a sváb és székely családok emlékére
készült emléktábla avatásán, akik a II. világháborút követô intézkedé-
sek miatt otthonuk elhagyására kényszerültek. Két kitelepítésrôl szólt a
megemlékezés. Én - egy manapság kevésbé számon tartott – harmadik
kitelepítés áldozataként, egy Telkibe áttelepült székely család szeretô be-
fogadására emlékezve hallgattam a kortársak visszaemlékezéseit.
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A Telki Általános Iskolában beköszön-
tött az ôsz és az idénynek megfelelôen
ki lehet függeszteni a „MEGTELT“
táblát a bejáratra. Az elsôsök – a sünik
Ildikó és Patrícia nénikkel és a katicák
Zsuzsa és Petra nénikkel - bûbájosak,
mint megszokhattuk. A felsôsök kama-
szos természete és a létszámuk idén
sem teljesen kiszámítható.
A jeges viharokkal teli nyári elôké-

szítô idôszakra pontot tett augusztus
22-én a képviselôtestület, eldöntötte
ugyanis a pedagógusok létszámát. Au-
gusztus 23-án indulhatott az érdemi
munka 1 pedagógus státusz és 1, 5 ál-
lásnyi vezetôi munkát segítô munkaidô
csökkenésével és az egy évvel ezelôtt
tervezettnél  kb. 50 órával, a 2007. évi
márciusi költségvetési rendelethez ké-
pest 4 órával kevesebb intézményi óra-
tömeggel.
Az átszervezett munkahely (eggyel
több osztály és kevesebb terem), vala-
mint az átszervezett vezetés (egyre
több változásból adódó feladat keve-
sebb munkaerôvel) az épülô tornate-
remmel örömteli társbérletben türe-
lemmel éli néha nehéz napjait. A csa-
pat a körülményekhez képest nyugodt
munkával kezdett hozzá a 2007/2008.
tanévhez. A vezetô munkáját segítô két
szakmai irányító – Somlai Judit az 1-4.
osztályokban és Csömör Zsuzsa az 5-
8. osztályokban – friss erôt adott a
szervezet átformálásához és a konst-
ruktív csapatmunkát preferáló igazga-
tónak egyaránt. A 31 fôs nevelôtestület
- 4 új taggal a távozottak helyén-, a ta-
valyi tetemes mennyiségû szakmai to-
vábbképzést beépítve dolgozta ki mun-
katervét - erôsen javuló együttmûkö-
déssel.
A várva-várt tornaterem és az új tanter-
mek megnyitását tekinti az intézmény
a jelen tanév fénypontjának. A másik
jeles nap az iskola szervezésében a
szokásos Alapítványi bál lesz 2008.
február 2-án. Talán még a barlangjából
kibújt medve is meglátogatja a rendez-
vényt.
A tantermi munkában nincs újdonság:
emberséges, piacképes, a tudást érték-
nek tekintô és életerôs, vidám és egy-
mást segítô polgárokkal szeretnénk
Telki faluközösségét erôsíteni.
Az iskolában összehúzódva és az új te-
ret tervezve békésen elférünk, remél-
jük hosszú, napfényes, meleg ôsz vár
ránk, jeges viharok nélkül.

Az iskolavezetés

A 2006. évi OKÉV mérések
értékelése, helyzetelemzés a 4.

évfolyamban
A 2006. évben elvégzett OKÉV (Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont)
mérés eredményeit 2007. év tavaszán küld-
ték meg intézményünknek. Az eredmények
megnyugtatóak voltak. Iskolánk fôleg a ma-
tematikai készségek terén az országos átlag
fölött teljesített. (pl.: elemi számolási kész-
ség, elemi gondolkodás, elemi kombinatív
képesség...) Azonban a mérés fô feladata
egy ösvény kijelölése a pedagógusnak. Hi-
szen az értékelt diagrammok, összesített
eredmények elárulják nekünk egy-egy évfo-
lyam erôsségeit, de gyengeségeit is.

