
Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
ôszig legyen ott lakása.

Elô sárkány, elô labda
szállj az égnél magasabbra.
Gyere, állj be a csapatba,
estig ne is hagyjuk abba.

Vár a víz és vár a partja,
vár a nyári rét, a tarka,
szívünk dobog, bôrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
ôszig legyen ott lakása.

Csukás István: 

Tanévzáró 

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelôdomb
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VI. Telki Fesztivál
Idén is népszerû volt a kulturális-szabadidôs rendezvény

Új jegyzô Telkiben
Eredményesen zárult a jegyzôi pályázat, a képviselô testület 2008. április

29-i ülésén a 10 érvényes pályázatot beadott jelölt közül Kókai Ritát

választotta a hivatal vezetôjének.

FÖLD NAPJA TELKIBEN
„A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól

kaptuk kölcsön”

Változékony és szélsôséges idôjárás, jégesô, tornádók. Klímaváltozás-
ról már régóta beszélnek a kutatók, hatását azonban egyre erôsebben
érezzük napjainkban. Ha nem változtatunk azonnal szokásainkon, ha-
marosan mindennaposakká válhatnak a hatalmas viharok és megállít-
hatatlan lesz a folyamat.

Jövôre veled ugyanitt 1.
Április közepén Telkiben vendégszerepelt Bánfalvy Ági és társulata.
Bernard Slade Jövôre veled, ugyanitt c. romantikus vígjátékát adták elô.
Fôszerepben Bánfalvy Ágnest és Harmath Imrét láthattuk.

11. oldal

Bicikliztünk
A BudaVidék Zöldút Szövetség, amelynek célja, hogy településeink táji,
természeti, kulturális és emberi értékeit elôbb az itt lakókkal, késôbb a
messzebbrôl érkezôkkel a tájba felelôsen visszavezetve, gyalog, lovon,
kerékpáron bejárható útvonalak mentén ismertesse meg, 2008. május 10-
én a Zsámbéki-medence újonnan felavatott zöldútjain kerékpártúrákat
szervezett.

képek: 2; 15; 16. oldal
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VI. Telki Fesztivál
Idén is népszerû volt a kulturális-

szabadidôs rendezvény

A Petôfi utca és a Pajta környéke tele jól szórakozó telki-
ekkel. Vásár, étel-ital és kellemes zeneszó. Így festett má-
jus 17-én, szombaton este falunk központja. Aki ott volt,
jól érezte magát, beszélgetett, táncolt.
Egy nappal korábban a megnyitón is sokan gyûltek össze.
Hat óra után néhány perccel a Báder-Magyar házban
Móczár Gábor alpolgármester nyitotta meg a számtalan
helyszínen megrendezett, kiállításokkal és koncertekkel te-
li programot. Az egész fesztivál alatt látogatható tárlatok
közül ekkor nyílt meg Sarlós Györgyné, budakeszi
képzômûvész, Pelles Róbert és Aba-Szôcs László telki
festômûvészek, Callmeyer Ferenc építész és a Budakeszi
Kultúra Alapítvány vándorkiállítása. Magyar Károlynak és
Lázár Miklósnak köszönhetôen halk zeneszó mellett te-
kinthették meg a jelenlévôk a rajzokat, festményeket és
kisplasztikákat.
Ezzel egyidejûleg a Bordás házban Petrás Mária csángó
kerámiamûvész egyedi mûveit láthatták a mûvészetre fo-
gékony telkiek.
Felsorolni is nehéz lenne, hány helyen és hányféle prog-
rammal kedveskedtek a szervezôk, valamint a kiállítók és
elôadók falunk lakosainak, így hát egy kis ízelítô azoknak,
akik nem voltak ezen a remekül sikerült két napos rendez-
vényen:
Péntek este „Te és én” – címmel a Polgármesteri Hivatal
kertjében Détár Enikô és Rékasi Károly elôadását láthatták
az érdeklôdôk. Emellett volt még koncert, gála és kiállítás
minden mennyiségben.
Szombaton a Platós Band zenés ébresztôjével indult a nap,
majd a gyerekeket játszóház, kézmûves foglakozások, báb-
színház és bolhapiac, a felnôtteket információs standok és
vásárok várták. A legkisebbek Ringatóját a nagy ér-
deklôdés miatt kétszer is meg kellett tartani! 
Délután a mûvészeti csoportok elôadását és vidám divatbe-
mutatót láthatott a nagyérdemû, majd késô estig zenével
folytatódott a mulatság. Ismét nagy siker volt a Telki Szim-
fonietta komolyzenét könnyûzenével ötvözô koncertje. Az
együttes erre a szabadtéri rendezvényre Big Band zeneka-
rát hozta el, a fellépô vendégmûvészek pedig a Kiss Zene-
de telki tagozatának növendékei voltak. A komolyabb
mûfajok kedvelôi ezután egyházzenei hangversennyel gaz-
dagodhattak, akik pedig könnyedebb muzsikára vágytak,
elôbb jazz-koncertet hallhattak, majd a nap lezárásaként a
Hoax-együttes számaira táncolhattak.

Köszönet illeti a szervezôket, támogatókat, mûvészeket és
mindenkit, aki munkájával részt vett az eseményen! 
A szervezôk köszönik szépen két telki támogató családnak
a fesztivál megrendezéséhez nyújtott anyagi támogatását!

Szilágyi Balázs További képek a Telki Fesztiválról a 15. és 16. oldalon
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(A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra, a leg-
fontosabb közlendôket tartalmazzák. További információk megta-
lálhatóak a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy ér-
deklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási idôben.)

A 2007-es évi költségvetésrôl szóló zárszámadás elfogadása
Az elsô napirendi pontban a 2007-es év költségvetésének lezá-
rásához szükséges, a PÜB és a könyvvizsgáló által is támogatott
rendelet elfogadásával kezdôdött. A falu tavaly 723 614 ezer fo-
rint bevétellel és 724 576 ezer forint kiadással zárt, utóbbiból
402 322 ezer forintot fordítottunk mûködésre, 322 254 ezer fo-
rintot beruházásra és hiteltörlesztésre. A könyvvizsgáló jelenté-
se megállapította, hogy az egyszerûsített éves beszámoló a költ-
ségvetés teljesítésérôl, az Önkormányzat 2007. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérôl, valamint a
mûködés eredményeirôl megbízható és valós képet ad.

Vagyongazdálkodási rendelet megtárgyalása
Ezután a vagyongazdálkodási rendeletet fogadták el a jelen-
lévôk, amely részletesen szabályozza az önkormányzati vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályait, valamint a
vagyonelemek értékesítése esetén követendô versenyeztetési
szabályokat .

Szociális rendelet és Gyermekvédelmi rendelet módosítása
Egy törvényi változás és frissítés miatt vált szükségessé a két ren-
delet módosítása. A testületnek leginkább formai változtatásokat
kellett eszközölnie.

A Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza beszámolója
A Gondviselés Házánál folyó munkáról a Máltai Szeretetszolgálat-
nak minden év május 31-ig kell benyújtania az önkormányzathoz
beszámolójukat. Ezt idén egy rövid értékeléssel együtt küldték,
amelyet a képviselôk a SZEIB támogatásának tudatában el is fo-
gadtak. 

