
Bújnak a cserepek
alá a verebek:
csip-csirip.
Hideg van, hideg a
mindenit!
Az ablak üvege
citeráz, szaporáz.
Az ajtón ijedt kis 
szelecske kotorász. 
Brummog az erdô is, 
dörmögô hanglemez.
Morog a medve. 
ébredez.

Kányádi Sándor:

Február (részlet)
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Népszavazás
Tisztelt Választópolgár!

2008. március 9-én ügydöntô országos népszavazásra kerül sor

Kedves Telkiek!
Az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága szeretettel hív
és vár minden telki lakost az 1848-as forradalom évfordulójának
megünneplésére 2008. március 16-án, vasárnap este.

Interjú az AVE Tatabánya Zrt.
vezérigazgatójával

A KOKUKK Egyesületben néhányunk régi terve volt, hogy egyszer
interjút készítünk a Telkiben hulladékszállítást végzô AVE Tatabánya
Zrt. képviselôjével. Kíváncsiak voltunk, hogy is fest a hulladékproblé-
ma egy másik szemszögbôl, és volt néhány elgondolásunk is, aminek
szerettünk volna az esélyeirôl tudakozódni.

Gyógyulás karnyújtásnyira
Szombaton is nyitva tart az Ágnes Gyógyszertár Telkiben

6. oldal

A Hónap növénye – a kikeleti bangita

5. 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.)

2008. január 22.2008. január 22.

Ôszapó közi társasházak
Az ülés elsô napirendi pontja sok érdeklôdô jelenlétével zaj-
lott. Az öreghegyi Ôszapó köz sajátos kialakítású, 2-3000
négyzetméteres telkeire ugyanis öt, egyenként hatlakásos tár-
sasházat tervezett egy ingatlanokkal foglalkozó cég. A telepü-
lésfejlesztési koncepcióban már több éve jelezték a szakembe-
rek, hogy szükség lenne a lakás választék bôvítésére. Akiknek
változik az élethelyzetük, és esetleg már nincs szükségük ker-
tes házra, de Telkiben szeretnének maradni, jelenleg nincs erre
lehetôségük. Szintén nincs lehetôség arra sem, ha valaki a szü-
leinek vagy a gyerekeinek szeretne kisebb méretû lakóingat-
lant vásárolni a településen.
A cég prezentációját Csongrádi János építész mutatta be a je-
lenlévôknek. Az elôadás során elhangzott, hogy a projektnek
igazodnia kellett ahhoz, hogy a lakásépítést – amennyiben
megvalósul - az önkormányzat szigorú feltételekhez köti: a
Telkiben megszokottnál kisebb beépíthetôségi százalék, maxi-
mum 6 méteres magasság lenne megengedhetô, ezenkívül a ki-
vitelezônek gondoskodnia kell az épületek környezetbe integ-
rálásáról, intenzív fásításról, valamint a parkolóhelyek telken
belüli megoldásáról.
Az érintett lakosokat azonban nem gyôzte meg a koncepció, és
kérték a testületet, hogy még ezekkel a feltételekkel se enged-
jék, hogy felépüljenek a házak. Számtalan kifogást soroltak fel
emellett a hozzászólók, amelyek közül a legfontosabb az volt,
hogy az ott lakók abban a reményben költöztek Telkibe, hogy
a környezetük nyugodt, családi házas övezet marad, ahol nem
kell tartani az elvárosiasodástól. Válaszként a polgármester ki-
fejtette, hogy ettôl továbbra sem kell tartani, ezért is köti az ön-
kormányzat a szokásosnál is szigorúbb feltételekhez az esetle-
ges építkezést. Emellett az ominózus telkek kialakítása miatt
az eladásukból csak abban az esetben remélhet a falu bevételt
a közeljövôben, ha megvalósulna egy ilyen projekt. Így pénz-
hez jutna a község, amelybôl aztán beruházhatna.
Sokan azt kifogásolták, hogy az Ôszapó köz nem bírná el a
megnövekvô forgalmat; volt, aki azt javasolta, hogy szüntes-
sék meg a zsákutca jelleget, és nyissák meg az utat a Szajkó ut-
ca felé.
A telkeket nem lehet és nincs értelme megosztani – hangzott el
egy érdeklôdô kérdésére válaszként, emellett még számtalan
alternatív ötletet vetettek fel a jelenlévôk. Mindenesetre át kell
gondolni a kialakítást és az esetleges megvalósítást is.
A képviselô testület a prezentáció után nem döntött, hanem to-
vábbi konzultációt folytat a témában.
(A Telki Napló minden esetleges fejleményrôl beszámol majd
a lap hasábjain.)

Iskolaigazgatói poszt betöltése, alapító oki-
ratok módosításai
A következô napirendi pontban a képviselôk úgy határoztak,
hogy 2008. február 4-tôl Dr. Pencz Lajost határozatlan idôre
szóló napközis nevelôi közalkalmazotti jogviszonya mellett
határozott idôre 2008. április 30-ig a Telki Általános Iskola

igazgatói teendôivel is megbízzák.
Ezután a Polgármesteri Hivatal, a Telki Óvoda, valamint Ál-
talános Iskola alapító okiratának technikai jellegû módosítását
fogadták el a döntéshozók, majd az iskola Szervezési és
Mûködési Szabályzatában (SZMSZ) a helyettesítés rendjében
történt változás.

A 2008-as teljesítménykövetelmények alapját
képezô kiemelt célok meghatározása
A testület 2008-ra vonatkozóan az alábbiakban határozta meg
a Polgármesteri Hivatalban a teljesítménykövetelmények
alapját:
I. Folyamatos feladatokkal összefüggô célok:
Pénzügyi teljesítéssel és gazdálkodással összefüggô felada-
tok:
- a feladatok és a hozzárendelt pénzügyi források optimalizá-

lása, a mûködôképesség fenntartása,
- szükség és lehetôség szerint pótlólagos források feltárása

(pályázati lehetôségek szélesebb körû alkalmazása és hasz-
nosítása),

- célszerûség, hatékonyság, takarékosság, átláthatóság, kiszá-
míthatóság,

- a gazdálkodási munka szabályozottságának fejlesztése, el-
lenôrzése,

- az intézményhálózat kihasználtsági mutatóinak folyamatos
figyelemmel kísérése,

A hivatali ügyintézés korszerôsítésével összefüggô feladatok:
- állampolgár-központú ügyintézés,
- az ügyfelek igényeinek hatékony és eredményes „kiszolgá-

lása”,
- az informatikai rendszer fejlesztése.
Mûködési folyamatok korszerûsítésével összefüggô felada-
tok:
- az emberi erôforrás hatékony felhasználása (dolgozói elége-

dettség),
- a mûködés hatékonysága, szakszerûsége (ügyfél-elégedett-

ség),
- az önkormányzati rendeletek alkalmazásának és betartatásá-

nak ellenôrzése.
Tanulással, továbbképzéssel összefüggô feladatok:
- a köztisztviselôk szakmai tudásának folyamatos fejlesztése.
II. Aktuális feladatokkal összefüggô célok:
1. A 2008. év kiemelt célja az EU-s pályázati lehetôségek ki-

használása minden olyan területen, melyet önkormányza-
tunk fejleszteni kíván. 

2. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a rendezett fa-
lukép kialakítására, a lakosság életminôségének, a lakossá-
gi szolgáltatások minôségének javítására. (Parkok-játszóte-
rek gondozása, új óvodaépület építésének elôkészítése,
sport, kulturális, szórakoztató programok, stb.).

