
Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fûszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon!

Móra Ferenc

Anyának

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
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5. oldal

3. oldal

8. oldal

Organica tudásbázis Telkiben
Közel ötéves együttmûködést követôen új szakaszába lép a Telki önkor-
mányzat és az Organica Zrt. közös vállalkozása és környezetvédelmi
programja. A szennyvíztisztítót az önkormányzat fogja üzemeltetni az
Organica szakmai felügyelete mellett.

Lomtalanítás
Értesítjük Telki Tisztelt Lakosságát, hogy az AVE Umwelt Tatabánya
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Rt. 2008. május 19-én, 20-
án, 21-én lomtalanítást végez Telki község egész területén!

Telki Fesztivál
Hatodik alkalommal kerül megrendezésre május 16-án és 17-én a Tel-
ki Fesztivál. Olvasóink lapunkban részletesen tájékozódhatnak a ter-
vezett programokról. Minden érdeklôdôt sok szeretettel várnak a szer-
vezôk!

Koncert az Iskolában
Rendhagyó koncerten vehettek részt az érdeklôdôk március végén Telki-
ben. Egy nagyszerû kezdeményezés részesei lehettek a telki gyermekek,
szüleik és az idôsebb korosztály is.

11. oldal

Öt éves a KOKUKK
Március 14-én tartotta megalakulásának 5 éves évfordulóján éves tiszt-
újító közgyûlését a KOKUKK, azaz a Kodolányi János Kulturális és
Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület. A vezetôségben egyetlen lé-
nyeges változás történt: az elnökségrôl lemondott Németh Krisztina he-
lyét Bellon Erika vette át. 

3. oldal
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(A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra, a
legfontosabb közlendôket tartalmazzák. További informáci-
ók megtalálhatóak a község honlapján a www.telki.hu cí-
men, vagy érdeklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál ügy-
félfogadási idôben.)

2008. március 31.2008. március 31.

Muskátli utcai csomópont megépítésére benyújtott pá-
lyázat

A rendkívüli ülésen két napirendi pontról szavaztak az egy-
begyûltek.
Elsôként arról döntöttek, hogy a Muskátli utcai körforgalom
kiépítésére jelentkeznek a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központ által „Balesetveszélyes csomópont átépítésé-
re” kiírt pályázatra. Ennek eredményessége esetén az ön-
kormányzat biztosítja a bruttó 26.721.097 forint önrészt a
2008-as költségvetésben.
A kiépítés közvilágítással együtt a Tücsök utcáig történne.
A keresztezôdés egy négyágú csomópont lesz, négy zebrá-
val és buszmegálló létrehozásával.

Telki-Víz Kft. társasági szerzôdésének módosítása

Március 28-án aláírták az önkormányzat és az Organica-
VVS közötti üzletrész adásvételi szerzôdést. Ennek követ-
keztében a Telki Víz Kft. társasági szerzôdését is szükséges-
sé vált módosítani, mely a cég által nyújtott tagi mellékszol-
gáltatást szabályozza.
Elhangzott, hogy a telep folyamatos szakmai felügyeletét az
erre kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáig ideiglenesen to-
vábbra is az Organica végzi. A társaság ezenkívül a szenny-
víztisztító melletti területet hosszú távra bérletbe veszi,
hogy ott ökotechnológiai központot hozzon létre az élôgé-
pes technológia továbbfejlesztésére. A fejlesztô- és oktató-
bázis kiépítése várhatóan az év végéig megvalósul. (a témá-
ról részletesen a 4. oldalon tájékozódhatnak)

2008. április 8.2008. április 8.

Közös bizottsági ülés telki és budajenôi részvétellel

A 2007-es évi zárszámadáshoz szükséges költségvetési
elôirányzat módosítások
Az önkormányzat 2007-es évi gazdálkodásáról szóló zárszám-
adásának elkészítéséhez szükséges, hogy az év közben történt
elôirányzat változások a költségvetésben is átvezetésre kerülje-
nek. Ennek érdekében a képviselôk módosították a tavalyi évrôl
szóló költségvetési rendeletet.

2008-as közbeszerzési terv
Telki Község Önkormányzatának 2008-as évi közbeszerzési
terve a következôképpen alakul:

Tervezett beszerzés,    Becsült nettó érték   közbeszerzés megkez- 
szolgáltatás igénybevétel    ezer forintban,         désének tervezett idôpontja

Közpark, iskolaudvar rend.        25 000 május 
Öreghegyi útépítés 41 667 augusztus 
Fô utca rendezés 83 333 augusztus  

Az OKFON Zrt.-vel kötött szerzôdés meghosszabbítása, a
szennyvíztisztító-telep szakmai felügyeletére kiírt pályázat.
Az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak elôkészítését és
lebonyolítását hatékonyan végzô OKFON Zrt.-vel a tavaly év
végén lejárt szerzôdést változatlan feltételekkel, határozatlan
idôre meghosszabbították.
Ezután a képviselôk úgy határoztak, hogy a szennyvíztisztító
szakmai felügyeletének ellátására hirdetmény nélküli tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárást hirdetnek meg, melynek lebonyolítá-
sával az OKFON Zrt.-t bízták meg.

Település-rendezési terv részleges felülvizsgálata
A kérdés kapcsán felmerült, hogy van-e értelme a tervezés je-
lenlegi stádiumában lakossági fórumot tartani. A képviselôk vé-
leménye megoszlott errôl, illetve ennek idôpontjáról. A testület
minden tagja szerint szükséges a fórum. Volt, aki gesztusértéke
miatt ragaszkodott ahhoz, hogy erre most, a terv szakhatósá-
goknak történô megküldése elôtt kerüljön sor. A többség ugyan-
akkor úgy döntött, hogy a lakossági fórumot a megfelelô
idôben, a „nyilvánossági szakaszban” kell megtartani. Jelenleg
a tervtanács véleményére várnak a képviselôk. Elhangzott,
hogy a rendezési terv véleményezési anyaga nem csak a
www.telki.hu oldal „Dokumentumok” menüpontjában érhetô
el, hanem igény esetén – vagy internet hozzáférés hiányában –
természetesen bárki tájékozódhat a részletekrôl a hivatalban is.