Település-rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos
kérdések
A több mint egy éve zajló folyamat fontos pontjához érkezett: a
képviselôk módosításokkal jóváhagyták a település tervezôje által
készített véleményezési anyagot, így elkezdôdhet a szakhatósági
fázis. A változtatások többsége a Telkiben építhetô társasházi laká-
sok számának korlátozására irányult.
Pályázat benyújtása a „KMRFT-TEUT-2. számú önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támo-
gatására”
A pályázatra a Petôfi utca felújításával jelentkezik Telki, vállalván,
hogy sikeres elbírálás esetén a beruházás felét (tíz millió forint)
önerôként, valamint egyéb kiépítéseket mintegy kétmillió forint ér-
tékben biztosítják a költségvetésben.
Pályázat benyújtása a „KMRFT-HÖF-CÉDE-2008. számú önkor-
mányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélküli felhí-
vásra”
A Tulipán utcánál található játszótér újjáépítésére is jelentkezett fa-
lunk. Ennek önköltsége a teljes összeg (23,5 millió forint) 40 szá-
zaléka, mintegy 10 millió forint.
A nyílt ülés végén esküt tett Szabó Tibor, a Pénzügyi Bizottság új
tagja.

szb

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl

2008. áprilisban fogadta el a testület a
2007. évi zárszámadást. Ebbôl az alkalom-
ból röviden bemutatjuk településünk tava-
lyi és idei költségvetési helyzetét.
A 2007. évi költségvetés legfontosabb cél-
kitûzése a stabilitás és az átláthatóság meg-
teremtése, valamint a vagyonfelélés megál-
lítása volt. Az új, nulla-bázisú módszerrel
számított tervezett költségvetési hiány 297
millió forint volt, ami az év végére – rész-
ben a beruházások csúszása, részben a ta-
karékos gazdálkodás miatt - 151 millió fo-
rintra mérséklôdött. 
A môködési bevételek az év során a terve-
zett 415 millió forinttal szemben 469 millió
forintot tettek ki. Az átengedett adóknál 37
millió forint, a helyi adóknál 18 millió fo-
rint a többlet a tervhez képest. Míg a mûkö-
dési bevételek 2006-hoz képest összességé-
ben 107 millió forinttal nôttek, addig a
mûködési kiadások 48 millió forinttal csök-
kentek, ami a takarékos gazdálkodást iga-
zolja. Míg a személyi jellegû kiadások az
infláció ellenére szinten maradtak (260 mil-
lió forint), a dologi kiadások 39 millió fo-
rinttal mérséklôdtek 2006-hoz képest. 
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy 2007-

ben a helyi adók megemelése nem vezetett-
e túladóztatáshoz? A válasz - szerintem -
egyértelmûen nem, hiszen a központi költ-
ségvetés által átengedett adók (+37 millió
forint) és az iparûzési adó (+13 millió fo-
rint) jelentôs többletét és a takarékos gaz-
dálkodás sikerét (-48 m Ft) nem lehetett
elôre látni. Nem szabad azt sem figyelmen
kívül hagyni, hogy a költségvetés összesí-
tett hiánya még a sok pozitív változás el-
lenére is meghaladta a 150 millió forintot.
A felhalmozási oldalon a bevételeink a
konzervatívnak tartott elképzeléseinktôl is
messze elmaradtak: 258 millió forint he-
lyett csak 105 millió forint folyt be a
kasszába. Ennek ellenére végre megépült a
tornaterem, amire tavaly 187 millió forintot
fordítottunk. Jelentôs tétel volt még a ko-
rábbi szerzôdéses kötelezettségként örökölt
42 milliós telekvásárlási kiadás és a mûfü-
ves pályához nyújtott 5 milliós önkormány-
zati támogatás is. A felhalmozási és tôkejel-
legû tételek hiánya 217 millió forintot tett
ki, ami a tervezettnél 46 millió forinttal ke-
vesebb. 
Jó hír, hogy a falu adósságállománya
összességében a tervezett 200 millió forint-

tal szemben csak a tornaterem építésére fel-
vett 150 millió forinttal emelkedett, míg az
öreghegyi közmû beruházási hitelbôl 17
millió forintot (az ÁFA-mentes telekeladá-
si bevétel 23,6 %-át) törlesztettünk.
A képviselô testület 2007. november 13-án
fogadta el a 2008. évi költségvetés koncep-
cióját, majd 2008. február 26-án magát a
költségvetési rendeletet is. 

Mûködés
A bevételi oldal összege 494 millió forint
(+25 millió forint), amibôl a helyi adók 151
millió forintot (-5 millió forint), az állami
támogatás 143 millió forintot tesz ki. Je-
lentôs tétel még a központi költségvetés ál-
tal átengedett 154 millió forint (+24 millió
forint) adóbevétel. 

Helyi adók
A helyi adók között 45 millió forint épít-
ményadóval (+3 millió forint), 50 millió fo-
rint (-4 millió forint) telekadóval és 55 mil-
lió forint (-3 millió forint) iparûzési adóval
számolunk.

Telki költségvetése 2007-2008.
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Mûködési kiadások
A kiadási oldalon a legnagyobb tételt a sze-
mélyi juttatások és járulékaik teszik ki. Er-
re összesen 280 millió forintot (+20 millió
forint) költünk idén. A dologi kiadások
összege 168 millió forint (+52 millió fo-
rint). A költségvetésben szintén szerepel – a
korábbi szerzôdési kötelezettségnek meg-
felelôen – 30 millió forint kifizetés a Telki
Víz Kft. részére. Ezt az összeget részben a
Telki Víz Kft. üzletrészének megvásárlásá-
ra fordítjuk.
Összességében a mûködési bevételek és ki-
adások idén – tervszinten – egyensúlyban
lesznek, ami lehetôvé teszi, hogy idén ne
kerüljön sor az adómértékek emelésére.

Iskola
A mûködési kiadások között a legnagyobb
tételt az iskola fenntartása jelenti. Ennek
összege 2008-ban 175 millió forint, amibôl
a személyi jellegû kifizetések összege 129
millió forint.
A kiadásokat döntô részben saját bevételek
(20 millió forint), állami támogatás (83 mil-
lió forint) és önkormányzati támogatás (72
millió forint) fedezik. Míg az önkormány-
zati támogatás 2007-hez képest tervszinten
19 millió forinttal növekszik, az állami tá-
mogatás 6 millió forinttal csökken.

Óvoda
Az óvoda fenntartása idén is 87 millió fo-
rintba kerül. Ezen belül a személyi kiadá-
sok 65 millió forintot tesznek ki. A bevéte-
li oldalon az állami támogatás 40, az önkor-
mányzati támogatás 38 millió forint.

Polgármesteri Hivatal
A PMH költségvetése 185 millió forint ki-
adással számol, amibôl 86 millió forint (+1
millió forint) a személyi kiadás és 99 millió
forint (+20 millió forint) a dologi kiadás. A
dologi kiadások legfontosabb elemei a kö-
vetkezôk: helyi közutak fenntartása (12
millió forint), közterület fenntartás (8 mil-
lió forint), közvilágítás (10 millió forint),
igazgatás (42 millió forint) és egészségügy
(2,1 millió forint).

Felhalmozási tételek
A tavalyi 71 millió forintos telekeladási be-
vétellel szemben idén 415 millió forint be-
vétellel számolunk, amibôl a legnagyobb
tétel az MLSZ-telek értékesítése. 150 mil-
lió forint már be is folyt a kasszába.
A kiadási oldalon 430 millió forint beruhá-
zással számolunk, amibôl a legnagyobb
biztos tétel idén is a tornaterem a maga 100
millió forintjával. Ezen felül 30 millió fo-
rintot költünk az iskolakert és az elôtte ta-
lálható közpark kialakítására. Még mindig
szerepel a költségvetésben egy 54 millió
forintos kiadás is egy évekkel korábbi
útaszfaltozással összefüggésben. (Remél-
jük, hogy ez utóbbi tételt nem kell majd tel-
jes összegben kifizetni.)
Az MLSZ-telek eladásából befolyt pénzbôl
50 millió forintot az öreghegyi elkerülô út-
ra kell költenünk, míg 100 millió forintból
szeretnénk megkezdeni a Fô utca rekonst-
rukcióját a körforgalom és a Kórház fasor
között.
Több pályázaton is indulunk (Napsugár-
Muskátli utcai körforgalom, Pajta rekonst-
rukció, új óvoda építése, Petôfi utca útbur-
kolat felújítás, Tulipán utcai játszótér re-

konstrukció), amelyek sikere természetesen
módosíthat az eredeti elképzeléseken.
A kiadási tervben szerepel még 58 millió
forint hosszúlejáratú hiteltörlesztés és 26
millió forint kamatfizetés is. 
Összességében a felhalmozási tételek 104
millió forint hiányt mutatnak, amibôl 50
milliót a tornaterem beruházásához kapcso-
lódó új hitel felvételével kívánunk fedezni.