A 2008-as testületi ülések munkaterve
Ezt követôen a jelenlévôk megszavazták az ülések 2008-as
munkatervét, amely márciustól a következôképp néz ki:

2008. március
1./ 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
2./ 2008. évi költségvetés elfogadása

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl
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3./ Támogatási kérelmek megtárgyalása
4./ Iskolai beiratkozás idôpontjának meghatározása
5./ Szociális rendelet felülvizsgálata
6./ Gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata
2008. április
1./ 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadás

elfogadása
2./ A Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza beszámolója

a családsegítés, gyermekjóléti feladatok 2007. évi ellátásá-
ról

3./ Javaslat a 2008. évi közbeszerzési terv elfogadására
4./ Beszámoló a 2007. évi temetôüzemeltetésrôl
5./ Vagyonrendelet megtárgyalása
2008. május
1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról
2./ 2007. évi belsô ellenôri jelentés elfogadása
3./ Tájékoztató az óvodai beiratkozásról
4./ Beszámoló a 2008. I. negyedévi gazdálkodásról
Közmeghallgatás 
2008. június
1/ Budakeszi Rendôrôrs beszámolója a település közbiztonsá-

gi helyzetérôl
2./ Óvodavezetôi megbízás kérdése
2008. augusztus
1./ Szeptemberi tanévindítás aktuális kérdései
2./ Beszámoló a 2008. évi I. félévi gazdálkodásról
3./ Beszámoló közoktatási intézmények mûködésérôl
4./ Beszámoló az adókintlévôségek behajtásának állásáról
5./ Intézményi étkeztetési térítés díjak meghatározása
2008. szeptember
1./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
2./ Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati ösztöndíj-

rendszerhez való 2009. évi csatlakozás 
2008. október
1./ Beszámoló az önkormányzati alapítású Alapítványok

mûködésérôl
2./ Beszámoló az egészségügyi szolgáltatások helyzetérôl
3./ Intézményi beszámoló megtárgyalása – Iskola, Óvoda – 
2008. november
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2008. III. negyedévi költség-

vetési gazdálkodásáról
2./ 2009. évi költségvetési koncepció beterjesztése
3./ 2009. évi belsô ellenôrzési munkaterv elfogadása
Közmeghallgatás
2008. december
1./ Önkormányzati adó rendeletek felülvizsgálata 
2./ Vízdíj és szennyvízdíj megállapítása
3./ Az ivóvíz hálózat üzemeltetésének kérdése
4./ Szemétszállítási díj megállapítása
5./ Sírhelymegváltás díjának meghatározása
6./ Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának meghatá-

rozása
7./ Intézményi térítés díjak meghatározása

Feladatellátási-szerzôdés elfogadása, az iskolai,
óvodai logopédiai ellátás és gyógytestnevelés 
A témával kapcsolatban hosszú vita alakult ki, többen meg-
kérdôjelezték, hogy a törvények által elôírtnál nagyobb mér-
tékben kell-e falunknak biztosítania az ingyenes logopédiai
ellátást. Végül arról döntöttek az egybegyûltek, hogy az isko-
la logopédusának közalkalmazotti jogviszony mellett, az ed-
digi munkaóráin felül heti 6 órányi túlórapénzt biztosítanak, a

nevelési tanácsadó félállásban, 10 órás gyakorlati és 4 órás ad-
minisztratív tevékenységet folytat Telkiben, a gyógytestneve-
lési szolgáltatást pedig heti 3 órával kibôvítik.

Illetményváltozások
Az ülésen határoztak az intézményvezetôi, polgármesteri, va-
lamint az aljegyzôi illetményekrôl is, amelyeket a törvény ál-
tal elôírt módon emeltek meg. Az aljegyzô esetében a megnö-
vekedett munka - és a jegyzô tartós hiánya -, a polgármester
esetében a törvényi kötelezettség - településünk lakossága el-
érte a háromezer fôt - indokolja a változtatást.

Változtatási tilalom feloldása, T-Com fejlesztési
tervek
A képviselô testület a rendezési terv módosításával párhuza-
mosan még 2006 végén döntött arról, hogy változtatási tilal-
mat rendel el a faluközpont egyes területein. Tekintettel arra,
hogy a Napsugár utca és a Fô út által határolt területen a tele-
pülés tervezô hozzájárult a tilalom feloldásához, a testület
egyhangúlag úgy döntött, hogy megszünteti a korlátozást.  A
BECCO tulajdonában lévô faluközponti területen a rendezési
terv elfogadásáig marad a változtatási tilalom.
Ezután a T-Com kérelmét tárgyalták, majd fogadták el a kép-
viselôk. Ennek értelmében a cég szeretné a telekommunikáci-
ós szempontból legfejlettebbnek számító VDSL technológiát
megvalósítani a településen. A hálózat kiépítése közterületen
történne, amelyhez tulajdonosi hozzájárulás szükséges a hiva-
tal részérôl. A Polgármesteri Hivatal a Fôépítésszel egyezte-
tett feltételek szerint elôírta, hogy a kijelölt helyeken a háló-
zatépítés során a falukép nem sérülhet, a szekrényeket nö-
vényzettel kell eltakarni, a nyomvonalakat pedig teljes széles-
ségben vissza kell aszfaltozni.

Tervezési megbízás kútfúrásra
A következô napirendi pontban Réthy Imre képviselô tájékoz-
tatta a testületet, hogy 2008. január 14-én a Pénzügyi és a Te-
lepülésfejlesztési Bizottság közös ülést tartott, melyen részt
vettek Budajenô hasonló bizottságainak elnökei is. Itt kölcsö-
nösen tájékoztatták egymást a tervekrôl és a fejlesztési elkép-
zelésekrôl, megállapodtak azokban a pályázatokban, melye-
ken közösen lehetne indulni, valamint tárgyalták azt az aján-
latot, ami Telki vízellátására vonatkozik. Ennek elôzménye
az, hogy Telki, Budajenô és Páty települések az elmúlt év so-
rán pályázatot írtak ki „Lágyabb víz” témában, de a közös terv
Páty kihátrálása miatt kudarcba fulladt. Azonban Telkinek és
Budajenônek is van egy érvényes határozata arra vonatkozó-
an, hogy a Fôvárosi Vízmûvekkel kívánnak tárgyalásokat kez-
deményezni a települések lágyabb vízzel való ellátására. Páty
ilyen határozatot nem hozott, mivel saját vízbázis kútfúrással
történô megvalósítására törekszik. A jelen helyzet szerint vé-
lelmezhetôen a Fôvárosi Vízmûveknek nem érné meg Páty
nélkül Telkibe kihozni a vizet, ezért alternatív megoldásokat
kell keresni. Ennek egyik lehetséges megoldása a saját vízbá-
zis létrehozása, mivel Telki rendelkezik elvi engedéllyel kút-
fúrásra. Az AQUAPLUS Kútfúró, Kútjavító és Vízépítô Kft.
ajánlatot tett a tervek elkészítésére és engedélyeztetésére, és a
szerzôdés aláírását követôen, az adatszolgáltatás megérkezé-
sétôl számított 2 hét alatt elkészítené a terveket, az engedélye-
zési eljárás lefolytatása pedig a hatóságoktól függôen 2-3 hó-
nap lenne. A tervek alapján 2 kutat fúrnának községünkben,
amelyekbôl kényelmesen el lehetne látni falunk, valamint
szomszédtelepüléseink vízellátását is, és ez akkor is gazdasá-
gos lenne, ha Páty nem csatlakozna. A vízdíj az elôzetes szá-
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mítások szerint a jelenlegi 619 helyett 390 forint körül lenne,
mely az amortizációt is tartalmazná, és a lakossági ár akkor
sem emelkedne, ha majd veszélybe kerül (2010 körül) a víz-
díj állami támogatása. A tervezés díja 850.000 forint plusz
20% Áfa lenne, ami nem haladja meg a közbeszerzési értéket.
A Pénzügyi Bizottság január 14-i ülésén úgy döntött, támogat-
ja, hogy a Polgármesteri Hivatal rendelje meg a részletes ter-
veket és a vízjogi engedélyek beszerzését. 
A kútfúrás után nyert víz bizonyosan kemény karsztvíz lenne,
de az AQUAPLUS Kft. elmondta, léteznek olyan lágyítási el-
járások, melyek a vízkô kicsapódását legalább 80 százalékban
megnehezítik, tehát a település két pontjára telepített kút ezzel
a mágneses eljárással jelentôsen lágyabb vizet eredményezne.
A képviselôk ezt követôen úgy határoztak, hogy felhatalmaz-
zák a polgármestert a szerzôdés megkötésére.