Ennek megfelelôen kaptak tanácsokat, is-
mertetést az osztály képességeirôl azok a
felsôs kollégák, akik a tavalyi negyedikese-
ket idén átvették. Az elemzés mintájára
helyzetelemzés készült, amely beépült az
év végi beszámolóinkba, és a következô évi
szakmai tervezésbe. 
A 4. évfolyamon tanító kollégákkal megbe-
széltük a mérendô képességeket, azokat a
feladatokat, amelyek gyakorlásával 1-1
részképességet fejleszthetünk.
Elsô ránézésre a diagrammok azt mutatják,
hogy magasan az országos átlag fölött telje-
sítünk, a prezentációkon a kollegák között
átfutó morajlás is elégedettséget mutatott. 
A mérés eredményeinek köszönhetôen tud-
juk, hogy mit is kell tennünk. Több sziszte-
matikus gyakorlást és differenciált házi fel-
adat adását követeltük meg magunktól.
Az értô olvasás hétköznapokban való hasz-
nosítása lenne a fô cél, de addig, amíg a
könyvben lévô szöveget tananyagnak ke-
zeljük, és nem olvasástechnikai segítség-
ként, addig nehéz helyzetben lesznek gyer-
mekeink. Az értô olvasás azt jelenti, hogy a
gyerek képes eligazodni a hétköznapi vi-
lágban, képes fontossági sorrendet fölállíta-
ni, megérteni a dolgok, események logiká-
ját, problémamentesen megoldja hétköz-
napjait, azaz önálló életre képes. Vagyis tel-
jes egységet alkot az elvi tudás és a gyakor-
lat az életükben.

A pedagógusok szemléletét felül kell vizs-
gálni, hogy ne tananyagot tanítsanak, ha-
nem  azt a kulcsot adják a gyerekek kezébe,
ami önmagukhoz és a mi világunkhoz
szükségeltetik, hogy jól boldoguljanak és
legyen bennük igény a folytonos megúju-
lásra, (tanulás, önismeret, motiváció,
együttmûködés, siker, kiegyensúlyozott
személyiség, nyugodt életvitel), melyek
azonosak az EU kompetenciával. 
Ennek érdekében idén az iskolakezdés elôtt
egy új szemléletû szakmai tanfolyamon
vettünk részt mindannyian, a nálunk már

két éve mûködô HEFOP program keretén
belül.

2006-ban végzett  8. osztályos
tanulók matematika OKÉV

mérés tanulságai
A mérés feladat-összetételének kialakításá-
nál a példasor összeállítók, törekedtek a
sokszínûségre és az életszerûségre. A Telki
tanulók teljesítménye országos átlagon fe-
lüli volt a statisztikai elemzések szerint. A
feladatok többségének teszt jellege ellenére
a kitöltéshez és megoldáshoz szükséges
volt a tantárgyi tudás is.
Látva a példák összetételét, továbbá a tanu-
lók átlagon felül teljesítését bátran kijelent-
hetjük, hogy a gyerekek matematika tudása
átlagon felüli, ami a képességeken túl a jól
szervezett alapos tanári felkészítésnek is
köszönhetô.