Összefoglalás
A 2008. évi költségvetés bevételi fôösszege
993 millió forint (+419 millió forint), ki-
adási fôösszege pedig 1.097 millió forint
(+372 millió forint), ami azt jelenti, hogy a
tervezett hiány 104 millió forint (-47 millió
forint). Ahogy már írtam, ebbôl 50 millió
forintot új hitel felvételével kívánunk fe-
dezni, míg 54 millió forint sorsa még nem
tisztázott. Remélhetôleg a kiadások évközi
mérséklésével elkerülhetô lesz a további
(rövidlejáratú) hitelfelvétel. A takarékos
gazdálkodás idén is alapfeltétel.
Amennyiben minden a tervek szerint ala-
kul, Telki adóssága – a hitelfelvételt és hi-
teltörlesztést is figyelembe véve – az év so-
rán 8 millió forinttal fog csökkenni. (Ez a
szám a Telki Víz Kft. esetleges végelszá-
molása esetén technikai jelleggel változ-
hat.) Ezzel együtt pénzügyileg is befe-
jezôdik az iskola beruházása, elkészül a
Muskátli utcai közpark, visszavásároljuk a
Telki Víz Kft. 100 %-os üzletrészét, meg-
épül az Öreghegyi elkerülô út és részben
megújulhat településünk „névjegye”, a Fô
utca egyik szakasza. 
2008. május 20.

dr. Réthy Imre
A PÜB elnöke

Ú j  j e g y z ô  
T e l k i b e n

Eredményesen zárult a jegyzôi
pályázat: a képviselô testület
2008. április 29-i ülésén a 10 ér-
vényes pályázatot beadott jelölt
közül Kókai Ritát választotta a
hivatal vezetôjének.

Telki új jegyzôje az Államigaz-
gatási Fôiskola elvégzését kö-
vetôen egyetlen munkahelyen,
Gyermely Község Polgármesteri
Hivatalában dolgozott, ahol
1990-tôl augusztusától látta el a
jegyzôi feladatokat, és vezette az
apparátus munkáját.

Telki község költségvetése 2007-2008.
(adatok millió HUF-ban)

2007 terv 2007 tény 2008 terv
Intézményi mûködési bevételek 28 39 33 
Átengedett adók 93 130 154 
Helyi adók 138 156 151 
Egyéb mûködési bevételek 156 144 156 
Mûködési bevételek összeen 415 469 494 
Személyi jellegû kiadások 269 260 280 
Dologi kiadások 137 116 168 
Egyéb mûködési kiadás 43 27 46 
Mûködési kiadások összesen 449 403 494 
Mûködési hiány / többlet -34 66 0 
Felhalmozási és tôkejellegû bevételek 258 105 499 
Beruházási és felújítási kiadások 441 274 430 
ÁFA befizetés 40 9 83 
Egyéb felhalmozási jellegû kiadás 8 3 6 
Felhalmozási hitel - kamat 15 19 26 
Felhalmozási hitel - tôke törlesztés 17 17 58 
Felhalmozási és tôkejellegû kiadások 521 322 603 
Felhalmozási és tôkejelelgû hiány / többlet -263 -217 -104 
Egyenleg (költségvetési és zárszámadási) -297 -151 -104 
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A tavaly év végén felszerelt sebességmérô
radarok kíméletlen tükröt állítanak elénk: a
közlekedési kultúránk kritikán aluli. Az
egyetlen jó hír, hogy a radar által végzett
szembesítés a sebesség túllépéssel sokakra
hat pozitívan. A Kórház fasornál az autók
58%-a, a Budajenô felôl érkezôk 69%-a fé-
kez a figyelmeztetésre. Ez kiemelten jó
eredmény, tekintettel arra, hogy korábban
mindkét lejtôs, egyenes szakaszon ösztönö-
sen is inkább a gázpedálra léptünk.
Az adatok március végétôl kezdôdôen 3 he-
tet ölelnek át. Sajnos a radar elôtti idôkbôl
nincsenek méréseink, így csak azt tudjuk,
amit a szemünkkel is láthatunk: sokan fé-
keznek, és lassult a sebesség. De azt nem
tudjuk megmondani, hogy mennyivel. Ta-
lán jobb is így, mert a mért adatok így, a le-
lassult forgalmat tekintve is lehangolóak.
Jobb nem belegondolni, hogy mennyivel
mentünk korábban!
A két radar által vizsgált terület között lé-
nyeges különbség van, ezért érdemes külön
területenként vizsgálni az eredményeket.

Kórház fasor keresztezôdés

A falu központjából egy éles kanyart kö-
vetô meredek lejtôn szoktunk éppen neki-
lendülni a 40-es tábla ellenére. A többes
szám egyes személy nagyon is indokolt, te-
kintettel arra, hogy a forgalom döntô há-
nyadát mi, helyi lakosok adjuk. Lássuk, ho-
gyan vigyázunk egymásra, és egymás gyer-
mekeire a gyalogátkelô és a buszmegálló
elôtt…

Napi átlag 4327 db gépjármû halad el a ra-
dar elôtt, átlagosan 57 km/h sebességgel, az
alábbi megoszlásban:

sebesség (km/h)     megoszlás
0-40 5%

40-50 28%
50-60 34%
60-70 22%
70-80 8%
80-90 2%
90-   1%

A kijelzett sebesség figyelmeztetô hatására
a jármûvezetôk 58%-a lépett a fékre, az át-
lagos sebességcsökkenés mértéke 5 km/h
volt. 
A gyorsulási versenyt 167 km/h sebesség-
gel nyerték, a dobogóra kerüléshez 133 és
130 km/h volt szükséges. Egyetlen szeren-
csénk, hogy az esztelen száguldozók több-
nyire éjjel vagy hajnalban repülnek át a fa-
lun.

Budajenô felôl, az iskola
elôtt

Ezen a területen egy hosszú egyenes külte-
rületi jellegû szakasz után érkezünk el a se-
bességmérô radarhoz. A sebességkorláto-
zást feloldó táblát sokkal jobban észlelik a
sofôrök, mint a tiltó táblát, ennek megfe-

lelôen itt az átlagsebesség is magasabb.
Lássuk, hogyan vigyázunk egymásra és
egymás gyermekeire az iskola elôtti terüle-
ten…
Napi átlag 2638 db gépjármû halad el a ra-
dar elôtt, átlagosan 67 km/h sebességgel, az
alábbi megoszlásban:

sebesség (km/h)     megoszlás
0-50 2%

50-60 26%
60-70 35%
70-80 24%
80-90 10%
90-   4%

A kijelzett sebesség figyelmeztetô hatására
a jármûvezetôk 69%-a lépett a fékre, az át-
lagos sebességcsökkenés mértéke 4 km/h
volt. 
Ebbôl az irányból nem csak az átlagsebes-
ség, hanem az ön- és közveszélyes gyors-
hajtók száma is nagyobb. Itt a rekord 168
km/h volt, április 4-én, pénteken reggel 7:41
perckor!!! Az általános száguldozást jelzi,
hogy amíg a Kórház fasornál a 130 km/h
dobogós helyezés volt, itt ennyivel az elsô
20-ba lehetett csak éppen beférni… 
Az adatok sokkolóak. A száguldás ellen
tenni leginkább mi magunk tudunk, ha egy-
re többen tartjuk be a megengedett sebessé-
get!