Pályázat új óvodaépület építésére
Döntés született arról, hogy az önkormányzat a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Operatív Program által meghirdetett
„A KMRFT „A Közoktatási Intézmények Beruházásainak Tá-
mogatása” címû pályázati felhívására, „A Telki Óvoda bôvíté-
se új telephellyel”  tárgyában pályázatot kíván benyújtani. Eh-
hez eredményes pályázat esetén falunk biztosítja a csaknem
66 millió forint önrészt az idei évi költségvetésben.

A budakeszi orvosi ügyelet meghosszabbításának
finanszírozása

A következôkben a testület felkérte a Szociális, Egészségügyi,
Ifjúsági Bizottságot, hogy tárgyalja meg, és tegyen javaslatot
a polgármesternek Budakeszi Város Önkormányzatának ké-
relmérôl, melyben az orvosi ügyelet plusz három óra igénybe-
vételének jóváhagyását és a települési önrész finanszírozását
kérték.

Falugazda
Hosszabb vita alakult ki a jelenlévôk között arról, hogy falu-
gazdaként, avagy közterület-felügyelôként alkalmazzon-e az
önkormányzat a jövôben egy kiterjedt „falu-felügyelôi” sze-
repkört ellátó személyt. A kérdést végül elnapolták.

Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatról
Az ülés utolsó témájáról Móczár Gábor tájékoztatta az egy-
begyûlteket. Elmondása szerint a szervezés folyamata meg-
akadt, mivel a Kissolymosban lévô lelkészt elhelyezték a fa-
luból. 2007 novemberében volt az utolsó levélváltásuk, akkor
arról értekeztek, hogy mikor tudnának az iskolával közös ki-
rándulást szervezni a településre. Ez a helyi lelkész áthelyezé-
sével megakadt, és véleménye szerint majd az új igazgatót
kellene belevonni a további szervezésbe. A másik gyergyói
kapcsolatfelvétel is stagnál. 2007 nyarán voltak Gyergyóban
egy kiránduláson, de azóta az ottani képviselô nem válaszol a
leveleire. Az alpolgármester elôreláthatólag 2008 májusában
látogat el arra a környékre, és amennyiben már lesz az iskolá-
nak új igazgatója, akkor bele kell vonni egy közös kirándulás
szervezésébe 2008 nyarára.

szb

Kedves Telkiek!
Az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és

Sport Bizottsága szeretettel hív és vár 

minden telki lakost az 

1848-as forradalom évfordulójának
megünneplésére

2008. március 16-án,
vasárnap este.

Program:
Fáklyás felvonulás a Pajtától az Iskoláig,

a Petôfi u. - Rákóczi u. - Erdô u. - Akácos u. útvonalon.

Gyülekezô a Pajtánál 18.15-kor, indulás 18.30-kor.

A fáklyákat az Önkormányzat biztosítja!

19.00-tól a telki Általános Iskola tanulóinak mûsora és
megemlékezés az iskola aulájában.

Kérünk minden telki lakost, hogy az ünnep tiszteletére
tûzze fel a kokárdát és lobogózza fel házát nemzeti zász-
lónkkal!

E b o l t á s
Oltás: Március 28. (pénteken) 16-18 óráig Telki Pajta

április 1. (kedd) 10-12 óráig 
Telki, Gyöngyvirág u.

Pótoltás Április 2. (szerda) 16-18 óráig  Telki Pajta

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy minden 3
hónaposnál idôsebb ebet veszettség ellen kötelezôen be
kell oltani. Ennek költsége: 2700.-Ft/eb
A veszettség elleni oltással egy idôben az ebek tablettás
féregtelenítését is el kell végezni.
Egy tabletta ára: 150.- Ft
Az adag testsúly kilogrammonként változó:

10 kg-ig 1 tabletta
20 kg-ig 2 tabletta
30 kg-ig  3 tabletta

Az oltás kérésre háznál is történhet, ára:  3200.- Ft/eb

Az oltás március-április hónapban a fentiekkel azonos
tarifával (2.700.- Ft/eb) elvégeztethetô a Telki,
Harangvirág u. 26. szám alatti Állatorvosi rendelôben is,
az alábbi rendelési idôben:
Kedd-csütörtök: 7-19 óráig
Szombat: 9-12 óráig

Kérjük az eb oltási könyvét szíveskedjék magával hozni.

Telki Önkormányzat
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Tájékoztató

Tisztelt Választópolgár!

2008. március 9-én ügydöntô országos népszavazásra kerül
sor a következô kérdésekben:

"Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvôbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást követô év január 1-jétôl ne kelljen
kórházi napidíjat fizetni?"

"Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és
a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást kö-
vetô év január 1-jétôl ne kelljen vizitdíjat fizetni?"

"Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsôfokú tanulmá-
nyokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetni-
ük?"

Értesítô.
Minden választópolgár 2008. február 22-ig névre szóló "Értesítô"-ben kap tájékoz-
tatást a névjegyzékbe vételérôl. Ha nem kap "Értesítôt", a helyi választási irodában
- a jegyzônél - érdeklôdhet annak okáról.

A szavazás helye
Minden választópolgár az "Értesítô"-ben kap tájékoztatást annak a szavazóhelyiség-
nek a címérôl, ahol leadhatja szavazatát.
Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövet-
ségén vagy fôkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegy-
zékbe vételét 2008. február 22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján
a helyi választási iroda vezetôjétôl. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy,
hogy az 2008. február 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába.
A kérelem benyújtásával ne várja meg az "Értesítô" kézbesítését! A nyomtatvány
mintáját az Internetrôl (www.valasztas.hu) letöltheti, továbbá ott tájékozódhat arról
is, hogy mely országok mely településein van lehetôség a szavazásra.
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazo-
lással szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március
7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetôjétôl. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást,
hogy a kérelem 2008. március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választá-
si irodába. A nyomtatvány mintáját az Internetrôl (www.valasztas.hu) letöltheti.
Igazolással csak az elôre kijelölt szavazókörzetben szavazhat.

Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat.
FIGYELEM: mozgóurna csak írásban kérhetô! Mozgóurnát a szavazás napja elôtt a he-
lyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

A szavazás módja
Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap
készül. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett kör-
be tollal írt X vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetô fi-
gyelembe.

A népszavazás eredményessége
Az ügydöntô országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország
összes választópolgárának több mint egynegyede azonos választ ad.
A választópolgárok döntése az Országgyûlés számára 3 évig kötelezô. Ha a
népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyûlésre.
A népszavazással kapcsolatos információkat a www.valasztas.hu internetes ol-
dalon találhat, illetve tájékoztatásért a helyi választási irodához (Tel: 26-372-
037) fordulhat:

Helyi Választási Iroda

Tisztelt telki polgárok!

Sajnálatosan nagyon kevés a nemze-
ti ünnepek alkalmával házainkon,
épületeinken lobogó nemzeti zászló.
A 2000. évben és tavaly ôsszel már
sikerrel lezajlott akció után az Ön-
kormányzat ezúton felkínálja azt a
lehetôséget, hogy a helybéli lako-
soknak kedvezményes áron besze-
rez nemzeti zászlókat.