Tantárgyi fejlesztések:
Iskolánkban a reál-munkaközösség célként
tûzte ki, hogy a mumusnak számító gondol-
kodtató tantárgyakat megszeretteti. A kollé-
gák többsége játékos formában igyekszik
tanítani, gyakoroltatni a matematikát. Fizi-
kából, kémiából egyre több a folyamatokat
szemléltetô kísérlet. Természetismeretbôl
és fizikából próbáljuk az angol kifejezése-
ket becsempészni a tanítási órákra. Csak
egy példa: a jelölések eredete, idô jele a „t”
(time) szóból. Biológiából egyes anyagré-
szek magyarázata szintén angol nyelven
történik. Fontos és jelentôs lépés, hogy az
iskolában több tantárgyból bevezettük a ní-
vó csoportokat. Így elérhetjük, hogy a gye-
rekeknek a tanulásban rendszeresen siker-
élményük legyen.
Minden évben népszerû a Reálnap megren-
dezése. Idén külsôs elôadókat is szeretnénk
meghívni a gyerekekhez. Terveink között
dr. Király Péter állatorvos is szerepel, aki az
állatvédôk országos kerekasztalának okta-
tási kabinet vezetôje. Ezen a napon a tantár-
gyak komplexitását is tervezzük azzal,
hogy a gyerekekkel közösen logikai játéko-
kat fogunk készíteni.
Örvendetes hír, hogy diákjaink közül már
nemcsak matematikából jutott több diák
megyei fordulóba, hanem az Öveges fizika
versenyen Kiss Tamás is megcsillogtathatta
tudását.
Ez évben is folytatódik az a tanulószobai
gyakorlat, hogy felsôs szaktanárok segítik a
gyerekek délutáni felkészülését a másnapi
tanórákra. A segítség nemcsak tantárgyi,
hanem tanulás-módszertani is. A tanulószo-
ba már nem csak biztonságos gyerek-
megôrzô, hanem a másnapi tanulásra való
alapos felkészülés lehetôsége is.

„Vége van a nyárnak, hûvös szelek járnak”
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A nyár végét Bakony-
bélben töltöttük

A 2. b-bôl jelentjük, hogy sikeres táboro-
zást éltünk át, ahol a testvéreink is velünk
voltak. A korosztály 5 évestôl 70 évesig
képviseltette magát. 20-an voltunk jóban
és rosszban. Bakonybélben a Vadszôlô
Panzió vendégházát bitoroltuk, amikor ép-
pen nem kirándultunk. Sok finomságot et-
tünk, rengeteg gyümölcs, édesség volt a
terülj-terülj asztalkán. Megismerkedtünk a
környékkel, barlangban is jártunk, meglá-
togattuk a Kálváriát, megbeszéltük az ál-
lomásokat, a Keresztutat, mikor mi történt
Jézussal. Tisztességesen viselkedtünk,
ezért lefelé gatyaféken közlekedtünk egy
meredélyen egészen a Szent-Gellért forrá-
sig. Nem szegte semmi a kedvünket, még
a másnapi zirci kirándulásra is szívesen
mentünk.
Rövid utazás után meglátogattuk a zirci
Arborétumot, ahol együtt böngésztük ki a
növények magyar és latin nevét. Itt éles-
ben ment az olvasás, sikerült is, sok érde-
kes dologgal találkoztunk, így augusztus
végén még nyíló ibolyát is láttunk. A nagy
séta után jól esett a pihenés az öreg fák tö-
vében, amiknek törzsét csak 6-nál többen
tudtuk átérni. Aztán fagyiztunk is, így bú-
csúztunk Zirctôl.
A következô napon a bakonybéli Monos-
tor és bencés templom vendégei voltunk.
A falu védôszentje az etióp Szent Mór, ôt
ábrázolta az oltárkép. Innen ajándékot is
hoztunk, karcsú gyertyát, levendula zsá-
kocskát.
Aztán eljött a nagy nap, messze utaztunk,
azaz Bakonynánára; egyenest a kocsmába
mentünk, de nem pálinkázni, hanem a