Az utóbbi idôben ismét megszaporodott a szemét a falu közterü-
letein, ezért a falutakarítás az idén tavasszal ismét a közterületek
megtisztítására koncentrált. (Tavaly úgyis mindent lefestettünk
már.) Telki idôközben nagyot nôtt, úgyhogy a legutóbbi hat kör-
zet helyett már nyolcat kellett kijelölnünk. A különbözô helyszí-
neken eltérô volt a részvétel, a legtettrekészebbnek az öreghegyi-
ek és a felsô-Becco lakói bizonyultak. A gyerekeket is beleértve
faluszerte kb. 50 önkéntes szedte a szemetet. 
A „termés” egy részét, kb. 15 nagy zsák hulladékot a Pest megyei
Közútkezelô Kht. szállította el, mivel a falutakarítással csatlakoz-
tunk az ô Föld napi akciójukhoz (lakossági szemétgyûjtési akció
a közutak mellett). Az Öreghegyen viszont olyan rakás gyûlt
össze, hogy végül rendelnünk kellett egy konténert is, ami dugig
megtelt. 
A falutakarítás emellett közérdekû tanulságokkal is szolgált.
Az egyik: falunk messze legszemetesebb részei az építkezések
környékei; helyenként egészen elképesztô viszonyokat találtunk.
Az önkormányzatnak és az építtetôknek is nyomást kellene gya-
korolniuk a kivitelezést végzô vállalkozókra, hogy az építési hul-
ladék és az építômunkások szemete is biztosan a megfelelô hely-
re kerüljön. Mobilvécé vagy budi mindig van az építkezéseken,

ugyanígy kéne viszonyulni a kukához is. 
A másik: ahogy leraktunk egy-két zsákot egy gyûjtôhelyen,
ahogy megjelent a konténer a körforgalom mellett, órákon belül
odaszivárogtak a környékbeliek a saját szemetükkel. (Az egyik
zsákba találomra beleturkálva még egy pátyi elhelyezôt is azono-
sítottunk. Éppen erre járt, pár zacskó szeméttel az autójában?!)
Ezúton kérünk mindenkit, hogy máskor ezt ne tegye! A saját sze-
mete mindenkinek a saját felelôssége, az elszállítás költségeit sa-
ját magának kell viselnie. Ezt a költséget a közösség nyakába
varrni nem való. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy elfér még az
a kicsi abban a szép nagy konténerben, mert ez csak addig igaz,
amíg a szomszédunknak is eszébe nem jut ez a kis csalafintaság. 
Végezetül köszönjük minden önkéntes falutakarítónak, hogy a
kezdetben szemerkélô esô ellenére is segített a munkában! Külön
köszönjük Garamhegyi Csabának a sikeres öreghegyi mozgósí-
tást, továbbá Szabó Zsolt konténeres vállalkozónak a rakodáshoz
nyújtott segítséget!
A falutakarítás dologi költségeit (zsákok, kesztyûk, láthatósági
mellények, elszállítás) a telki önkormányzat és a Pest megyei
Közútkezelô Kht. állta, az akciót a Kokukk Egyesület szervezte. 

BE

S z á g u l d á s  a  f a l u b a n

Beszámoló a tavaszi falutakarításról 

                      



Hány palack ásványvizet viszel haza hetente? És minek?
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„A Földet nem nagyapáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”

(régi indián közmondás)

Változékony és szélsôséges idôjárás, jé-
gesô, tornádók.
Klímaváltozásról már régóta beszélnek a
kutatók, hatását azonban egyre erôsebben
érezzük napjainkban. Ha nem változtatunk
azonnal szokásainkon, hamarosan minden-
naposakká válhatnak a hatalmas viharok és
megállíthatatlan lesz a folyamat.
Erre hívta fel a figyelmet a Föld napja al-
kalmából Telkiben megrendezésre került
április 27-i egész napos rendezvény, me-
lyen a legkisebbektôl a felnôttekig minden-
ki találhatott érdekes programot. A „Föld-
anya eltart bennünket - ameddig bír” címû
interaktív oktató-játék során könnyed for-
mában szerezhettek hasznos tudást és oszt-
hatták meg másokkal ismereteiket a lelkes
résztvevôk. Emellett témába vágó filmek
vetítésére, interaktív kiállításra látogatha-
tott el az, aki ezt a napot bolygónknak szen-
telte. 
Nem minden hulladék szemét is egyben -
tapasztalhatták a játszóházba látogatók. Itt

ugyanis a gyerekek üres flakonokból, toa-
lett papír gurigákból, vagy éppen egy
„használaton kívüli” gombokból készítet-
ték alkotásainkat. Volt itt minden: papírme-
rítés, teafilter-origami és terepasztal-részlet
építés.
Megtudhattuk, mire jók a gyógyfüvek,
majd aki akart, ellátogathatott a szennyvíz-
tisztítóba, ahol megismerhette az egyedül-
álló, „élôgépes” technológiát.
Ökolábnyom. Vajon mi lehet az?– merülhe-
tett fel a kérdés azokban, akik Simonyi
Gyula (BOCS Alapítvány) elôadását vá-
lasztották délutáni programként Az embe-
rek életük során nyomot hagynak a földön.
Ennek mértékét határozza meg ökolábnyo-
munk. Ha ez 1, akkor pontosan annyit ká-
rosítjuk a természetet, amennyire az elbírja.
Nos, egy átlagos magyar ember ökolábnyo-
ma 3 és fél, azaz több mint háromszor ak-
kora lábnyomunk, mint amekkorát a Föld
el tudna tartani. A fejlett országokban ez a
szám még nagyobb! Érdekes adat, hogy
egy átlagos magyar ökolábnyomának leg-
nagyobb részét az teszi ki, hogy mekkora és
milyen anyagból készült háza van (az
építôipar igen sok kárt okoz a természet-

ben), és hogy milyen távolságra jár munká-
ba (elsôsorban az autósok, ezen belül az
egyedül messzire autózók hagynak hatal-
mas lábnyomot).
Egy másik kardinális kérdés az emberiség
sorsával kapcsolatban, hogy mennyire
mûködik és fog mûködni a jövôben a csa-
ládtervezés, tehát hogy hány gyermeket
vállalnak tudatosan a családok. Mivel egy-
re kevesebb embert tud eltartani bolygónk,
ugyanakkor a népesség napról-napra nô,
fontos, hogy megállítsuk a túlnépesedést.
Megdöbbentô információkkal gazdagod-
hattak tehát, akik részt vettek ezen az igen
érdekes elôadáson, valamint a rendezvé-
nyeken. Sokakban talán pont itt tudatosult,
hogy gyökeres változtatásokra van szükség
életmódunkban, mert így még van esély ar-
ra, hogy változtassunk az emberiség
jövôjén.
Ne feledjük, bolygónk lakhatósága a tét!

szb

A Magyarországi Üdítôital-, Gyümölcslé- és Ásványvíz-
gyártók Szövetségének (MÜSZ) adatai szerint tavaly 1,08
milliárd liter ásványvizet vásároltak az emberek Magyar-
országon. Ebbôl mindössze 0,8 százalékot tettek ki a be-
tétdíjas palackban forgalmazott termékek (ami szomorú
csökkenô tendencia - 2003-ban még 7,8 százalék volt). Az
összes többi eldobható PET-palack formájában a kukába
kerül.

Telkiben tavaly nyáron az önkormányzat új szelektív
gyûjtôszigetet volt kénytelen bérelni az AVE-tól, mert az

ásványvizes palackok elárasztották az addigi két gyûjtôt.
Az ásványvíz fogyasztás káros és szükségtelen divat. Szá-
moljuk össze, hány palackkal vásárolunk egy évben, és a
nyári hôség elôtt gondoljuk meg, ezt a pénzt nem lenne-e
érdemes inkább egy jó vízszûrô berendezés felszerelésére
fordítani? (Húsz- és nyolcvanezer forint között többféle
készülék is van, nekünk a húszezres prímán mûködik és
nagyon finom vizet csinál.) Vissza a csapvízhez! Éljen a
bodzaszörp!