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 2008. március 7-ig megrendel-
hetôk a Telki Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán 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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Gyógyulás karnyújtásnyira
Szombaton is nyitva tart az 

Ágnes Gyógyszertár Telkiben
Ki ne emlékezne arra, hogy nem is olyan régen még Budakeszi-
re, Biatorbágyra, vagy a fôvárosba kellett utazni, hogy szükség
esetén gyógyszerhez jussunk?
Falunk lakosainak száma a közelmúltban átlépte a háromezret. A
megnövekedett igényeket kielégítendô tavaly egy új gyógyszer-
tárral bôvült községünk ellátása. A Telki Újfalu megállóhelytôl
néhány méterre található épületben azonban már nemcsak a hét-
köznapokon juthatunk orvossághoz: a heti két napon délelôtt,
hétfôn, szerdán és pénteken pedig délután nyitva tartó patika
ezentúl szombaton is a betegeskedôk rendelkezésére áll.
Ennek hátterérôl lapunk kérdésére Borotsek Ferencné, a gyógy-
szertár vezetôje elmondta, hogy nemrég az ÁNTSZ feltételeit tel-
jesítve közszorgalmúvá minôsítették a patikát, ennek köszönhe-
tôen - elsô lépésként - szombaton is kapható községünkben or-
vosság. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a betegek szombaton
tudnak a legkönnyebben patikába menni – teszi hozzá, majd el-
árulja, hogy a jövôben - az Egészségház létrejötte után - tervezik
a nyitvatartási idô további bôvítését.
És hogy a jövôben biztosan ne kelljen máshová utazni gyógysze-
rért, arra garancia lehet, hogy - lépést tartva a kor vívmányaival
- amint megoldódik a technikai háttér, tervezik az internetes
gyógyszerrendelési szolgáltatás bevezetését is!

Az Ágnes Gyógyszertár elérhetôsége: 26/ 572-026 

Nyitva tartás: Hétfô:          12-18 óráig
Kedd:           8- 14 óráig
Szerda:        12-18 óráig
Csütörtök:    8-12 óráig
Péntek:        12-18 óráig
Szombat:      8-12 óráig

Szilágyi Balázs

FELHÍVÁS
A Katolikus Karitász országos programot
indított „Apró segítség a gyermekeknek!”

címmel,
melynek során a hamarosan bevonásra kerülô 1 és 2
forintos érméket gyûjtik össze rászoruló gyermekek
javára. A gyûjtésbe a helyi (Telki-Budajenei) Karitász
Csoport is bekapcsolódott.

Szeretettel várjuk adományaikat Telkiben a zöldségesnél,
illetve Budajenôn a Bartos-Gyárfás vegyesboltban

elhelyezett gyûjtôedényeinkben nyár közepéig.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÜKET!

Életének 86. évében 2008. február 12-re virradó éjjel el-
hunyt ifjabb Kodolányi János.
Kodolányi János író fia 1922. szeptember 23-án született
Budapesten.
A Pázmány Péter Tudományegyetemen néprajzi, finnug-
risztikai, nyelvészeti és mûvelôdéstörténeti tanulmányokat
folytatott.
1945-ben szerzett diplomát, majd a Néprajzi Múzeum
munkatársaként kezdte meg tevékenységét.
Kultúrpolitikai okokból 1949-ben Pécsre helyezték, ahonnan
1957 végén került vissza a Néprajzi Múzeumba, melynek
1969-tôl nyugdíjazásáig, 1987-ig fôigazgató-helyettese volt.
1966-ban a néprajztudomány kandidátusa lett, 1997-ben
akadémiai doktori címet szerzett.
1997-ben a Magyar Köztársasági érdemrend Tiszti Ke-
resztjével ismerték el tudományos és muzeológiai tevé-
kenységét.
2002-ben a Finn Köztársaság a Finn Oroszlán Rend pa-
rancsnoki fokozatával tüntette ki, elismerve a rokon népek
körében végzett tudományos tevékenységét és a finn-ma-
gyar kapcsolatok terén végzett munkáját.
Ifjabb Kodolányi János tudományos tevékenysége mellett

író édesapja munkásságának megôrzéséért is sokat tett.
Egyesületünket megalakulása óta támogatta. 
Segítsége sokat jelentett Kodolányi János életmû-kiállítá-
sának megrendezésekor (Telki, 2004). Személyes beszá-
molói, a tárgyi emlékek rendelkezésre bocsátása (fényké-
pek, levelek, folyóiratok), a Veszprémi Múzeummal való
együttmûködésben való segédkezése mind hozzájárultak
ahhoz, hogy a kiállítás megszülessen és sikeres legyen. 
Az egyesület más, az író életmûvét bemutató, ismeretter-
jesztô jellegû alkalmain is részt vett, elôadást tartott, elô-
adókat ajánlott. (Kodolányi irodalmi est; a Szent István
Társulat Kodolányi-életmû sorozatának könyvbemutatója;
Jókai Anna Kodolányi estje).
Amíg egészsége engedte, a Kodolányi-házon elhelyezett
emléktábla koszorúzására is eljött minden év március 13-án.
Jó volt vele együtt dolgozni, jó volt a klasszikus mûveltsé-
gû tudóssal beszélgetni, jó volt hallani kicsit reszelôs hang-
ját a telefonvonal túlsó végén.
Búcsúztatására 2008. február 25-én negyed 12-kor került
sor a Farkasréti temetô Makovecz-termében.

Molnár Krisztina Rita – Kodolányi János Kulturális és
Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

BÚCSÚ IFJABB KODOLÁNYI JÁNOSTÓL

Kedves Telkiben élô lányok és
asszonyok, anyukák és jövendô

anyukák!

Várunk Titeket szeretettel a tornacsarnokban
minden hétfô este 21 és 22 óra között egy jó kis
mozgásra! Nincs szükség extra felszerelésre, csak
lelkesedésre! Gyertek!
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Faludisznaja
Szûk két mázsa – ennyit nyomott idén a hagyo-
mányoknak megfelelôen február elején meg-
tartott Faludisznajának áldozati állata. Aki ko-
rán érkezett a Pajtába, tanúja lehetett a profi
disznóölésnek és vágásnak, majd elsôként kós-
tolhatta meg a malac egyik sorstársából készült
elôzetesen bepácolt tarját.
Mindeközben már melegedett a tea és a forralt
bor, amelyre szükség is volt a hamarosan elké-
szülô toros káposzta mellé. A szorgos készítô-
mesterek korán reggel óta tartó munkája akkor
ért be igazán, amikor az egyre gyarapodó ven-
dégsereg nagy örömére kész lett az elsô adag
sült kolbász, valamint májas és véres hurka.
Népzenei aláfestés itt - bábszínház és kézmû-
ves foglalkozások a gyerekeknek ott, azaz a
Jung-házban – így festett napközben az evéssel
és ivással egybekötött falumulatság.
Aki késôn akart csatlakozni, annak csalódnia
kellett, ugyanis a gördülékeny munka követ-
keztében igen hamar elkészültek a finom disz-
nóságok, és ami még ennél is fájóbb a késôn
érkezôknek, hamar elfogyasztották a korábban
óriási számban érkezôk az ezúttal is remek ízû
ételeket. Maradt hát nekik is a forralt bor,
amely viszont sokáig kitartott, és aki megkós-
tolta, talán rögtön jobb kedvre is derült tôle…
Köszönet illeti az önkormányzatot és a szerve-
zôket, valamint a disznóval szakszerûen „elbá-
nó” önkénteseket kitartó munkájukért!

szb

Nyugdíjas találkozó
februárban

Köszönet mindenkinek, aki hozzájá-
rult a jó hangulathoz, nem sajnálva
idejét! Segítségükkel sok finomság
került az asztalokra.
Az összejövetelt Telki legidôsebb la-
kosa, a 97 éves Elek bácsi is megtisz-
telte jelenlétével.