A Pénzügyi Bizottság új tagjának megválasztása
Mivel a testület korábban Poncsák Pétert felmentette a Pénz-
ügyi Bizottságban ellátott kötelezettségei alól, ezért ahhoz,
hogy teljes legyen a bizottság, új külsô tagot kellett választani.
A posztra a képviselôk a korábbi önkormányzati ciklusban al-
polgármesteri feladatokat ellátó Szabó Tibort választották meg.

Támogatási kérelem vis maior feladatokra
A március 1-i viharkárok enyhítésére az önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács-
hoz. Az igényelt pénzbôl a közösségi épületek (Pajta, Polgár-
mesteri Hivatal) helyreállításának költségeit fedeznék.

Tanulmányterv villamos energia ellátásra
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnál és hozzátartozó in-
tézményeinél a lekötött áramerôsségek összértéke együttesen
meghaladja a 3x50 ampert, az Önkormányzatnak 2008. február
1-tôl a versenypiaci villamosenergia-kereskedô cégek ajánlata-
iból kell kiválasztania a legkedvezôbbet.
A Zsámert a településeket érintôen egy tanulmányterv elkészíté-
sét rendeli meg, amely  alapján a villamos energia ellátásra vo-
natkozóan egy közbeszerezési eljárást kíván majd meghirdetni. 
A tanulmányterv elkészítésének Telki községre esô költségét a
testületi határozat alapján az önkormányzat vállalja.

szb

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl
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F e l h í v á s
Értesítjük Telki Tisztelt Lakosságát, hogy az AVE Um-
welt Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvé-
delmi Rt.

2008. május 19-én, 20-án, 21-én

lomtalanítást 
végez Telki község egész területén

Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál ke-
letkezô hulladék, lom, (nagyobb berendezési tárgy).

Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes
hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, álla-
ti tetem, trágya valamint az olyan méretû, súlyú tárgy,
amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl.
gépkocsi karosszéria, kazán, stb.).

A LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE
TÉRÍTÉSMENTES.

A lom kihelyezhetô: 2008. május 19-tôl az ütemezés
szerinti napon reggel 6 óráig.

Elszállítás
A Rozmaring utcától a Muskátli utcáig, valamint a
Szellô utcától a Napsugár utcáig 2008. május 19-én
(hétfôn).

A Muskátli utcától a Nyirfa utcáig 2008. május 20-án
(kedden).

A Hosszúháton (Üdülô), az Öreghegyen és a  Le-
gelôdombon 2008. május 21-én (szerdán).

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lo-
mot csak a meghirdetett idôtartam alatt helyezzék el in-
gatlanjaik elé, méghozzá oly módon, hogy az tehergép-
jármûvel megközelíthetô legyen.

Veszélyes hulladék gyûjtésre kijelölt külön hely: a Tel-
ki, Petôfi u. 2. szám alatti Jung ház udvara. Erre a hely-
re csak veszélyes hulladékot hordjanak!

Itt egy kihelyezett konténerbe lehet a használt gumiab-
roncsokat, festék- és vegyi anyagokat, lejárt szavatos-
ságú gyógyszereket, fáradt olajat, használt szárazele-
meket kihelyezni.

Az akkumulátorokat a konténer melletti raklapra szí-
veskedjenek letenni!  

Segítô közremûködésüket elôre is köszönjük.
Telki Önkormányzat

Organica tudásbázis 
Telkiben

Közel ötéves együttmûködést követôen új szakaszába lép
a Telki önkormányzat és az Organica Zrt. közös vállalko-
zása és környezetvédelmi programja. A szennyvíztisztítót
az önkormányzat fogja üzemeltetni az Organica szakmai
felügyelete mellett.

Az úgynevezett élôgépes biológiai szennyvízkezelési eljá-
rás alkalmazására épült és mûködtetett helyi szennyvíz-
tisztító, valamint a szennyvízközmû rendszer eddig az Or-
ganica szolgáltatói közremûködésével üzemelt. A botani-
kuskert kinézetû élôgépes tisztító annak idején az önkor-
mányzat és az Organica közös beruházásában, a többségi
önkormányzati tulajdonú Telki-víz Kft. keretében valósult
meg. Az önkormányzat ezentúl saját tulajdonában, önálló-
an kívánja üzemeltetni a szennyvízszolgáltatást oly mó-
don, hogy az Organica ugyan kilép a tulajdonosi körbôl, a
szennyvíztisztítás szakmai felügyeletét azonban továbbra
is ellátja. Ezen túlmenôen új együttmûködés is kezdôdik a
két fél között: a régi elbontandó szennyvíztisztítót az Or-
ganica bérbe veszi és egy ökotechnológiai központot hoz
létre az élôgépes technológia továbbfejlesztésére és a tech-
nológia nemzetközi betanítására .

Az együttmûködés új formájáról szóló megállapodás alá-
írására március 28-án, pénteken került sor. A fejlesztô- és
oktatóbázis kiépítését az év végéig tervezik megvalósítani.
A falu és a cég között létrejött szerzôdések nyilvánosak,
azokat a www.telki.hu oldalon a "Dokumentumok" menü-
pont alatt lehet megtekinteni.

Mint minden átmenet, ez is zökkenôkkel járhat az admi-
nisztrációt illetôen, ezért a következô pár hónapban a la-
kosság türelmét kérjük. A leolvasással és a számlázással
kapcsolatos esetleges problémákat az átmeneti idôszak
alatt a Polgármesteri Hivatalban lehet jelenteni.

Ajándék tulipánok 
színesítik Telkit

Egy falunkban élô holland fiatalembernek, Jan-Willem
van den Akkernek köszönhetôen falunk számos pontján
díszítik a környezetet a címlapon is látható tetszetôs virá-
gok. Az általa adományozott tulipánhagymákból a KO-
KUKK Egyesület szervezô és a telki lakosok lelkes ülte-
tô munkájának segítségével került a játszótérre, az 56-os
emlékmûhöz, a templomhoz, a körforgalomhoz, az intéz-
ményekhez és számos parkosított közterületre.