Simonyi Cecília

FÖLD NAPJA TELKIBEN
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Telkiben szombaton reggel lelkes kis csa-
pat gyülekezett az iskola elôtt. Miután meg-
érkezett a csoportvezetônk, Bárcziné Kapo-
vits Judit, rövid ismerkedés után elindul-
tunk a nagy útra. A csapatban voltak profi
biciklisták, gyermekek és lelkes amatôrök
is. Jómagam is az utóbbi csoportot erôsítet-
tem, 2 éves kihagyás után pattantam újra
nyeregbe, azt gondolva, a ránk váró 13 km-
es távolság nem lesz túl nagy falat... Téved-
tem. Azért ugyan néha le-lemaradva, de tel-
jesítettem a távot!
Az idôjárás kegyes volt hozzánk, igazi kel-
lemes biciklizôs idônk volt. Érdekes volt az
út, pláne egy olyan ember számára, akinek
eddig csak az autó (és néha a busz) jelentet-
te a közlekedést a kényelmes, aszfaltozott
úton. Ebbôl a mondatból már gondolhatják
a kedves olvasók, hogy nem véletlenül ne-
veztem kényelmesnek az aszfaltozott utat...
Különbözô minôségû földutakon bicikliz-
tünk, és a gyönyörû táj feledtette az út
egyenetlensége miatti kellemetlenségeket.
A csapat idôközönként megállt pihenni, és
bevárta a sereghajtókat is. A pihenések al-
kalmával a csoportvezetônk elmesélte a
zöldút létrejöttének történetét, megmutatta
az utat jelzô mérföldköveket, amelyeket a
napokban állítottak fel, és azt is megjegyez-

te, minden igyekezetükkel azon vannak,
hogy az utakat még jobb minôségûvé te-
gyék a környékbeli gazdák segítségével,
így talán már hamarosan a nyereghez nem
szokott biciklisták is könnyen végigteker-
hetik a távot. 
Utunk elsô állomása Páty volt, ahová a
gyönyörû jegenyesoron átbiciklizve érkez-
tünk meg. 
A Közösségi Ház kertjében Dr. Bognár
András polgármester úr köszöntötte a részt-
vevôket. Itt felfrissülhettünk egy kicsit. Aki
megéhezett, elfogyaszthatta az otthonról
hozott elemózsiáját. Akinek a kerékpárja
szorult gyorsszervizre, hamar elôkerült a
pumpa. Akit pedig a helytörténeti kiállítás
érdekelt, a Közösségi Házban megnézhette. 
Utunk folytatásaként ismét nyeregbe ül-
tünk, és egy kissé vadregényes úton folytat-
tuk utunkat a célállomás, Budajenô felé. A
Töki útnál aztán kétfelé vált a társaság, a
bátrabbak Telki felé vették az irányt, míg a
többiek egyenesen a Magtárhoz hajtottak.
Miért neveztem bátraknak azokat, akik Tel-
ki felé indultak el? Többnyire derékig ért a
fû, és így inkább toltuk a drótszamarakat,
bár egyesek (a gyakorlottabbak) még itt is a
nyeregben maradtak! Telkiben a Le-

gelôdombon lyukadtunk ki, ahonnan a tár-
saság tagjai a Rákóczi utcán keresztül, az
iskolát érintve, kis kerülôvel érkeztek a
Magtárhoz. Itt nemcsak a kirándulók, de a
biciklik is megpihenhettek. Sôt, a szerve-
zôk azokra is gondoltak, akinek már nem
maradt erejük hazakerekezni, megszervez-
ték a kerékpárok hazaszállítását. 
A Magtárnál nemcsak kulturális progra-
mok, hanem finom falatok is várták az éhes
társaságot. Majd, miután mindenki jólla-
kott, elkezdôdött a mûsor a színpadon. A
résztvevô települések mûvészeit is meghív-
ták a szervezôk, akik színes programmal
szórakoztatták a nagyérdemût. Telkit egy fi-
atal bûvész, Hajnóczy Soma képviselte. So-
ma produkciója mosolyt csalt a kissé fáradt
arcokra, feledtetve a megtett kilométereket
és az út során szerzett kék-zöld foltokat.
Nagyszerû élmény jó idôben földutakon bi-
ciklizve rácsodálkozni a szebbnél szebb tá-
jakra, ráérôsen kerekezni a gabonatáblák
között, árnyat adó fasorok védelmében, tá-
vol a forgalmas utaktól.
Fedezzük fel a zöldutat, kerekezzünk egyre
többen a Zsámbéki-medencében! Figye-
lem, a következô túra ôsszel lesz, érdemes
rajta részt venni!

ZA

Bicikliztünk
A BudaVidék Zöldút Szövetség, amelynek célja, hogy településeink táji, termé-
szeti, kulturális és emberi értékeit elôbb az itt lakókkal, késôbb a messzebbrôl
érkezôkkel a tájba felelôsen visszavezetve, gyalog, lovon, kerékpáron bejárható
útvonalak mentén ismertesse meg, 2008. május 10-én a Zsámbéki-medence
újonnan felavatott zöldútjain kerékpártúrákat szervezett.
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A KISS ZENEDE nevében örömmel értesítjük a telki kö-
zönséget, hogy gyermekeink nagy számban vettek részt, és
komoly sikereket értek el az idén tavasszal megrendezett
különbözô mûvészeti fesztiválokon. 

Úgy gondoljuk, minden dicséretet megérdemelnek a sok
munkával járó felkészülés és az elért eredmények miatt,
ezért név szerint is közzé tesszük ôket.

A KISS ZENEDE II. Mûvészeti Fesztiválján a gála-
hangversenyen szerepelt:
Tücsök-zenekar, Palkó Enikô, Sepp Yvette, Sepp Ákos, Só-
tonyi Fanni, Kertész Zsófia, Kertész Júlia, Erdôsi Hanna -
Koltai Beatrix - -Sótonyi Fanni

Nívódíjat nyert: a Tücsök-zenekar, Sepp Yvette fuvola,
Kertész Zsófia, Kertész Júlia kamarazene

Budapest II. kerületi Gyermek Mûvészeti Fesztivál:
Arany oklevelet nyert: Nagy Borbála és Tóth Anna Natá-
lia képzômûvészet,  Sepp Yvette fuvola, Sepp Ákos fuvola,

Palkó Enikô zongora

Ezüst oklevelet nyert: Kertész Zsófia-Júlia kamarazene és
a néptánccsoportunk

Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál: 
kimagasló kamarazenélésért oklevelet szerzett: Koltai 
Beatrix - Erdôsi Hanna  fuvola  -      Sótonyi Fanni zongo-
ra

Jótékonysági Hangversenyen vett részt az IBS-ben:
SeppYvette és Ákos fuvola

Gratulálunk minden résztvevônek, köszönjük a lelkesedést,
további sok sikert Mindenkinek!

Szeretettel várunk Mindenkit a Telki Napokon való szerep-
léseinken, és egyben értesítünk minden érdekeltet, hogy a
sok szereplés miatt az idén kivételesen nem tartunk évzáró
hangversenyt, a bizonyítványokat mindenki saját tanárától
veheti át külön megbeszélés szerint.

Szíj Rózsa

Kis Zenede gála
Telki gyerekek is a díjazottak

között
„Az emberi léten túlmutat az a zene, amely hozzá kapcsolódik.”

(Kodály Zoltán)

Tizenöt éve már, hogy megalakult a Kiss Zenede Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény azzal a nem titkolt céllal, hogy a hozzájuk jelentkezô gyermekekkel
megismertessék a különféle hangszereket és megszerettessék velük a zenét,
valamint az egyéb mûvészeti ágakban a néptáncot, jazztáncot és festészetet.