kocsmárosék kecskéit hajkurászni. Amikor
eluntuk ezt, elindultunk a híres Kék-túra
útvonalán Római-fürdôre, ez nekünk nem
mondott sokat, de Mariska néni nagyon iz-
gatott volt és a háziak is büszkén indítottak
bennünket útnak. Egy ideig bandukoltunk,
aztán, láss csodát, egy patak folydogált
alattunk. S végre elhangzott, amit vártunk,
le a mederbe, persze óvatosan, de vihán-
colva keltünk át, ha kellett, ha nem, a pata-
kon. Kicsit nedvesek lettünk, de nagyon él-
veztük. Húztuk-vontuk egymást, hol
felnôtt a gyereket, hol gyerek a felnôttet.
Aztán egyszercsak a víz vájta szurdok me-
redek lett, és sehol nem lehetett többé át-
kelni, ekkor nagy keservesen felkapasz-
kodtunk a turistaútra. Innen beszélgetve
sétáltunk a mesebeli gyökérfához, aztán a
vízeséshez. Sajnos ott csak a szép
lépcsôket láttuk, amit a víz ereje formált,
de víz sehol. Kicsit csalódtunk, de a sok já-
ték itt is örömet hozott az életünkbe. Aztán
a nánai önkormányzat buszában szundikál-
tunk Bakonybélig. Felejthetetlen volt.
Esténként vetélkedôk voltak, készítettünk
szobrokat, sokat játszottunk, beszélget-
tünk, nevettünk. Nem volt akadály sem az,
hogy ki kivel játszik, ki hány éves, fiú-e,
vagy lány. Zoli bácsival, Mariska nénivel
és Marika nénivel voltunk, aki 70 éve el-
lenére fürge volt, mesélt, énekelt nekünk,
sokat törôdött velünk és élete elsô
kézmûves munkáját is megcsinálta, egy
ujjbábot. Piliscséven volt iskolaigazgató
több mint 30 évig. Látszott is rajta, hogy
szereti a gyerekeket, mi is megszerettük
ôt. Olyanok voltunk, mint egy nagy csa-
lád, olyan igazi nagymamával, apával,
anyával, testvérekkel, és csak kacagás hal-
latszott. Szép idôt töltöttünk együtt au-
gusztus 21-26-ig.

2.b kispipik, Mariska néni és Zoli bácsi

Szellemiség a papíron

Immáron második alkalommal, idén
nyáron is elutaztunk Gyöngyöspatára,
hogy bátran kezünkbe vegyük ecsetjein-
ket, és szelíd hévvel maszatoljuk a mûvé-
szet hû kellékeit, sokat utaztatott papírja-
inkon.

Az amúgy is festôi gyümölcstermelô vi-
déken, Gyöngyöspatán 2007-ben már saját
mûtermünk is volt a házigazda jóvoltából.
Külön helyiségben napközben nyugodtan
tudtunk dolgozni, és kényelmesen el tud-
tuk raktározni felszereléseinket, produktu-
mainkat. A Telki iskola diákjai többféle
kézmûves és alkotói technikával ismer-
kedhettek meg a három táboroztató tanító
jóvoltából. A táborban készültek tanul-
mányrajzok, csendéletek, tájképek és má-
solatok, kiégethetô gyurmaékszerek, dísz-
dobozok, kitûzôk. A mûvészetek mellett a
térség megismerésére is jutott idônk. A hét
nap alatt bejártuk a környéket, kirándul-
tunk Gyöngyösön, vonatoztunk, pizzáz-
tunk és a melegre való tekintettel sokat fa-
gyiztunk. Az utolsó este a tábori Ki-Mit-
Tudon pedig megmutattuk egymásnak,
hogy közöttünk bizony nincs savanyú
uborka. A gyerekek önállóan készültek fel
az esti elôadásra, amellyel elkápráztatták
társaikat, és minket, pedagógusokat is.
Mégegyszer gratulálunk nekik.

A 15 telkis diákkal egy hét után jólesô
fáradtsággal és jónéhány remekmûvel in-
dultunk vissza az otthon melegébe és a
szülôk várakozó koszorújába.