Schaffer Márta

Milyen is egy jól megtervezett kert? Nem
egyszerû dolog.
Legyen benne mindig csodálnivaló, de ne le-
gyen zsúfolt.
Legyen érthetô a szerkezete, ne legyen unal-
mas.
Legyenek titkai, ne fogja át rögtön a tekintet.
Az is jó, ha nem lehet belátni az utcáról.
Kellenek örökzöldek, virágzó sövények, fák,
cserjék, évelôk, egynyáriak, hagymások.
Legyen magassága – kellenek futónövények.
Legyen mélysége – kell egy kis mértan.
Tavasszal ébressze a lelkünket, ôsszel legyen
káprázatos színû, nyáron illatozzon, zizeg-
jen, susogjon. Hóval borítva is legyen válto-
zatos.
Legyen benne némi finomság – zöldség,
gyümölcs, pihenôhely a családnak, tér a gye-
rekeknek, nyugvópontok a szemnek.
Menedék a madaraknak, a kisállatoknak.
Nos, úgy gondolom, ez esetben nem baj, ha
mindent akarunk.
Csak okosan kell válogatni. Keressünk olyan
növényeket, amelyek „több dolgot is tud-

nak”. Így mindennek jut majd hely…
A kikeleti bangita (Viburnum x bodnantense)
az elsôk közt virágzik, illatos, ôsszel pedig
meleg, lilás-piros ruhát ölt.
Tenyészhely: védett fekvésbe ültessük, a kert
egy napos, félárnyékos zuga megfelel neki.
Talajigény: üde, humuszos, tápdús talajt igé-
nyel, a meszes földben is megél.
Gondozás: a kikeleti bangita egy felfelé
törô, késôbb szétterülô hajtásrendszerû, sza-
bályos, 2-3 méter magas, váza lakú cserje.
Ha megfelelô teret biztosítunk neki, stabil,
formás ágrendszere miatt rendszeres met-
szést nem igényel. Ha mégis az alakítás mel-
lett döntünk, vagy idôs, beteg ágakat kell el-
távolítani, a metszést a virágzás után végez-
zük el.
Szaporítás: megpróbálhatjuk nyári hideg-
ágyi dugványozással, de egyszerûbb, ha vá-
lasztunk egy fiatal, formás kis növényt fais-
kolából. A legnépszerûbb fajok a ’Dawn’,
’Pink dawn’.
Virágzás: a kikeleti bangita a viburnumok
népes nemzetségén belül a tél végén virág-
zók csoportjába tartozik. Fô virágzási ideje
február-március, de enyhe teleken már ko-
rábban is szirmot bonthat. Kicsi, ötszirmú,
tölcsért formázó virágai gömbszerû, fürtös
virágzatba csoportosulnak. A bimbók sötét-

rózsaszínûek, formájuk a szegfûszegre emlé-
keztet, melyekbôl porcelánrózsaszín, bódító
illatú virágok pattannak ki idôvel.
Kísérô növények: a kora tavaszi kertben ön-
magában is fôszereplô cserje. Szépségét még
inkább kiemelhetjük, ha hagyjuk a napsárga
színû téltemetôt (Eranthis hyemalis) terjesz-
kedni a lábánál. Lombtalan állapotában haj-
lékot adhat számtalan napfényigényes hagy-
más növénynek: krókusz, hóvirág, fürtös
gyöngyike, nárcisz, tulipán, jácint. Ha elég
hely áll rendelkezésünkre, társíthatjuk más
kora tavasszal virágzó cserjével, a keskeny
szirmú, borzas, sárga virágú kínai varázsmo-
gyoróval (Hamamelis mollis), téli jázminnal
(Jasminum nudiflorum), vagy a csodás mag-
nóliákkal.

Örömteli kertészkedést kíván
G. Kovács Modeszta – KOKUKK Egyesület

A hónap növénye –
a kikeleti bangita
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Autó a polgárôrségnek
A közbiztonság javítása során az egyik legfontosabb lépés
a megelôzés, amit egyrészt a polgárôrség aktív tevékenysé-
gével, másrészt a rendôri jelenlét erôsítésével lehet elérni.
Az önkormányzat támogatása révén február elején jelentô-
sen javult a polgárôrség felszereltsége.
A közbiztonság javítása az önkormányzat legfontosabb fel-
adatai közé tartozik. Tudjuk, hogy minden település magá-
ra van utalva e terén, az állam gondoskodására aligha szá-
míthatunk. Ez vezérelte a képviselô testületet, amikor élt
egy kedvezô lehetôséggel, és megvásárolta egy pest megyei
település megszûnô polgárôrségétôl azt a Suzuki típusú
gépkocsit, amit remélhetôleg egyre gyakrabban látnak majd
a lakók Telki utcáin.
A gépkocsit a polgárôrség a helyi körzeti megbízott rendel-
kezésére bocsátotta, azzal a céllal, hogy a falun belüli jár-
ôrözést még hatékonyabbá tegye. A gépkocsi átadásán
részt vett Farkas Flórián körzeti megbízott, Rátky József, a
Telki Polgárôrség vezetôje, Berényi Zoltán rendôr alezre-
des és Danóczy Balázs polgármester.

Felcsendülnek a fülharmóniák-
bemutatkozik a telki

szimfonietta!
Március 29-én szombaton délután 4 órakor Fülharmóniák címmel tart-
ja bemutatkozó hangversenyét Telkiben a Budapest Pops Orchestra.
A zenekar elôzetes tervei között szerepel, hogy Telki önálló hivatásos szim-
fonikus zenekarává váljon. A Zeneakadémiát végzett, tehetséges fiatal zene-
mûvészekbôl álló professzionális színvonalon játszó kamaraszimfonikus ze-
nekar 1 éves pályafutása alatt kivételes eredményeket mondhat magáénak,
hiszen a legnevesebb hazai klasszikus- és komolyzenei sztárokkal koncerte-
zett együtt itthon és külföldön, mindehhez megnyerve a legnagyobb multi-
cégek támogatását. 
Több CD lemezzel is rendelkeznek, és számos önálló, újszerû kezdeménye-
zést indítottak el Magyarország zenei-, kulturális életében. Különleges elne-
vezésük az Egyesült Államok hivatásos "pops orchestráit" követi, hiszen re-
pertoárjukon a legnépszerûbb, "legpopulárisabb" klasszikus- és könnyûze-
nei válogatásokat találhatjuk meg.
Zenei válogatásukkal azokhoz is szólni kívánnak, akik talán kevésbé vannak
otthon a klasszikus zenében. A zenekar fontos feladatának érzi, hogy min-
denki számára érthetôvé tegye a zene szavak nélküli mûvészetét, és köze-
lebb hozza egymáshoz a könnyû és klasszikus zene jellegzetességeit, ezzel
bizonyítva, hogy eredetük közös és egyetemes.
A könnyûzenei mûvek átdolgozása szimfonikus zenekari elôadásra, hazánk-
ban talán elsôként párosította egymással az igényes, népszerû könnyûzenei
mûfajokat a klasszikus zene ugyanolyan széles és változatos mûfaji világá-
val.
A magyar zenei nevelés történetében egyedülálló kezdeményezés a Fülhar-
móniák kisiskolásoknak szóló ingyenes koncertsorozat. 
De mennyiben más a Fülharmóniák, mint a többi gyerekkoncert? 
A módszer - amelyet Presztolánszky András karmester dolgozott ki és a Bu-
dapest Pops Orchestra (volt Budapest Juventutis Zenekar) szólaltat meg -
egy rendhagyó, vidám zeneórát takar, amelynek során elmosódik a köztudat-
ban élô szigorú határ a komoly- és a könnyûzene között. 
Az immár hatodik éve futó program tudatosan igyekszik feloldani a klasszi-
kus zenepedagógiai tananyag és a mai zenei tömegkultúra között feszülô el-
lentétet. A meghívott rock- és popsztárok szimfonikus kísérettel adják elô
dalaikat, ami nemcsak újszerû élményt nyújt a hallgatóságnak, hanem
könnyebbé teszi a nehezebben értelmezhetô mûvek befogadását is.
A produkció rendhagyó abból a szempontból is, hogy a kisiskolásoknak nem
kell mozdulatlanul, nagy fegyelemmel végigülniük a koncertet, mert játékos
és tréfás elemek színesítik a repertoárt és mozgatják meg ôket az elôadás so-
rán.
A nem mindennapi produkció mostani sztár vendégmûvésze Pataky Attila
lesz, aki a legismertebb EDDA számokból ad elô részleteket, ezúttal szimfo-
nikus kísérettel!
Akoncert apropója az is, hogy a zenekar egy hosszú távú együttmûködés ke-
retében, a késôbbiekben már örömmel játszik majd Telki Szimfonietta név
alatt, mint a község és a környezô vidék egyetlen önálló hivatásos zenekara.
Ezt a koncertet a Nestlé Hungária Kft, az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um, valamint Telki Község Önkormányzata együttes támogatása segíti elô.
Az esemény helyszíne a Telki Általános Iskola nemrégiben átadott
tornaterme, amely ezúttal elsôként foglalhat helyet Magyarország ran-
gos kulturális helyszínei között.
A koncert belépôjegyei: 8-14 éves korig: 200 Ft