Köszönjük, Jan! Köszönjük, KOKUKK Egyesület! Kö-
szönjük önkéntes telki kertészek!
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Frontális karambol kamerával rögzítve. Egy halott vétlen mo-
toros és egy hosszú idôre harcképtelenné váló vétkes.
Tavaly az egész országot sokkolták azok a képek, amelyen egy
sport kétkerekûvel száguldozó fiatalember felvette brutális
balesettel végzôdô száguldását. Ennek ellenére a jó idô bekö-
vetkeztével ismét feltûnnek az utakon az illegális gyorsulók.
Akik egyszer átélték, újra és újra át akarják – állítják a sebes-
ség szerelmesei.
Azonban nem árt az óvatosság – válaszolja erre Farkas Flóri-
án, telki körzeti megbízottja. Valóban, mindennek megvan a
maga helye és ideje. Aki gyorsulni szeretne, megteheti a
KRESZ által elôírt mértékben az autóutakon és a pályán, de
semmiképpen sem lakott területen. Ennek veszélyei ugyanis
beláthatatlanok. Bármikor leléphet a járdáról egy gyalogos,
kisgyermek, vagy egy idôs ember, kikanyarodhat a jármû elé
egy autó. Egy pillanat alatt felbukkanó motor elôl szinte lehe-
tetlen kitérni.
Lehetôleg ne a saját környezetünket tegyük ezzel tönkre – fej-
ti ki rendôrünk azzal a céllal, hogy rávilágítson, gondolkoz-
zunk, mielôtt gyorsulni mennénk az utcára. Egyrészt lakótár-
sainkat zavarjuk a sportosabb járgányok hangos mûködtetésé-
vel, másrészt talán azt sem szeretnénk, hogy mi, vagy valame-
lyik közeli ismerôsünk legyen a következô áldozat.
Kétezerhatban 118 motorkerékpáros vesztette életét hazánk
közútjain, és ez a szám évrôl-évre növekszik. Ennek számos
oka van, de a statisztikák szerint a balesetek leginkább az
olyan emberi tényezôk, mint a figyelmetlenség és a felelôtlen-
ség miatt következnek be.

Szilágyi Balázs

Budaörsi Rendôrkapitányság
Szabadság u. 160. Pf:5. 2041

Tel.: 23-420-780, BM: 30-370, Fax: 23-420-055/49

A Budaörsi Rendôrkapitányság illetékességi területén újra tevé-
kenykednek az autó tolvajok és a betöréses lopásokra specializá-
lódott bandák.
Kapitányságunk Bûnügyi Osztálya felhívja a lakosság figyelmét
értékeik fokozottabb megóvására.
Gyakran elôfordul, hogy a kiszemelt személygépkocsit saját kul-
csával viszik el a tolvajok nem ritkán akkor, amikor a házigazda is
otthon tartózkodik. 
Az autók védelme, vagyonuk megóvása érdekében az alábbiakat
javasoljuk:
– Gépkocsijával lehetôleg jól kivilágított helyen parkoljon

le!
– Célszerû riasztót és kormányzárat, vagy egyéb mechani-

kai védelmi eszközt beszereltetni a jármûbe.
– Személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a gépjármû ok-

mányait, csomagot, mobiltelefont soha ne hagyjon a gép-
kocsijában!

– Mindig zárja be az ajtókat, húzza fel az ablakokat, kap-
csolja be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre száll
ki az autóból!

– Kiszállás után ellenôrizze a gépkocsi lezárt állapotát, il-
letve, hogy a riasztó be van-e kapcsolva!

– A gépjármû indítókulcsát a lakásban, biztonságos helyen
tárolja!

– A lakásban, házban is alkalmazzunk mechanikus és
elektronikus vagyonvédelmi eszközt.

– Amennyiben hosszabb idôre utaznak el, kérjék meg a
szomszédot, hogy a postaládát rendszeresen ürítsék,
menjenek át a lakásba, házba.

– A bejárati ajtó, a környezet, a kerítés jól megvilágított le-
gyen.

– Biztonságosabb az egyszárú, mechanikai védelmi szem-
pontból megerôsített ajtó, valamint biztonságot nyújt az
is, ha az ajtó szerkezete fémtok, vagy falazókörmökkel
be van építve, leemelés és kifeszítés ellen biztosítva van.

– Legalább három darab diópánt legyen az ajtó tartó, és
minimum két biztonsági zárat alkalmazzanak. A zárszer-
kezet pedig, minimum 4 pontos zárást biztosítson.

– Ha gyanús személyt vagy személyeket észlelnek a kör-
nyékükön, értesítsék a rendôrséget! Nagymértékben se-
gítenék a rendôrség munkáját, ha feljegyeznék, hány
gyanús személyt láttak, hogy néztek ki, milyen típusú,
milyen színû, rendszámú autóval voltak.

Vigyázzanak értékeikre, ne adjanak esélyt a bûnözôknek!
Budaörsi Rendôrkapitányság

RENDÔRSÉGI  FELHÍVÁS

A motor nem játék Kattints rá Nagyi!
Befejezôdött a fenti tematikájú számítástechnikai
tanfolyam, melyet azzal a nem titkolt céllal
szerveztek, hogy az éltesebb korosztály bátor részt-
vevôi megismerkedjenek ezzel a számukra eddig is-
meretlen újdonsággal.
A tanfolyamot az önkormányzat szervezésében, a
Telki Általános Iskola számítógépeinek segítségével
egy friss nyugdíjas társunk vezette.
A végig kitartó, 25 órás tanfolyam résztvevôi (kb. 20
fô) úgy gondolják, hogy ismereteik bôvültek, és örö-
müket találták a gépek kezelésében. Sokat nevettünk
és örültünk, mikor valami érdekes kép jelent meg a
monitoron. A résztvevôk a számítógép kezelésén túl
megtanulták az internetes böngészés és keresés alap-
jait, valamint az e-mail küldést és fogadást. A gya-
korlottabbak már ételrecepteket és fényképeket is
küldtek egymásnak. Öröm volt nézni, hogy még azok
is, akik elôször ültek a számítógép elé, a tanfolyam
végére már (többnyire) habozás nélkül alkalmazták a
tanultakat és egyre ritkábban lehetett hallani az
„Ádám, hogy is van ez?" felkiáltásokat!
Köszönetet mondanak a résztvevôk Terikének, aki
megszervezte ezt a tanfolyamot, továbbá
Attilának és fiának (Ádám), akik nagy türelemmel
okítottak.