A jubileum alkalmából érdekes és szép elôadást láthatott, aki május 18-án
délután a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színháztermébe látogatott. A
korosztályok legjobbjai adtak elô zenemûveket és tánc produkciókat, köztük
olyan telki gyerekek is, akik a mûsor közönség- és nívódíj átadásán is
kitüntetésben részesültek. A Telki Néptánccsoportra, Sepp Yvettre (fuvola,
nívódíj), Kertész Júliára és testvérére, Zsófiára (négykezes zongora, nívódíj),
valamint a Tücsök Hegedûcsoportra (közönségdíj), és a benne szereplô telki
gyerekekre mindannyian büszkék lehetünk, hiszen több száz növendék közül
választották ôket a legjobbnak. Ugyancsak megérdemlik a dicséretet a kis
képzômûvészek, Nagy Borbála (nívódíj) és Tóth Anna Natália (budapesti
arany), akiknek munkáit szintén láthattuk a kivetítôn. 

Bár a mûvészeti iskolában tanuló fiatalok közül bizonyára nem mindenkibôl
válik majd profi mûvész, jó volt látni és hallani, milyen sok tehetséges ifjú
pallérozódik az intézményben.

szb

Telki gyerekek sikerei a tavaszi mûvészeti
fesztiválokon

Kirándulás
Május 8-án az iskola ötödikes év-
folyama Homolya Vera nénivel és
Sarlós Erzsi nénivel ellátogatott
Piliscsévre, hogy „testközelbôl”
megnézze a tanult háziállatok né-
hány faját.

A program kiegészült kürtöska-
lácssütéssel, agyagozással, és be-
tekinthettünk a „TITOK SZOBÁ-
BA”, ahol számtalan bûvészmu-
tatványnak és fizikai kísérletnek
lehettünk szem- és fültanúi Kováts
Lajos bácsinak köszönhetôen.

A „farm” területén érdekesebbnél
érdekesebb játékok vártak minket.

A színes programok, a vendégsze-
retet és a festôi környezet szá-
munkra felejthetetlenné tette ezt a
májusi napot.

Ezen a helyszínen lehetôség van
nyári táborozásra, amit szeretettel
ajánlunk minden érdeklôdô gyer-
meknek!

H. Vera néni és S. Erzsi néni
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Magyarországon az elsô Waldorf-kö-
zépiskolát végzett évfolyam 7 éve
érettségizett. A Waldorf Szövetség
sorskövetô kutatása bemutatja, mi-
képp boldogulnak ezek a diákok,
visszatekintve milyennek látják az is-
kolát (http://www.waldorf.hu/docs/
bal/Sorskovetes.pdf). Velük való sze-
mélyes találkozásaink során számunk-
ra is kiderült, hogy továbbtanulási esé-
lyeik, életben való boldogulásuk nem
rosszabb a más iskolákban végzettek-
nél (sôt!), összességében a koruknál
jóval érettebb, nagyobb önismerettel
rendelkezô, sorsukról önállóan dön-
tésre képes, felelôsségteljes fiatalok-
kal találkoztunk.
A hat érettségiztetô Waldorf-iskolában
2007-ben összesen 121 diák tett érett-
ségi vizsgát, közülük legalább egy
tárgyból emelt szinten érettségizett 46
százalékuk. A tavalyi évben a magyar
Waldorf-iskolák érettségi átlaga ma-
gasabb (3,96) volt, mint az országos
szintû összesített érettségi átlagered-
mény (3,55) -ideértve tehát az ország
minden iskolatípusában érettségizett
diákot, mindkét szinten együtt.
Külföldön több, nagy létszámmal vég-
zett, hosszabb idôszakot átívelô vizs-
gálat is történt, pár kutatási adatot az
alábbiakban szeretnénk ismertetni:
Egy amerikai kutatás a Waldorf-isko-
lákban végzettekkel azt találta, hogy

ezek a fiatalok nagyra értékelik a fe-
lelôs gondolkodást, és ha új ötleteiket
a gyakorlatban is megvalósíthatják.
Fontosnak tartják, és saját életükben
meg is valósítják az élethosszig tartó
tanulást, és magasan fejlett esztétikai
érzékkel rendelkeznek. A Waldorf-is-
kolát végzett fiatalok kevés idôt tölte-
nek TV nézéssel (minél iskolázottab-
bak, annál kevesebbet), e helyett a ba-
rátokkal töltött idôt, a tartós emberi
kapcsolatokat értékelik, és keresik a
lehetôségét, hogy másoknak segítsé-
get nyújthassanak. Belsô morális
„iránytûjük” segíti ôket a szakmai és a
magánélet kihívásain és próbáin való
átnavigálásban, valamint választott hi-
vatásukat magas erkölcsi alapelvek
szerint gyakorolják. Munkához való
kapcsolatát 88,9%-uk nagyon jónak
vagy kitûnônek ítélte, ami azt sugallja,
hogy ez a csoport nagyon kielégítô
munkát választott magának.

Maguk a válaszadók azt is leírták,
hogy a Waldorf-képzést tartják a leg-
fontosabbnak és legmeghatározóbb-
nak a kreatív készségeik, a tanulássze-
retetük, az önkifejezésük, és a külön-
bözô nézôpontokból való vizsgálatra
való képességük kialakulásában. Ki-
fejtik, hogy nagymértékben tapasztal-
ták meg a választás szabadságát a sa-
ját életük alakításában, és hogy sokfé-
le lehetôségre nyitottak voltak. A Wal-

dorf-iskolában töltött évek alatt meg-
tanulták, hogy más emberek értékeit
felismerjék, és produktív kapcsolato-
kat alakítsanak ki velük.

A Waldorf-iskolákban végzettek egye-
temi oktatói és munkatársai maguknál
a diákoknál is magasabb szintûnek ér-
tékelték azok erkölcsi érzékét és a ké-
pességeit. Rugalmasan gondolkodnak,
sémáktól függetlenedni képesek. Má-
sik fô jellemzôjük, amit visszatérôen
említenek, a kreatív és imaginatív
(képzelôerôre támaszkodó) kapacitá-
suk mértéke, mely nemcsak a mûvé-
szeti területeken nyilvánul meg, ha-
nem a tudományok tanulása során is.
Harmadik fô jellemzôként az erkölcsi
fejlettségük mélységét és a mások
iránt megnyilvánuló szociális érzé-
kenységüket, törôdésüket emelték ki.

A kutatás összességében pozitív képet
mutatott a Waldorf-oktatást illetôen. A
végzettek meghökkentôen nagy szám-
ban tanultak tovább; a válaszadók
93,7%-a jelezte, hogy már megkezdte
felsôoktatási tanulmányait, 88,3%-uk
a felmérés idején már be is fejezte azt,
vagy épp végzés elôtt állt.

A Kisgöncöl Waldorf Iskola szeretettel
várja azokat a gyermekeket, akik a
2008/2009-es tanévtôl ebbe az iskolá-
ba szeretnének járni. A pótfelvételirôl
érdeklôdni lehet a következô elér-
hetôségeken:

Molnár Katalin 06/30-695-7499
kisgoncol@gmail.com

Mi történik a Waldorf-iskolában 
végzett diákokkal?

Talán már sokan hallottak arról, hogy a Zsámbéki-medencében, Tökön
Waldorf-iskola alakult. Tavaszi elôadássorozatuk egyik legérdekesebb té-
mája az volt, mi lesz a Waldorf-iskolákból kikerült diákokkal. A követ-
kezôkben errôl olvashatnak.

TAGTOBORZÓ
Dinamikusan fejlôdô amatôr ének-
kar hirdet felvételt alt (mély), tenor
és basszus szólamokban. Elsôsor-
ban olyanok jelentkezését várjuk,
akik tudnak kottát olvasni és éne-
keltek már kórusban. 

TEL.: 06 20 9423 641

Péter Pál napi búcsú, Falunap
és Budajenôi Borünnep

2008. június 27-29.