14-18 éves korig, és nyugdíjasok: 300 Ft
Felnôtt: 500 Ft

A jegyek várhatóan március közepétôl lesznek kaphatóak. Bôvebb informá-
ció: Zimonyi Adrienne telefonon 06-20/419-7027 (hétköznap 9-19 óra kö-
zött), valamint a zadr@freemail.hu e-mail címen lehet.
A koncert bevételét a zenekar jótékonysági célra ajánlja fel. 
Legyen Ön is részese ennek a különleges zenei eseménynek, szeretettel vár-
juk!

Zimonyi Adrienne

Lezárult a fenyôkomposztálás
Az idén harmadik alkalommal megszervezett fenyôkom-
posztálási akció a korábbiaknál kevesebb érdeklôdôt von-
zott. A kijelölt gyûjtôhelyeken február 3-áig kb. 50 kiszolgált
karácsonyfa gyûlt össze, amelyek az idén folyamatosan ke-
rültek elszállításra és feldolgozásra. Az akció a Hambuch
Bt., Váradi Bálint úr és a polgármesteri hivatal mûszaki osz-
tályának segítségével zajlott, amelyet ezúton is köszönünk!

Kokukk Egyesület

                 



K U L T Ú R A ,  K Ö Z Ö S S É G I  É L E T  

2008. február 99TELKI napló

FOTÓPÁLYÁZAT
A KOKUKK idén is meghirdeti fotópályázatát, a
tavalyi kiíráshoz hasonló feltételekkel.
A pályázaton bármely telki lakos részt vehet, ne-
vezési díj nélkül. Életkori megkötés nincs. Az
eredményhirdetésre a Telki Tavaszi Fesztiválon
kerül majd sor. A pályamûvekbôl kiállítást rende-
zünk, mely a Fesztiválon megtekinthetô, ezt kö-
vetôen a képeket visszaadjuk.
Az elmúlt években a pályázati témák középpont-
jában a természet és az emberek álltak.
Idén a következô témakörökben várjuk a pálya-
mûveket:

- Mozgás és öröm
- 2008-as divat Telkiben
Az értékelésnél figyelembe vesszük az egyéni
kreativitást, a mûvészi érzéket, a technikai kivite-
lezés színvonalát, a szellemességet. Kérjük a pá-
lyázóktól, hogy a témakört jelöljék meg, és mel-
lékeljenek legfeljebb 3 mondatban szellemes kép-
aláírást a mûvükhöz. (Ami a címen túl lehet idé-
zet, aforizma, vicc stb., de kapcsolódnia kell a
képhez.)

Pályázati feltételek: 
Beérkezési határidô: 2008. április 21. hétfô.
A pályamunkák leadhatók a Telki Óvodában a tit-
kárságon. (Harangvirág u. 3.)
Személyenként legfeljebb 3 képet fogadunk el.
A mûvek formátuma: 18x24-es papírkép.
A fotók hátoldalán szerepeljen a szerzô jeligéje és
az alkotás címe. Külön lezárt borítékban kérjük a
mûvész adatait (név, életkor, lakcím, telefonszám,
e-mail cím, jelige). 
A fényképek analóg vagy digitális technikával ké-
szíthetôk, színes vagy fekete-fehér változatban.
(Az alkotókat kérjük, hogy a képeket lehetôleg e-
mailben is küldjék el nekünk.)

FIGYELEM!
Hogy jobban fel tudjanak készülni a következô fo-
tópályázatra, már most eláruljuk, hogy 2009-ben az
egyik témánk a következô lesz: Ünnepek Telkiben.
Idejében el lehet tehát kezdeni a fényképezést, és fi-
gyelni a falu ünnepi eseményeit, mert a fotókat pá-
lyamunkaként fel lehet majd használni.

További információkért érdeklôdjön itt:
e-mail: kanid_sn@yahoo.com

Tel.: 0630-258-6640

Örömteli alkotást és jó fényviszonyokat 
kívánunk idén is!

Üdvözlettel: Samreth Nimol Kánid 
KOKUKK

A KOKUKK EGYESÜLET 2008. ÉVI
IRODALMI PÁLYÁZATA

Kedves titkos és nem titkos költôk, írók!
A Kokukk Egyesület hagyományaihoz híven ebben az évben is

meghirdeti irodalmi pályázatát.
A pályázat jeligés.
A pályázaton minden telki lakos (természetesen a Telki Általános Iskola minden
tanulója is, bárhol is lakjon!) részt vehet, korra, nemre, rangra való tekintet nél-
kül.
Pályázni eddig még meg nem jelent pályamûvekkel lehet.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályamûvet öt példányban, valamint egy ki-
sebb, lezárt borítékban a jelige feloldását, vagyis a pályázó nevét, lakcímét, tele-
fonszámát, életkorát. A jeligét a pályamû minden egyes példányán fel kell tüntet-
ni.
A pályázat beadási határideje: 2008. márcus 20.
A pályázatokat tartalmazó lezárt borítékot kérjük eljuttatni a Telki Óvoda titkár-
ságára vagy Keserûné Molnár Krisztina Rita címére (Telki, Berkenye u.9.).
Az idén is három korcsoportban lehet nevezni: - alsó tagozatos

- felsô tagozatos és gimnazista
- felnôtt.

A pályázat ebben az évben is két pályamôvet vár az alkotóktól vers kategóriában.
Az egyik pályamû kötetlen tartalmú és formájú mû, a másik az alábbi megköté-
seket írja elô: 
-a vers témája: a lélek bármely rezdülése (bánat, öröm, szerelem, elválás miatti
bú, stb.)
-a vers formai megkötései: Bármely ismert népdal átírása, annak kezdô sorai,
rímképlete, szótagszáma, strófaszerkezete megtartásával. 
Próza kategóriában mese vagy novella mûfajában írt munkákat várunk, maxi-
mum öt oldal terjedelemben.
Az elbírálásnál figyelembe vesszük az alkotó fantáziáját, a mûfaj szerkesztési sa-
játságainak való megfelelést, az egyediséget.