Reméljük, jövôre is találkozunk. 
Üdvözlettel a táborvezetôk.
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Ez az év jól kezdôdött! 
Iskolánk a Budaörsi Kistérségtôl 2007. au-
gusztus 24-én kapott egy felkérést, hogy
Sóskúton, az augusztus 31-én, a Polgárok
Házában megrendezésre kerülô vers- és
prózamondó versenyen három fôvel jelen-
jen meg, ha ez lehetséges. Szerencsénk
volt, 6-8 telefon után összeállt a csapat. A
csapat tagjai: Palkó Enikô 3.a, Keserû
György 5.a, Keserû Péter 5. b osztályos ta-
nulók voltak.
Három korcsoportban versenyeztek a gye-
rekek:  7-14 év, 15-18 év, és 18 év felett. 
Palkó Enikô a 16 versmondó közül  máso-
dik helyezést, Keserû Peti a 6 prózamondó
közül szintén második helyezést ért el. 
A zsûri elnöke Bánffy György (Jászai-,
Kossuth díjas, Érdemes mûvész) volt, a
zsûri tagja volt többek között Böröndi Ta-
más, a Budaörsi Játékszín mûvésze.  
Bánffy György a verseny végén rövid érté-
kelésében külön kiemelte Keserû Gyuri
szenzációs teljesítményét: „Ahogy ez a kis-
fiú elmondta József Attila: Istenem címû
versét, szinte megjelent a színpadon József
Attila”. Palkó Enikônek - annak ellenére,
hogy nem ô lett a gyôztes - külön gratu-
láltak, lelkére kötötték, hogy vegye komo-
lyan a versmondást, és induljon el minden
alkalommal, amikor csak lehet.
Gratulálunk mindhárom diákunknak, büsz-
kék vagyunk rájuk! 

A versenyen jelenlévô Somlai Judit taní-
tónô és Csömör Zsuzsa tanárnô.

„Három nap veled!"
ATelki Általános Iskola 3 éves partnerisko-
lai kapcsolatot tart fenn a pécsi Mezôszél
általános iskolával. Az OKA által kiírt "Há-
rom nap veled!" pályázaton nyert 200.000
forint segítségével szép napokat töltöttek
együtt a tanárok - Kristóf Mariska, Putz Il-
dikó, Vasuta Zoltán és a kibôvített diákön-
kormányzat nebulói a partneriskola csapa-
tával.

Darnyi Tamás-féle
Úszónapközi

A nyár folyamán 6 turnusban 120 gyer-
mek élvezhette a hûs víz és a szakszerû
úszásoktatás elônyeit. Köszönet iskolánk
nevelôinek a sportos kisdiákok kíséretéért
és a kézmûves foglalkozások megszerve-
zéséért.
Lurkóink naponta 2km-t úsztak három
úszásnemet elsajátítva.
A gyönyörû Margitsziget változatos élmé-
nyekkel gazdagította a gyermekeket.
Állatokat simogattak, bújócskáztak a ro-

mok között, a modern játszóteret elfoglal-
ták. Élményekkel gazdagodtak, napbarní-
tottan tértek haza.

Rácz Ildikó szervezô

Vizitúra, 2007.
Július 2.- 8. között került sor a hagyomá-
nyos „telkisulis” vizitúrára a Bodrog fo-
lyón. A tábor fôszervezôje Pigi néni volt,
tanár segítôi pedig Homolya Vera,  Szonner
Balázs, látogatóként segített Sipos Anita,
Igaz Levente és még sokan mások. Tóth
Eszter és Egri Gábor szülôk pedig az ottho-
ni „Kényeztetést” biztosították.
A gyermekek közül a legtöbben most fejez-
ték be a hatodik osztályt, de voltak kiseb-
bek és olyanok is, akik már elballagtak az
általános iskolából.
A tábor ideje alatt megismerkedtünk Sá-
toraljaújhely, Sárospatak és Tokaj neveze-
tességeivel, és megtanultuk a kenukat kor-
mányozni. A folyó növény- és állatvilága
olyan szép volt, hogy még a kamaszodó
gyerekek is észrevették, megcsodálták. A
táborban a nebulók nagyon jól érezték ma-
gukat, amit mi sem bizonyít jobban, mint
hogy alig akartak aludni térni, a felnôttek
nagy bánatára…
A kenuzás utáni és az esti programok igen
vidáman zajlottak, volt éneklés, gitározás,
kártyázás, foci, röplabdázás, csocsó és be-
szélgetés.
Iskolánknak fontos, hogy diákjaink a hazai
táj egy újabb szeletével ismerkedtek meg,
új élményekkel, gyakorlati ismeretekkel
gazdagodtak.