Schaffer Márta
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A telki székhelyû Kodolányi János Kultu-
rális és Környezetvédô Közhasznú Egye-
sület 2003-ban alakult. Tagjai telki lako-
sok, akik fontosnak tartják, hogy lakóhe-
lyükön nagyobb legyen a kulturális kíná-
lat, rendezettebb legyen a falukép és érvé-
nyesüljenek a környezetvédelem szem-
pontjai. 
A 2007-ben rendezett fontosabb program-
jaink a következôk voltak: a kiszolgált ka-
rácsonyfák begyûjtése és komposztálása,
irodalmi délután Csukás Istvánnal, irodal-
mi és fotópályázat meghirdetése, fotókiál-
lítás a pályamunkákból, tavaszi és ôszi fa-
lucsinosítás, a házikerti komposztálás nép-
szerûsítése a Telki Fesztiválon, beszélge-
tés Bulgakov: A Mester és Margarita c. re-
gényérôl.

A tavalyi évben a következô fontosabb
forrásokból gazdálkodhattunk: 
- az egyesületi tagdíjakból és más kisebb

összegû felajánlásokból 25 ezer forint
- az önkormányzattól nyertünk 100 ezer

forint pályázati támogatást
- a Nemzeti Civil Alapprogramtól nyer-

tünk 100 ezer forint mûködési célú for-
rást

- magánszemélyek személyi jövedelem-
adójának 1%-ából 35 ezer forint.

Fontosabb kiadásaink pedig a követke-
zôk voltak:
- a fenyôkomposztálási program és a falu-

csinosítás költségei 44 ezer forintot tet-
tek ki (táblák készíttetése, festékek,
ecsetek, kesztyûk, szemeteszsákok vá-
sárlása)

- a Csukás István-féle irodalmi délután 58
ezer forintba került (50 ezer forint tiszte-
letdíj, virág, hirdetôponyva feliratozta-
tása az alkalomra)

- az egyéb programok (koszorúzás, mû-
vészeti pályázatok) költsége 7 ezer fo-
rint volt

- a NCA-ból nyert 100 ezer forintot egye-
sületi pólók készíttetésére, újrapapír,
nyomtatópapír és borítékok valamint te-
lefonkártyák vásárlására és hirdetô-
ponyva karbantartására költöttük

- egyéb mûködési költségeink (bankkölt-
ség, pályázati díj, postaköltség, bizony-
latok) 22 ezer forintot értek el.

Az egyesület 2007. évi munkáját támo-
gatták:
- Telki község önkormányzata
- Hambuch Norbert és munkatársai
- Váradi Sándorné könyvelô
- Kiskápolna könyvesbolt, Budakeszi
- Samreth Nimol Kanid
- Keserû György
- a Telki Teniszklub

- a Telki Napló és a Telki Fórum szerkesztôi
- a Nemzeti Civil Alapprogram keretében

a költségvetés (mûködési célokra 100
ezer forinttal)

- néhány magánszemély személyi jövede-
lemadója 1%-ával

- és még sokan mások.

A KOKUKK egyesület ezúton is szeretné
megköszönni azt a sokféle támogatást,
amit 2007 során magánszemélyektôl, in-
tézményektôl és helyi vállalkozóktól ka-
pott, valamint a faluszépítô és környezet-
védô akcióikban résztvevô önkéntesek kö-
zösségért végzett munkáját!
(Az egyesület részletes 2007. évi közhasz-
núsági jelentése elérhetô a www.telkifo-
rum.hu portálon, a Civil szervezetek me-
nüpont alatt.)
Kérjük, hogy amennyiben egyetért célja-
inkkal és támogatja tevékenységünket, sze-
mélyi jövedelemadója 1%-ával is segítse a
Kokukk Egyesület munkáját! Adományát
hagyományos programjaink mellett (irodal-
mi estek, mûvészeti pályázatok, tavaszi és
ôszi falucsinosítás) az idén egyebek közt
egész napos környezetvédelmi fesztiválra,
az AVE hulladéklerakó telepére szervezett
kirándulásra, a Telki Fesztivál keretében
zajló Retextil-parádéra költjük.

Az egyesület adószáma:   
18701490 - 1 - 13

Március 14-én tartotta megalakulásának
5 éves évfordulóján éves tisztújító köz-
gyûlését a KOKUKK, azaz a Kodolányi
János Kulturális és Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület. A vezetôségben
egyetlen lényeges változás történt: az
elnökségrôl lemondott Németh Kriszti-
na, akinek helyét Bellon Erika vette át.
Személyében kétségkívül a lehetô leg-
rátermettebb – a környezetvédelmi ak-
ciókat szervezô, az egyesület adminiszt-
rációs terheit vállán hordozó és a tagok
közti kapcsolattartást és információto-
vábbítást is vállaló – elnökét találta meg
a KOKUKK.
A közgyûlés alkalmat nyújtott arra is,
hogy az egyesület mérleget készítsen:
értékelje elvégzett munkáját, összeves-
se korábbi szándékaival, a lehetôségek-
kel, és terveket készítsen az elkövetke-
zô idôre, de legalábbis az idei naptári
évre. 
A 2007-es évre tervezett programok túl-
nyomó része megvalósult, legfeljebb