A pályázat eredményhirdetését április 11-én (A Költészet napja közelében) tart-
juk, a pontos idôpontról és helyszínrôl a helyi sajtóban, plakátokon és a telki Fó-
rumon adunk tájékoztatást.

Szeretettel várjuk a pályamûveket!
Keserûné Molnár Krisztina Rita

KOKUKK EGYESÜLET

KAPCSOLATOK
„Miért nehéz a nevelés napjainkban?” címmel foglalja össze Gombocz
János tanszékvezetô egyetemi tanár azokat az okokat, amelyek miatt
napjainkban szülô és pedagógus egyaránt úgy érzi, sokkal nagyobb fel-
adat a gyermekek tanítása és nevelése, mint korábban bármikor.

A KAPCSOLATOK sorozat keretében elhangzó elôadásra szeretettel
várunk minden érdeklôdôt március 27-én, csütörtökön este nyolc óra-
kor a szokott helyszínen, a Telki Általános Iskola könyvtárában. 

/Cím: Telki, Muskátli u.1/ 

Bakács Bernadett és Halász Terézia

Felhívás! Áprilisban ismét színházi elôadás lesz Telkiben! A szervezôk kérik a lakosságot, hogy amennyiben valakinek van egy olyan
kétszemélyes ágya, melyet az elôadást követô napra kölcsön tudna adni, hívja Zimonyi Adrienne-t a 0620/419-7027-es számon!
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Z Ö L D  R O V A T

Vezérigazgató asszony, elöljáróban kérjük, hogy
mutassa be néhány szóban a vállalatot és tevékeny-
ségét!
Az AVE nagyon régi cég, több mint 50 éves szak-
mai múltra tekint vissza. Még tanácsi vállalatként
kezdte a mûködését, és a hulladékgazdálkodás mel-
lett számos más tevékenységgel foglalkozott. A
profiltisztítást követôen az önkormányzat 1997-ben
privatizálta a vállalatot. Ekkorra ugyanis már lát-
szott, hogy a szükségessé váló beruházások és a
korszerû mûködtetés jelentôs tôkeerôt követelnek a
tulajdonostól. Nagyon jó döntésnek tartom, hogy az
önkormányzat szakmai befektetônek, a német
RWE konszernnek értékesítette a céget. Ennek kö-
szönhetôen 1997 és 2004 között számos egymásra
épülô, nagy volumenû, az uniós elôírásoknak meg-
felelô beruházásra került sor. Megépült a biztonsá-
gos, kettôs szigetelésû regionális hulladéklerakó, és
sor kerülhetett a régi depónia rekultivációjára.
Megvalósult a jármôpark cseréje és bôvítése. Rész-
ben pályázati lehetôségeket kihasználva kiépítettük
a lakossági szelektív hulladékgyûjtô szigetek rend-
szerét, és felépült az ehhez kapcsolódó válogató-bá-
lázó telep, valamint a hulladékudvar Tatabányán. 
Mára cégünk az ország legkorszerûbb szolgáltatói-
nak egyike. 33 településen (csaknem 180 ezer lakos
számára) végezzük a települési szilárd hulladék el-
szállítását és deponálását illetve szelektív gyûjtését.
Emellett mintegy 2200 vállalati ügyfél számára
nyújtunk szolgáltatást. Tevékenységünk ezen túl-
menôen kiterjed a veszélyes hulladékok széles kö-
rének gyûjtésére és elszállítására, illetve bizonyos
esetekben ártalmatlanítására. De Tatabányán és
környékén végzünk például téli-nyári úttisztítást is.
2004-ben a vállalat az osztrák hátterû AVE Magyar-
ország Kft. többségi tulajdonába került át. Emellett
25%-nyi részvényt birtokol Tatabánya város önkor-
mányzata, 8% pedig a dolgozóké.
Telki hulladéka is a társaság tatabányai lerakójába
kerül? 
Igen, a velünk szerzôdésben álló települések szinte
mindegyikének itt helyezzük el a hulladékát. 
Vajon meddig lesz elég a lerakó jelenlegi kapacitása?
A települési szilárd hulladék mennyisége gyorsan
nô. A jelenlegi telep kapacitása még legalább 3 év-
re elegendô, ezt követôen pedig új kazettát tudunk
megnyitni a szomszédos területen. Ez a terület az
AVE Tatabánya Zrt. tulajdonában van, adottságai
kedvezôek erre a célra, és az érvényes rendezési
tervben is hulladéklerakásra van kijelölve.
Sok elégedetlenkedést lehet mostanában hallani a
szemétdíjakkal kapcsolatban. Mi az Önök állás-
pontja ezzel kapcsolatban? 
A fogyasztás hulladékkal jár, a hulladék biztonsá-
gos és kulturált kezelése pedig költségekkel. Ki vi-
selje az ezzel járó költségeket? A hulladéktörvény
arra az alapelvre épül, hogy „a szennyezô fizet”.
Magam is ezt tartom a legigazságosabb és a legin-

kább felelôs magatartásra ösztönzô megoldásnak. 
Az ördög persze mindig a részletekben bújik meg.
Hogyan kezeljük az ingatlanjukat csak az év egy bi-
zonyos szakában használó üdülôtulajdonosok, vagy
az egyedülálló, sokszor tényleg kisfogyasztású
nyugdíjasok helyzetét? Azt gondolom, hogy egy
minimális fizetési kötelezettségre feltétlenül szük-
ség van. Ha ugyanis ez alól mentességet lehetne
kapni, akkor mindenki állíthatná, hogy neki ugyan
nincs hulladéka, és utána ingyen rakná le az út mel-
lett vagy az erdôszélen. Ez sajnos a jelenlegi gya-
korlat mellett is elôfordul, de akkor hatványozottan
kéne számolni vele. A tényleges, mért hulladék-
mennyiség szerinti díjfizetés valószínûleg szintén
az erdôszéli lerakást ösztönözné, másrészt pedig
olyan beruházásokat igényelne a szolgáltatótól,
amelyek nagyon megdrágítanák a szemétdíjat. 
Szembe kell néznünk azzal, hogy a növekvô hulla-
dékmennyiség növekvô költségeket jelent. Ezt
hosszabb távon valamelyest ellensúlyozhatja a sze-
lektív gyûjtés terjedése. Másrészt az önkormányza-
tok a valóban rászorulók segítésével sokat enyhít-
hetnek az idônként elkerülhetetlen feszültségeken. 
Az AVE Tatabánya a maga részérôl hatékony, fe-
gyelmezett gazdálkodással igyekszik hozzájárulni a
szemétdíjak ésszerû szinten tartására. Ezt partnerei
bármikor ellenôrizhetik.
Mik a tapasztalataik a lakossági szelektív hulladék-
gyûjtéssel kapcsolatban? 
A szelektíven gyûjtött hulladék aránya az utóbbi
években nô, de nagyon lassan. Ez az arány a telepü-
lési szilárd hulladékon belül nálunk jelenleg kb.
8%-ot tesz ki. A különbözô anyagfajtákat tekintve a
szelektíven gyûjtött üveg mennyisége stagnál, talán
kissé csökken is, míg a papír és a PET-palackok
mennyisége nô. Különösen ez utóbbinál tapaszta-
lunk nagyon gyors növekedést. Ennek köszönhetô,
hogy a kezdeti kísérletezések után a szigeteken je-
lenleg két konténer is szolgál ezek befogadására.
Milyen a szelektív gyûjtés fegyelmezettsége?
Kimondottan jónak találjuk a lakosság hozzáállá-
sát. A kezdeti zavarok után gyorsan megszokták a
szigetek helyes használatát, úgyhogy a gyûjtött
anyag jelenleg kevés válogatást igényel, szinte
mindjárt lehet bálázni. Hibák persze mindig elôfor-
dulnak, de nem ez a jellemzô. 
Tényleg igaz, hogy a PET-palackokból Kínában
lesz thermopulóver? 
Az általunk gyûjtött palackokat egy hazai vállalko-
zásnak értékesítjük, amely különbözô (nem élelmi-
szerek csomagolására használatos) mûanyag tár-
gyakat gyárt az anyagból: virágládát, kerti padot,
sörösrekeszt, kötözôzsineget, ilyesmiket. A papírt
és az üveget is egy-egy magyarországi gyárnak
szállítjuk évek óta.
Milyennek látja a jelenlegi szelektív gyûjtés kibôví-
tésének lehetôségeit?Lehetne szelektíven gyûjteni
fém italosdobozokat, esetleg egyéb fémet, a PET-en