Szonner Balázs

Alkotó tábor –
Tiszafüred

Ideális helyszínt választottunk, amikor Ti-
szafüredre gondoltuk nyugodt alkotóte-
rünket. Elvarázsoltak minket a szép vízpar-
tok, az alföldi tájak, épületek és a páratlan
hangulat. Ági néni kézmûves foglalkozásai
–fafestés, varrás, ékszerkészítés stb.- és An-
na néni rajz és grafikai órái lekötötték a dé-
lelôtti és délutáni idônket. Sok szabadidôt
is kihasználva kenuztunk a Tisza-tavon, fü-
rödtünk a kemping strandján, teniszeztünk
és felfedeztük a várost.
Nagyon kellemes volt a társaság, a lányo-
kon kívül két barátságos kanadai, de ma-
gyar származású kisfiú is részt vett a tábor
programjaiban.

Meszes Hajnalka, 8.osztály

Napközis tábor
2007. júliusában iskolánk két tanára Kiss-
né Bujdosó Krisztina és Konecsni-Herényi
Márta három turnusban "napközis tábor-
ban" foglalkoztatta a tanulóinkat (kb. 40-
en voltak). A hely egy Tök község fölötti
tanyán volt, ahol lehetôségük nyílt a gye-
rekeknek közelebbi kapcsolatba kerülni a
lovakkal, megismerkedhettek a lovak ápo-
lásának rejtelmeivel, alapfokú "lovas kép-
zést" kaptak; a fennmaradó idôben pedig
az íjászat, ping-pong, tollaslabda és az el-
maradhatatlan fürdôzés jelentett enyhülést
a 40 fokos hôségben! Akik ott voltak, min-
den este hihetetlen gyorsasággal merültek
bele a pihentetô álom karjaiba, hiszen tud-
ták, hogy másnapra is izgalmas, tartalmas
programokkal készülnek a szervezôk.

TE-KO Kupa TTE-KO Kupa Telkibenelkiben
2007. október 14-én, vasárnap 10 óra-
kor kerül megrendezésre a telki tenisz-
pályán a rendhagyó verseny, a TE-KO
Kupa, amelyre a szervezôk szeretettel
várnak minden általános iskolás gyer-
meket. A rendezvénnyel kapcsolatban
bôvebb tájékoztatást kaphatnak Barsi
Árpádnál (70/ 317-4192)
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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!

SSzzeepptteemmbbeerrii 
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt bbaabbáákk::
Berecz András és Gábor Anna gyermeke
Berrecz Áron, 
Brezina Péter és Kéri Eszter gyermeke 
Brezina Dániel
Martinák Ferenc és Martinák-Juhász Andrea
gyermeke Martinák Máté
Szabó István és Szabóné Blanka gyermeke
Szabó Anna, 
Szalay László és Simonyi Cecília gyermeke
Szalay Sámuel Mátyás

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. október 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..

Remek telki tenisz eredmények 
2007. szept. 14-én a telki iskolások, és a Telki SE tagjai közül 
5 iskolás vett részt a II. Follow Up Kupán az IDOM SE tenisztele-
pén (Budapest Népliget) megrendezett országos teniszversenyen.

Az ötvenegy induló közül a telkisek egy második és két harmadik
helyezést értek el!

Nagyon szép idôben, gyönyörû környezetben, zökkenômentes le-
bonyolításban, jó hangulatban telt az egésznapos verseny.

Eredmények:

Szilágyi Viktória 6.o. csoport második

Schiroky Szonja 2.o. csoport harmadik

Barsi Laura 4.o. csoport harmadik

Befektetôk figyelem!
Telki községben, belterület közvetlen

szomszédságában, panorámás,
természetvédelmi területtel határos, 

2900 nm. földterület (termôszôlô) eladó. 
Telefon: 06 20 987 9711
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Megkezdôdött az
iskola

A tanévnyitó képei

     