idôpontbeli csúszások fordultak elô. Ki-
emelkedôen sikeres kulturális rendez-
vényünk volt a Csukás Istvánt vendégül
látó délután, de a Lackfi-est is izgalmas
szellemi élményt nyújtott. 
A menetrendszerû tavaszi és ôszi falu-
szépítésnek is mindig van látszata, en-
nél fogva értelme is, és a sokakat meg-
mozgató tulipánhagyma-ültetés is sze-
met gyönyörködtetô eredménnyel járt . 
A 2008-as évre tervezett programok és
alkalmak részben hasonlóak lesznek az
eddig megszokottakhoz (irodalmi estek,
a régi hagyományt folytató „Komolyze-
ne – játékosan”, irodalmi és fotópályá-
zat, falucsinosítás, jelenlét a Telki Fesz-
tivál programjában, stb.) Másrészt
azonban új törekvések, hangsúlyok is
kitapinthatók tervezett tevékenységünk-
ben: ezek elsôsorban az önkormányzat-
tal való szorosabb együttmûködést je-
lentik. A legközelebbi ilyen jellegû kö-
zös akciónk a környékbeli illegális hul-
ladéklerakók felmérése, eltávolítása és

ártalmatlanítása lesz. A Telki Napló ké-
sôbbi számaiban természetesen folya-
matosan hírt adunk aktuális programja-
inkról. 

Örömteli hírünk, hogy a KOKUKK 
200.000 forintot nyert NCA-pályázaton
honlapjának elkészítésére. Így már
nemcsak a faluújságból és Telki honlap-
járól szerezhetnek friss információkat
településünk kultúra és környezetvéde-
lem iránt elkötelezett lakói. 

Ez a fajta érdeklôdés és érzékenység
lépten-nyomon, faluszerte megnyilvá-
nul sokakban, és talán az idei év alkal-
mai, törekvései – kiegészülve a honlap
nyújtotta lehetôségekkel – Telki lakói
közül az eddigieknél többeket fog arra
indítani, hogy a KOKUKK  lelkes, ám
egyelôre maroknyi aktív tagságát gya-
rapítsák, de legalábbis részt vegyenek
programjainkban!

Boross Klára

ÖT ÉVES A KOKUKK

A Kokukk Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentésének összefoglalója
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Telki gyerekek sikere a mezei
futóversenyen

Budaörsön a múlt hónapban került megren-
dezésre a Diákolimpia mezei futóverseny
versenyszáma. Iskolánk 42 tanulóval kép-
viselte magát.
Minden gyermek sportszerûen, legjobb tu-
dásának megfelelôen versenyzett. Nagyon
sok jó eredmény közül a legjobbakat sze-
retném megemlíteni:
I. korcsoport leány:       Péterfi Dóra       

IV. helyezés
II. korcsoport leány:   Hambuch Flóra

I. helyzés
II. korcsoport fiú:       Hambuch Konrád

IV. helyezés
Móczár Botond  
V. helyezés

III. korcsoport leány:    Szabolcsi Júlia  
IV. helyezés

Az eredmények értékét növeli, hogy ne-
menként és korcsoportonként 70-80 induló
vett részt a versenyen.
A kiváló egyéni teljesítmények mellett a
Telki Általános iskola egy elsô, két harma-
dik és két negyedik helyezést ért el a kor-
csoportonkénti csapatversenyben.
A résztvevôknek és a helyezetteknek gratu-
lálunk!

S. Erzsi néni

Komplex Természettudo-
mányi Verseny 

II. forduló

Véget ért az immár hagyományosnak
mondható Komplex Természettudományi
Verseny második fordulója. Idén a „Föld”
témakör köré csoportosultak a kérdések. 39
felsô tagozatos tanuló vállalta a megméret-
tetést. A feladatok értékelése folyamatban
van, végleges eredményhirdetésre a III. for-
duló után kerül sor. A sikeres diákok díjazá-
sára várjuk a Tisztelt Lakosság felajánlása-
it! (Telki Általános Iskola : 572-985)

S. Erzsi néni

Éjszakai kirándulás a 
Pilisben

Március 28-án 22 félelmet és akadályt nem
ismerô, vállalkozó szellemû diák vágott ne-
ki az éjszakai erdônek, hogy elôször megta-
lálja az erdôben megbúvó Hóvirág Kul-
csosházat, majd éjszakai túrát tegyen.
Mintegy két és fél óra „bóklászás után” rá-
akadtunk a házikóra (igénybe véve némi
GPS segítséget), majd hajnali fél háromig
könnyed túrát tettünk egy közeli szurdok-
ban.
Reggel felszedelôzködtünk, majd árkon-
bokron, hegyen-völgyön, patakokon át, fü-
lig sárosan eljutottunk Dömösre.
A tömegközlekedési eszközökön többen
megjegyzést tettek a „kinézetünkre, vala-
mint a szagunkra”, ám ez nem befolyásolta
a jó hangulatunkat!
Gratulálok minden „túlélônek” és köszö-
nöm Sóti István apuka türelmét és segítsé-
gét!

S. Erzsi néni

Telki nyerte az elsô díjat a
Vivicitta Városvédô futáson

Örömmel értesítem a résztvevô diákokat,
szülôket, hogy idén a vidéki iskolák közül a
Telki Általános Iskola vett részt a legna-
gyobb létszámmal, 99 fôvel a futóverse-
nyen. 
Ezzel elnyertük az 50.000 forintos elsô dí-
jat, melyet sportszerek vásárlására kívá-
nunk fordítani.
Gratulálok mindenkinek, és külön köszö-
nöm a segítséget Homolya Verának, Sipos
Anitának és Jokó Attilának.
Remélem, jövôre a résztvevôk tekintetében
átlépjük a bûvös „100”-at!

S. Erzsi néni

Kedves Gyerekek és Szülôk!