kívül más mûanyagfajtákat, tetrapak-dobozokat is?
Ezzel kapcsolatban társaságunknak két tényezôt
kell figyelembe vennie. Egyrészt csak azokra az
anyagokra tudjuk kiterjeszteni a szelektív gyûjtést,
amelyeket tôlünk elfogadható áron megvásárolnak.
Emiatt került ki például az egyéb mûanyagok gyûj-
tése a programból: a konténerekben összegyûlt
anyag minden erôfeszítés ellenére túl vegyes és erô-
sen szennyezett volt, a válogatása roppant élômun-
ka-igényes, az anyag iránti kereslet meg igen sze-
rénynek bizonyult. A hulladék begyûjtése, a váloga-
tás és a bálázás mind ráfordítást jelent, amelynek
legalább részben meg kell térülnie. Az AVÉ-nél az
alkalmazott korszerû technológia miatt viszonylag
magas, mintegy 70% a költségek megtérülése,
vagyis ez a tevékenység ma enyhén ráfizetéses – vi-
szont elvárás, amelynek igyekszünk megfelelni.
A másik megfontolás, amely a bôvíthetôséget érinti,
technológiai természetû. A laikus számára ugyan
nem szembetûnô, de a szelektív gyûjtôszigetek egy-
séges építmények. A bôvítés tehát nem úgy zajlik,
hogy csak odaállítunk még egy konténert a többiek
mellé. A szigetek szakszerû bôvítése viszont nagyon
drága. (Nem véletlen, hogy a jelenlegi rendszer ki-
építése nagymértékben pályázati forrásokra támasz-
kodva jött létre.) Emellett a gyûjtôszigetek egy egy-
séges rendszer részei, változtatásuk egy sor más vál-
toztatást is igényelne. Csak egy példa: át kellene pél-
dául építtetni a kiürítésükhöz használt teherautók
osztott felépítményét, amelyek az egyes anyagfajták
elkülönített begyûjtését teszik lehetôvé, ennek hiá-
nyában pedig többszöri ürítésre volna szükség. Bár-
melyik megoldás további költségeket eredményez-
ne.
Összefoglalva: e tényezôk miatt rövidtávon nem
látjuk lehetségesnek a jelenlegi gyûjtôszigetek ki-
bôvítését.
Telkiben sok gondot okoz a kertekben keletkezô
szerves anyagok, különösen a fônyesedék elhelyezé-
se. Egyesületünk fontosnak tartja a házikerti komp-
osztálás népszerûsítését, de azt is látjuk, hogy erre
viszonylag kevesen vállalkoznak. Van-e lehetôség a
szerves hulladék elkülönített gyûjtésére és üzemi
komposztálására?  
Az AVE Tatabánya új telephelyén annak idején
nagy kapacitású, modern komposztáló üzem is léte-
sült. A mûködése során azonban kiderült, hogy a
zöldhulladék összegyûjtése, szállítása és kezelése
nagyon költséges, a keletkezett komposztra pedig
nincsen kereslet. Ezért a vállalat felhagyott ezzel a
tevékenységgel, a komposztálónk gyakorlatilag
nem üzemel. A szerves hulladék jelenleg a lerakóba
kerül. Tapasztalataink szerint a lerakóban technoló-
giai problémát nem okoz. Ennek ellenére jogsza-
bály írja elô, hogy csökkentsük a lerakott hulladé-
kon belüli arányát, ugyanis a keletkezô bomláster-
mék a légkörbe kerülve ózonkárosító hatású. 
Mi a véleményük a házhoz menô szelektív gyûjtés-
rôl? Látnak-e lehetôséget ennek bevezetésére, eset-
leg kísérleti jelleggel Telkiben és pár szomszédos te-
lepülésen? 
Ezzel kapcsolatban általánosságban több aggály is
felmerülhet. Ez a megoldás eredményezheti a be-
gyûjtéssel járó környezetterhelés megnövekedését,
és mivel nem önkéntes, hanem minden lakosra néz-
ve kötelezô, a szelektív gyûjtés fegyelmének, minô-
ségének romlását is. És ami számunkra a legalapve-
tôbb: jelenleg egyáltalán nincsenek információink a
gazdasági hatásairól. Ezzel együtt nem utasítjuk el
a felvetést: vizsgáljuk meg a lakossági hajlandósá-
got, a máshol született tapasztalatokat, a várható
gazdaságosságot, és ha kedvezônek ígérkezik, nem
zárom ki egy ilyen kísérlet lehetôségét.
A Telki Napló olvasói nevében is köszönjük az inter-
jút!    B.E; H.Á.

Interjú az AVE Tatabánya Zrt. 
vezérigazgatójával

A KOKUKK Egyesületben néhányunk régi terve volt, hogy egyszer interjút készítünk a Telkiben hul-
ladékszállítást végzô AVE Tatabánya Zrt. képviselôjével. Kíváncsiak voltunk, hogy is fest a hulla-
dékprobléma egy másik szemszögbôl, és volt néhány elgondolásunk is, aminek az esélyeirôl szeret-
tünk volna tudakozódni. Molnár Lászlóné vezérigazgató asszony készséggel állt a rendelkezésünkre,
és lényegében az egész délelôttöt velünk töltötte. A beszélgetés végén megnéztük a tatabányai hulla-
déklerakót és a hozzá kapcsolódó válogató-bálázó csarnokot, a hulladékudvart és a látogatóközpon-
tot is. A beszélgetés nagyon érdekes volt, és számos probléma megítélésében egészen új szemponto-
kat vetett fel. Ôszintén szólva a hulladéklerakó is egészen más volt, mint amire számítottunk. Az in-
terjú 2008. február 1-jén zajlott. Az egyesületet Bellon Erika és Hámos Áron képviselte.

                           



H I R D E T É S ,  G Ó L YA H Í R , L A P Z Á R T A

2008. február 1111TELKI napló

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!

Február i  
lapzár tánk ig  szü le te t t :

Kóczián László és Beczôk Adrienn
gyermeke: Kóczián Szonja Teodóra

Sus Róbert és Bálványosi Ildikó
gyermeke: Sus Elektra

Gra tu lá lunk!

Szerkesztôségünk elérhetôségében
változások történtek!

Új telefonszámunk: 70/ 530-5644 (emellett a régi szám még

egy ideig hívható, de hamarosan megszûnik)

Új, alternatív e-mail címünk (nagy tárhelyet igénylô képek, fo-

tók fogadására): telkinaplo@citromail.hu

Azonban a hagyományos leveleket továbbra is várjuk az is-

mert telkinaplo@telki.hu címen!

Következô lapzártánk várható idôpontja: 

2008. március 15. 

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

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Danóczy Balázs polgármester

FFEELLEELLÔÔSS SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔ::
Szilágyi Balázs

Tel.: (70) 530-5644
telkinaplo@telki.hu
MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK:
Bognár Andrásné
Cseresnyés Ágnes

Kamlah Szilvia
Köveskuti Tünde

NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
SSoolloonngg PPrriinntt KKfftt..
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