Június 28-án 1900 órától Népzenei gála a
Muzsikás Együttes koncertjével

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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Néhány dörgés hallatszott, majd egy hatal-
mas robaj. A Vadrózsa utcai házban tartózko-
dó család éppen tévét nézett, amikor az nagy
szikrázás közepette elnémult.
Délután háromkor lehetett mindez - meséli a
családanya. Elôször azt hittük, hogy le-
szakadt az emelet – folytatja, majd hozzáte-
szi – aztán felmentünk és körbenéztük, ami-
kor láttuk, hogy hullik a kémény. A házban
minden elektromos berendezés (TV, rádió,
számítógép, bojler, és még hosszasan foly-
tathatnánk a sort) tönkrement és a tetô egy
részét is újjá kell építeni.
Az utóbbi idôben Telkit többször is sújtotta
az ég, ezért mindenhol ajánlott a védekezés
és a biztosítás is. Vihar esetén minden háló-
zatról mûködô berendezést és az antennát is
ki kell húzni, tanácsolják a szakértôk. Emel-
lett egyre fontosabbá válik, hogy új ház épí-
tésekor, vagy a meglévô biztonságosabbá té-
telének érdekében felkeressünk szakembere-
ket, akik segítenek megtalálni az ideális
megoldást lakásunk védelmére.

szb

Telki gyerekek sportsikerei
Háromból három

Az MLSZ-NUPI 3. körzeti tornáját Budakalászon rendezték,
ezúttal mindhárom mérkôzését megnyerte a Telki Focisuli U-
11-es csapata: Barcza-Rotter Áron, Becz Sándor, Egei Patrik,
Hambuch Konrád, Kun Kristóf, Móczár Botond, Neudert
Norbert, Szvoboda Máté, Tóth Bence - a gyôzelmekhez Ham-
buch Konrád 3 góllal járult hozzá.
Az U-9 csapata 1 gyôzelmet, 1 döntetlent ért el, két mérkôzé-
sen pedig az ellenfél bizonyult jobbnak.
A tornán nyújtott teljesítményéért a legjobb kapusnak járó ok-
levelet Neudert Norbi kapta, legjobb védôjátékosnak Móczár
Botond bizonyult, a legjobb mezônyjátékosnak járó oklevelet
Sepp Márton vehette át.
Gratulálunk! Kamocsai Zsuzsa

labdarúgó edzô

Égszakadás, földindulás
Nagy kárt okozott Telkiben egy becsapódó villám...

Telki Mountain Bike kupa
Közkívánatra második alkalommal is megrendezésre kerül a Telki
Mountain Bike kupa a Telki SE kerékpárszakosztálya és a Telki
Általános Iskola szervezésében. A verseny típusa: Olimpiai Cross
MTB verseny (rövid, technikás, több körbôl álló pályán rendezett
verseny).

Helyszín: Telki

Rajthely: Telki Üdülôtelep Ôzike utca erdô felôli vége (Vízmû)

Idôpont (módosított): 2008. június 15. vasárnap.

Rajt: 11:00

Verseny típusa: Olimpiai Cross diák MTB verseny (rövid, technikás,
több körbôl álló pályán rendezett verseny)

Szervezôk: Telki SE kerékpárszakosztály, Telki Általános Iskola

Részletek: www.telki.hu
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Április közepén Telkiben vendégszerepelt
Bánfalvy Ági és társulata. Bernard Slade
Jövôre veled, ugyanitt c. romantikus vígjá-
tékát adták elô. Fôszerepben Bánfalvy Ág-
nest és Harmath Imrét láthattuk. 
Bernard Slade Jövôre veled, ugyanitt címû
nagysikerû mûvét 1978-ban filmesítették
meg. Azóta megszámlálhatatlan színház
tûzte mûsorára a megható vígjátékot, ame-
lyet a világon mindenhol teltház kísér. Van,
aki magára ismer a darabban, van, aki
szimplán jól szórakozik, de egy biztos, az
alapmû, az évente egyszer találkozó szerel-
mes pár története, mindenkiben nyomot
hagy.
Magyarországon 1978-ban mutatták be
elôször a darabot. Schütz Ila és Sztankay
István nevéhez fûzôdik a két alak megfor-
málása, akik több mint ötszázszor bújtak
bele George és Doris szerepébe.
Közben eltelt néhány évtized, de úgy tônik,
a darab idôtálló, s még mindig érvényes
emberi problémákat boncolgat. A darab
két, házasságban élô fiatal véletlen találko-

zásával kezdôdik, amit egy szenvedélyes
éjszaka követ. Azóta minden évben, ugyan-
akkor, ugyanott találkoznak, egyébként pe-
dig élik a saját életüket. Bár csupán két sze-
replôje van a színdarabnak, beszélgetéseik
során megismerjük Doris férjét, George fe-
leségét, s a gyerekeket. Értesülünk a min-
dennapi problémákról, sôt jelen vagyunk
Doris ötödik gyermekének megszületésé-
nél, ahol ki más is segédkezne, mint 
George.
Jólesik nevetni, aztán elszomorodni, kicsit
elgondolkodni, sajnálni saját esendôségün-
ket, majd ismét elmosolyodni a helyzet
szülte komikumon.
A darab egyre feljebb és feljebb ível, míg
az utolsó színben végre kiteljesedik és
nyilvánvalóvá válik a nézô, valamint Doris
és George számára  is, hogy szerelmük túl-
élte a hosszú-nehéz éveket, s jóval több
volt, mint egy könnyû kis kapcsolat, amely
csak a pillanatnyi testi vonzalomról szól.
Tartalmas, kölcsönös bizalomra, ôszinte-
ségre épülô szerelem ez. 

A darab legfontosabb mondanivalója, hogy
a legrosszabb, legnehezebb helyzetben is
ôszintének kell lennünk egymáshoz, és
nem utolsósorban magunkhoz. Nem
könnyû feladat, de a kölcsönös tisztelet és
felelôsségtudat, a szerelmet túllépve, na-
gyobb összetartást, biztosabb kapcsot je-
lenthet két ember között. 
Minden adott volt egy kellemesen eltölt-
hetô estéhez: profi színészek, szórakoztató
darab, jó rendezés. 
A Jövôre Veled Ugyanitt különös szerelmi-
szeretôi kapcsolat, évenkénti összebújás,
aztán vissza a családhoz, a hétköznapok-
hoz... Sírás, nevetés. Akik látták, biztosan
szívükbe zárták a darabot, aki még nem lát-
ta, ajánlom, nézze meg. Érdemes. 
Köszönöm a Telki Általános Iskola munka-
társainak az elôadás létrejöttéhez nyújtott
segítségét és a néhány (állandó) lelkes se-
gítômnek a munkáját.

www.agibanfalvy.com alapján írta: 
Zimonyi Adrienne

             



I S K O L A ,  Ó V O D A

12 2008. májusTELKI napló

O V I S B A L L A G Á S
2008. május 23-án, pénteken délután 5-kor ismét elbúcsúzott egy kis csapat az ovitól, hogy átlépjen egy másik életbe, az
iskolai életbe.
A ballagáson elhangzott számos,
gyönyörûen elôadott versbôl,
énekbôl, a Lúdas Matyiból kide-
rült számunkra, hogy nem kell fél-
tenünk a kis csapatot a tanulástól,
minden bizonnyal megállják a he-
lyüket az iskolában is.
Köszönet az óvónéniknek - Erika
és Timi néninek, Kati néninek, Er-
zsi néninek, Kálmán bácsinak a
sok szeretetért, fáradozásukért,
kedvességükért és segítô munká-
jukért. Köszönet azért, hogy gyer-
mekeinket sikeresen felkészítették
az iskolára.