Az idei vízitúra a Szigetközben lesz 2008.
június 15-tôl 20-ig (6 nap, 5 éjszaka).
A vízitúra néha vizes, néha hideg, néha túl
napos, néha esôs, néha sáros… és adódhat-
nak nem várt helyzetek, melyeket ügyesen
meg kell oldani.
Kérem, hogy azok jelentkezzenek, akik
„tudomásul veszik”, sôt, kedvelik az ilyen
kihívásokat!
A túrával kapcsolatos tudnivalókat (utazás,
szállás, étkezés, részvételi díj) és a részlet-
fizetés „tempóját” hamarosan kézhez kap-
ják az evezni vágyók.

S. Erzsi néni

Országos Zrínyi Ilona 
Matematika Verseny

Majtényi Márton (5.a) 1062 induló diákból
az 5. helyezést érte el. Ünnepélyes keretek
között Ráckevén vehette át az értékes
könyvjutalmat. 
Gratulálunk a kiváló teljesítményéhez!

R. Ildikó néni

Vers-és prózamondó verseny

Szép eredmények születtek a Pátyon meg-
rendezésre kerülô Vonzáskörzeti vers- és
prózamondó versenyen. Dávid Tamás elsô,
Fábián Balázs harmadik, Keserû Péter ne-
gyedik, és Kovács Melinda hatodik helye-
zést ért el. 
Ôk képviselik iskolánkat a pest megyei
vers- és prózamondó versenyen. 
Gratulálunk, és további sikereket kívá-
nunk!

I S K O L A I  H Í R E K
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Költészet napi versillusztrációk
díjai

A Budakeszi Könyvtár hirdetett egy rajzpályázatot a Költészet nap-
ja alkalmából. Érdekesnek tartottam a kiírást, mert kortárs magyar
költôk verseit kellett illusztrálni. Küldték hozzá a verseket, amelye-
ket a gyerekek elolvastak, értelmeztek és kiválasztották a nekik tet-
szôt. (Becsempészték életükbe a verseket…)
A munkák elkészültek és több mint 30-at érdemesnek tartottunk el-
küldeni.
Pár nap múlva nagy örömmel telefonáltak a könyvtárból, hogy
mindkét kategóriában – külön a kortárs magyar költôk verseinek és
külön Nagy Gáspár verseinek illusztrálói - az elsô három helyezést
megkaptuk. A gyerekeket egy-egy szép képzômûvészeti könyvvel
és oklevéllel jutalmazták.

Díjazottak:  Költészet napi versek illusztrálói

1. Illényi Bori 7.b Palocsay Zsigmond:Szénaillat c. vers illusztráci-
ója
2. Czentye Dorothy 6.a Kányádi Sándor: Tarlón túzok lépeget c. ill.
2. Balogh Inez  5.b Kecskés Béla: Rigók, rügyek, ibolyák c. vers ill.
3.  Zolnay Sára 6.b Palocsay Zsigmond: Szénaillat c. vers illusztrá-
ciója 
3.  Varga Anna 5.b Tóth Elemér: Elnyargal a szél c. vers illusztráci-
ója 

Nagy Gáspár verseinek illusztrálói:

1. Keserû Péter        5.b Háromkirályok 
2. Badics Árpád       7.b Egy végtelen ballada közepe
3. Tóth Regina         6.b Füsttel írtam

/ Nagy Gáspár nevét veszi fel a könyvtár májusban./

Köszönöm minden fiatal alkotónak, hogy komoly munkájával hoz-
zájárult a sikerhez, és azoknak is külön köszönet, akik – ha nem is
kaptak díjakat - mégis a legtöbbet adták tehetségükbôl.

Maronicsné Dávid Anna

Telki tenisz sikerek
2008. március 16-án Budapesten az IBS teniszcsarnokban ren-
dezték meg a "SEBA KUPÁT", amelyen harmincnyolc induló
közül a következô eredmények születtek:
Drexler Nóri               I.hely
Vasziljly Miklós         I.hely
Kanalas János             I.hely
Pardavi Dávid          III.hely
Kelemen Bendegúz   II.hely
Kôhegyi Gergô         III.hely
Sajnos ugyanezen a napon más sportesemény is volt, így többen
nem tudtak részt venni az iskolai tenisz versenyen.
Szép, hosszú versenynap volt (reggel kilenc órától este hétig), sok
élménnyel és tapasztalattal.
Következô versenyünk 2008. március 29-én a XVIII. Kelet-Ma-
gyarországi Regionális Iskolai Tenisz Bajnokság volt. A helyszín
a MAFC budapesti tenisztelepe. A 140 induló majdnem egy tize-
dét mi tettük ki, hiszen 13 versenyzônk volt!
Szép idôben, kicsit nehezen indulva csodálatos versenynap lett
belôle! Utána négy lelkes kis teniszezôvel megtekintettük a
Sport-Agóriában a Magyar Tenisz Szövetség 100 éves évforduló-
jára megrendezett idôszaki kiállítást is nagy sikerrel, amit a ven-
dégkönyvbe tett bejegyzések is igazolhatnak!
Eredményeink:

Schiroky Szonja III.hely
Schmaus Kinga II.hely
Furaev Ádám        III.hely
Rôhberg Péter     III.hely
Kelemen Bendegúz III.hely
Simon Ádám     III.hely
Simon Teodóra III. hely

További szép sikereket kívánunk!   
Barsi Árpád teniszedzô

KAPCSOLATOK
„Belsô szabadságunk és külsô kényszereink” címmel Nemes Ödön
jezsuita atya tart elôadást a Kapcsolatok lelki egészségrôl szóló so-
rozat következô alkalmával, május 22-én este 8 órakor, a Telki is-
kola könyvtárában.

Nemes Ödönt gazdag életútja olyan életbölcsességekkel ajándé-
kozta meg, amelyekre mindnyájunknak szükségünk van. 44 évet
töltött japán misszióban, ahol tanár, elöljáró, börtönlelkész volt,
foglalkozott szegény, fogyatékos gyermekekkel, szolgált a Házas
Hétvége mozgalomban, majd nem keresztény jegyespárokat készí-
tett fel házasságra, lelki vezetôk képzését irányította. Japánul több
könyve is megjelent. Három évig Erdélyben a gyulafehérvári sze-
minárium vezetôje volt. 1996-ban tért vissza Magyarországra. Itt
is folytatja a korábban megkezdett munkát,” Pár-beszélgetést” tart
házaspároknak, elôadást a „Jó öregedésrôl”, a halállal és a beteg-
séggel való szembenézésrôl, lelki gyakorlatokat vezet.

A legfontosabbat tanulhatjuk tôle: „életrendezést”, és egy olyan
életszemléletet, mely  szabaddá tesz azáltal, hogy a nehézségekben
meglátott értéket a javunkra fordítja.  

Bakács Bernadett és Halász Teréz
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Elmaradt a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) április 7-ére ter-
vezett rendkívüli közgyûlése, amelyen a falunkba tervezett Puskás
Ferenc Sportszálló és Edzôközpont finanszírozásáról kellett volna
döntést hozni.
A halasztás oka, hogy az MLSZ-nek nem sikerült megegyeznie az
OTP-vel a feltételekrôl, ezért tárgytalanná vált az elnökségi tagok
összehívása. A több mint 2 milliárd forintos beruházás egy részét,
mintegy 780 millió forintot az Európai és a Nemzetközi Labdarú-
gó Szövetség (UEFA és FIFA) finanszírozza, a fennmaradó részt
pedig hitelbôl fedezné a szövetség.
Az MLSZ tájékoztatása szerint több pénzintézettel is kapcsolatban
állnak - két másik bank azonnal jelentkezett a finanszírozási aján-
latával - ezért bizakodóak a hitelfelvétellel és a nyolc hónapos ki-
vitelezési idô betartásával kapcsolatban is. A tárgyalások folytatód-

nak, döntés lapzártánkig nem született.
Danóczy Balázs polgármester kérdésünkre elmondta, hogy telepü-
lésünkkel szemben a labdarúgó szövetség végig a szerzôdéseknek
megfelelôen teljesített és korrekt partnernek bizonyult. A megál-
lapodás megkötése során pedig a maximális gondossággal jártunk
el, ezért nincs ok a túlzott aggodalomra. Az UEFA és a FIFA
megerôsítette a támogatásáról szóló kötelezettség vállalását, a
szerzôdés szerint az MLSZ-nek a jogerôs építési engedély átvéte-
létôl számított 120 napon belül kell megkezdenie az építkezést és
30 hónapon belül kell befejeznie.
Jelenleg - külön engedély alapján - a földmunkákat kezdte el a be-
ruházó.

szb

2008. május 16. péntek
Idôpont Helyszín Program
14.00 - 16.00 Általános Iskola, aula Mûvészeti gála és kiállítás
17.00 Telki Kórház Önálló tárlat a KOGART jóvoltából: Cseke Szilárd és Adorján Attila festômûvészek kiállítása
18.00 Báder-Magyar ház A VI. Telki Fesztivál hivatalos megnyitója, közremôködik Magyar Károly és együttese
18.15 Báder-Magyar ház Sarlós Györgyné (kisplasztikák), Callmeyer Ferenc, Aba-Szûcs László, Pelles Róbert kiállítása
19.00 - 20.00 Polgármesteri Hivatal kertje Détár Enikô és Rékasi Károly zenés irodalmi önálló estje
20.15 - 21.00 Polgármesteri Hivatal kertje TelkÍr Trió koncertje
19.00 - 23.00 Iskola-Tornacsarnok "Telki Sziget": fiatalok együtteseinek koncertje 

- Fiesty Goat, Zavarock, Scream Ahead, HitchFunkers, 4tett
21.00 - 22.00 Polgármesteri Hivatal kertje OctoVoice Énekegyüttes

2008. május 17. szombat
Idôpont Helyszín Program
9.00 - 10.00 Faluszerte Zenés ébresztô -Platós Band
10.00 Tökmag Játszóház Mesés játékos ötpróba
10.00 - 11.00 Nagyszínpad Gabriel Gabro pantomim-mûvész gyermekmûsora
11.00 - 12.00 Nagyszínpad A Ládafia Bábszínház elôadása
10.00 - 12.00 Petôfi u. - Jung-ház elôtt Kézmûves foglalkozások az óvoda és az iskola pedagógusaival
egész nap Polgármesteri Hivatal kertje "Retextil" csoportos foglalkozás: öko-mûvészet-terápia-kézmûvesség 
egész nap Polgármesteri Hivatal kertje emlékoszlop-faragás Plés Péter fafaragóval
14.00 - 15.30 Jung-ház Nagyszínpad Telki mûvészeti gyerekcsoportok bemutatói: 

néptánc, RG, jazzbalett - vendég a budajenôi Pántlika néptáncegyüttes
15.30 - 16.00 Jung-ház Nagyszínpad Gyermekdivat-bemutató
16.00 - 17.30 Jung-ház Nagyszínpad a Telki Szimfonietta és a Kiss Zenede közös koncertje
17.30 Nagyszínpad KOKUKK Irodalmi- és fotópályázat eredményhirdetése, mûsor
18.00 - 19.30 Templom Koncert (Gabrieli Énekegyüttes, Telki Nôikar, Telki Énektanár Quartett)
20.00 - 21.00 Jung-ház Nagyszínpad Fergeteges jazz koncert, közremûködik a Nagy János Trió
21.30 - 23.00 Hoax Együttes a tavalyi nagysikerû utcabál ismét Telkiben!

Nincs megegyezés az edzôcentrum finanszírozásáról

VVVVIIII ....   TTTTeeee llllkkkk iiii   FFFFeeeesssszzzz tttt iiiivvvváááá llll   PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmjjjj aaaa
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Programok a magtárnál 15 órától kezdôdnek
Kiállítások, vetítések, táncház, mûvészeti bemutatók, gyermek
programok

Fontos tudnivalók:
– A Zsámbéki medence természeti és kulturális örökségét felfûzô

zöldútvonalak nagy része kerékpárral járható, de különbözô
minôségû földutak.

– A túrán mindenki saját felelôségére indul, a Budavidék Zöldút
Szövetség a programszervezést vállalja.

– Kérjük, hogy gyerekek szülôi kísérettel, vagy más felnôttre bízva
vegyenek részt a túrán.

– A túra közben meghibásodott kerékpárok javítására a Budajenôi
Magtárnál lehetôséget biztosítunk.

– A program befejezése után a kerékpárok hazaszállítását
megszervezzük.

– A magtári programokat rossz idô esetén is megtartjuk.

http://budavidek.rulez.org

Zöldút-túra
Május 10-én Telkibôl is indítunk

Zöldút-túrát. 

Találkozás: délelôtt 10 órakor, az
iskola elôtt
Útvonal: Iskola - Napsugár u. - Bu-
dajenô és Páty közötti szekérút -
Páty, Jegenyés - Páty, Töki út és
Nagyút - Szekérút - Telki, Legelô-
dombi u. - Kodolányi ház - Budaje-
nô, Magtár

Távolság, útviszonyok: kb. 13 km,
földutakon és beépített területek ut-
cáin

A rendezvényrôl további részleteket
a BudaVidék Zöldút Szövetség hon-
lapján és a megnyitó szórólapján ta-
lálhatnak.

Minden érdeklôdôt szeretettel vár-
nak a BudaVidék Zöldút szervezôi!
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H I R D E T É S ,  L A P Z Á R T A

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!

Ebben a  hónapban
e lkerü l te  fa lunka t

a  gó lya!

Szeretne Ön szerkesztô lenni?

Ossza meg falunkkal kapcsolatos közérdekû infor-
mációit, észrevételeit községünk lakóival a Telki
Napló hasábjain! Szerkesztôségünk szívesen lát

minden olyan cikket, felhívást, mely széles körben
érinti falunk polgárait. Legaktívabb íróink idôvel
újságunk szerkesztô-gárdájába is bekerülhetnek!

Szerkesztôségünk elérhetôségében változások tör-
téntek!

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

még egy ideig hívható, de hamarosan megszûnik)

Új, alternatív e-mail címünk (nagy tárhelyet igénylô ké-

pek, fotók fogadására): telkinaplo@citromail.hu

Azonban a hagyományos leveleket továbbra is várjuk az

ismert telkinaplo@telki.hu címen!

Következô lapzártánk várható idôpontja: 

2008. május 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
Zimonyi Adrienne
NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
SSoolloonngg PPrriinntt KKfftt..

KIKI-LALA 
Családi Napközi

Szeretettel várjuk a gyerekeket
másfél éves kortól 5 éves korig
új családi napközinkbe.

Szolgáltatásaink:
- Gitáros zenefoglalkozás (csüt.11órától 11.30-ig)
- Játékos torna (kedd 11 órától 11.30-ig)
- Babusgató (szerda 9.30-tól 10 óráig, néptánc  

alapok, népi mondókák, népdalok 1 éves kortól)

Telki, Orgona u. 5.    Tel.: 70/361-5472
Vezetô: dr. Péczelyné Hézsô Barbara 

www.kikilala.hu
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Koncert az Iskolában
Rendhagyó koncerten vehettek részt az érdeklôdôk március végén Tel-
kiben - egy nagyszerû kezdeményezés részesei lehettek a gyermekek,
szüleik és az idôsebb korosztály is.
A Budapest Pops Orchestra tartotta bemutatkozó hangversenyét, Fül-
harmóniák címmel.
A zenekar fiatal, professzionális komolyzenei zenészekbôl álló szimfo-
nikus kamaraegyüttes, amely egy érdekes, és a magyar zenei nevelés
történetében egyedülálló koncertsorozatot dolgozott ki a kisiskolások-
nak, hogy megszerettesse velük a komolyzenét. 
Annak ellenére, hogy a program elsôsorban a gyermekeknek szólt, a
felnôttek is nagy érdeklôdéssel hallgatták, majd dúdolták az ismert dal-
lamokat a zenekarral, majd a koncert sztárvendégével, Pataky Attilával.
Sokan némi kétellyel és vegyes kíváncsisággal látogattak el az iskolá-
ba szombat délután: hogy fog szólni egy eredeti EDDA dal komolyze-
nei kísérettel, ráadásul egy tornacsarnokban?! 
A zenekar és Pataky Attila is eloszlatta ezeket a kételyeket, és bebizo-
nyították: ebben a környezetben és ilyen formációban is lehet értéket
közvetíteni, élményt nyújtani. A mûsor végén többen meg is jegyezték:
talán még jobban szóltak ebben a környezetben az EDDA dalok, mint
az eredeti hangszereléssel. 
A koncerttel kettôs célja volt a zenekarnak és a szervezôknek: egyrészt,
hogy Telki lakosságát is megismertessék ezzel a nagyszerû zenei prog-
rammal, másrészt egy bemutatkozás volt ez a zenekar részérôl, hiszen
a jövôben Telki és környéke önálló hivatásos szimfonikus zenekarává
kíván válni.
Örülünk, hogy ismét egy különleges élménnyel gazdagodva térhettünk
haza a koncertrôl. Köszönjük a zenekarnak és Pataky Attilának ezt a
fantasztikus koncertet, valamint köszönjük mindenkinek, aki eljött és
jegyet vásárolva támogatta a zenekar kezdeményezését: a bevételt és az
adományokat az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány kap-
ta meg, így a telki gyerekek duplán örülhettek ennek a kezdeményezés-
nek. 
A koncert létrejöttét Telki Község Önkormányzata, a Nemzeti Kulturá-
lis Alap és a Nestlé Hungária Kft. közös támogatása tette lehetôvé.
A zenekar következô koncertje a Telki Fesztivál másnapján, május 17-
én lesz, ekkor a Kiss Zenede tehetséges kis növendékeivel hangolják rá
a füleket a komolyzenére!

Zimonyi Adrienne

A koncert olyan gyorsan ért véget, hogy a közönség elôtt nem volt
alkalmunk megköszönni Zimonyi Adriennek az odaadó szervezô
munkát, szeretnénk tehát ezt most megtenni! 
Köszönjük, Adrienne!  

Móczár Gábor
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