Április 30-án iskolánkban „reál-napot” tartottunk. Az
elsô három tanítási óra után a negyedik és az ötödik
órában a gyerekek különbözô helyszínek és elôadások
közül válogathattak. Mindenki két elôadást választha-
tott, s így két különbözô témában mélyíthette el tudá-
sát. A tanárok érdekes kísérleteket, logikai játékokat,
power point-os vetítést és egyéb finomságokat vetet-
tek be a nebulók agysejtjeinek megmozgatása érdeké-
ben. A helyi tanárokon kívül a piliscsévi játékpark ve-
zetôjét, Lajos bácsit is elhívtuk, aki elhozta a piliscsé-
vi titokszobát a Telki Iskolába. Köszönjük neki is, és
az összes lelkes tanerônek.

Reál-nap az iskolában
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H I R D E T É S  

Életminôségünk egyik meghatározó eleme az anyagi
jólét és pénzügyi biztonság. Hogy mire mennyit köl-
tünk ma, az alapvetôen két dologtól függ: részben at-
tól, hogy mennyi pénz van a bankszámlánkon, részben
pedig attól, hogy milyen értékek szerint élünk. Az pe-
dig, hogy mennyi pénz van a bankszámlánkon attól,
hogy mennyi a keresetünk ma, és hogyan gyarapítot-
tuk vagyonunkat az elmúlt években, milyen ügyesen
gazdálkodtunk vele.

A munkával eltöltött idô során kötelezô illetve önkén-
tes jelleggel is megtakarításokat képezünk. Köte-
lezôen vonják le munkabérünkbôl a nyugdíjjárulékot,
és sokan önkéntesen fizetnek olyan magán megtakarí-
tásokra, mint pl. az önkéntes nyugdíjpénztár vagy az
életbiztosítás. A rengeteg kiadás között már-már nem
tudunk kiigazodni, és felmerül az igény arra, hogy
ezeket egy világos, átlátható rendszerben lássuk.

Mire van szükség ahhoz, hogy kezünkbe vegyük éle-
tünk pénzügyi irányítását? 

„Elôször is tisztában kell lennünk azzal, hogy azok a
megtakarítások, amelyeket folyamatosan képzünk,
mennyit ér majd késôbb, mire lesz elég. Másodsorban
reális célokat kell felállítanunk a jövôre vonatkozóan,
hogy a jelenlegi megtakarításaink mellett, mennyi to-
vábbi pénzre van szükségünk ahhoz, hogy a számunk-
ra elképzelt életszínvonalat az inaktív években bizto-
sítsuk” – válaszol a kérdésre Orbán Balázs Zoltán, az
Orbán & Pozsonyi Capital Management Zrt. vezér-
igazgatója.

Elmondása szerint a tervezéshez és a célok kitûzésé-
hez egyre többen veszik igénybe szakember segítsé-
gét, hiszen sokan felismerik, hogy egy személyre sza-
bott terv sokat segíthet a tisztánlátásban, és a fontos
pénzügyi döntések meghozatalában. A pénzügyi ter-
vezôkkel folytatott beszélgetések során szinkronba
hozzák az eddig meglévô megtakarításokat a jövôbeni
igényekkel, és meghatározzák az igények fedezetét a
nyugdíjrendszer négy pillére, a TB, a magánnyugdíj-
pénztár, az önkéntes pénztár és a biztosítás alapján. Az
elemzés eredményeként személyre szabott megoldást
kapunk, amely alapján szabadon eldönthetjük, hogy
melyik lehetôséget választjuk céljaink eléréséhez.

„A tervezés során egy olyan komplex szolgáltatást
nyújtunk az ügyfélnek, amely során valós képet kap

arról, hogy jelenlegi gazdálkodásával milyen a család-
ja anyagi biztonsága most, és milyen lesz a nyugdíjas
éveiben. Azon túl, hogy közösen kiértékeljük az igé-
nyek és a megtakarítások alapján elkészített tervet, az
ügyfél megkapja azt egy lefûzött tanulmány formájá-
ban” – egészíti ki kollegáját Pozsonyi Orsolya, vezér-
igazgató-helyettes.

A pénzügyi ter-
vezés a világ
számos országá-
ban vált az el-
múlt években az
egyik legsikere-
sebb pénzügyi
szolgáltatássá,
hiszen ma már
mind a magán-
személyek, mind
a vállalatok felis-
merték, hogy az
anyagi javak
gyarapításával,
m e g ô r z é s é v e l
kapcsolatos dön-

téseiket egy szakmailag megalapozott, minden terület-
re kiterjedô, személyre szabott pénzügyi terv alapján
érdemes meghozni.

További információ:

Orbán & Pozsonyi 
Capital Management Zrt. 

1138 Budapest  Népfürdô u. 3/B / 2089 
Telki, Öreghegyi út 6/A

Tel.: +36 20 665 7330/ +36 20 928 8023 /
+36 30 444 8608

www.orbanpozsonyi.hu

(x)

SEGÍTSÉG PÉNZÜGYEINK 
ÚTVESZTÔJÉBEN
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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!

Május i
lapzár tánk ig  szü le te t t :
Káposztás György és Káposztásné Takács
Zita gyermeke Káposztás Marcell
Mege Benjamin és Mege Tímea gyermeke
Mege Mael Benjamin
Ragány Tamás és Ragányné Gáspár Csil-
la gyermeke Ragány Nóra
Regôs László Péter és Regôs Judit gyerme-
ke: Regôs Kristóf Péter
Benedek Gábor és Kovács Ildikó gyerme-
ke: Benedek Ábel

Gratulálunk!

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..

Helen Doron angol tábor a Helen Doron angol tábor a 
Kiki-Lala családi napközibenKiki-Lala családi napköziben

Helen Doron angol tábor indul óvodásoknak és iskolásoknak június
16-tól kezdôdôen heti turnusokban.
Minden de. angol óra, du. választható programok: úszás, kézmûves
foglalkozás, néptánc. Napi 4-szeri étkezés. H-P 8-17 -ig.
Jelentkezési határidô az elsô turnusra: június 9., azt követôen minden
turnus elôtt egy héttel.

Helyszín:
Kiki-Lala Családi napközi,
Telki, Orgona u. 5.

családi napközi:
06-70-361-5472 
www.kikilala.hu

angol:
06-20-477-2817 
www.helendoron.hu

Szeretettel várunk mindenkit a Helen Doron Nyelviskola tanév-
záró összejövetelére június 14-én, szombaton de. 10-kor.

Budakeszi, Rózsa u. 15.

Kiki-Lala Családi napközinkbe június utolsó hetében 
lesz a beiratkozás. 

Várjuk az óvodás és a bölcsôdés korosztályt egyaránt.

(26)-372-486
(30)- 867-0718

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!

ELÉRHETÔSÉGEINK:

Telefonszámunk: 70/ 530-5644

E-mail címünk (nagy tárhelyet igénylô képek, fotók 

fogadására): telkinaplo@citromail.hu

Hagyományos leveleket továbbra is a 

telkinaplo@telki.hu címen várjuk!

Következô lapzártánk várható idôpontja: 

2008. június 15. 
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Vákuumcsöves Napkollektorok forgalmazása,
szerelése, melegvíz és fûtés rásegítésre. 

(Évi 50-60% ingyen melegvíz)
Szélgenerátorok forgalmazása, szerelése családi

házakhoz. 200W, 500W, 1000W, 3000W, 5000W
teljesítmény

Ingyenes szaktanácsadás, tervezés.

Bel-Bau Kft. 
2071 Páty, Bánya u. 077/1

Tel: 06 23 344170, Mobil: 06 70 6158450
Fax: 06 23 344170

e-mail: belbau@axelero.hu

Nyári Kézmûves Nyári Kézmûves TáborTábor
AA Karitasz Csoport szervezésébenKaritasz Csoport szervezésében
2008. június 16-20 között rendezi meg a kari-
tász csoport hagyományteremtô nyári táborát. A
tábor célja, hogy közösséget teremtsünk idôs és
fiatal között, hogy a településeinket élô idôsebb
és kevésbé idôsebbek áthagyományozhassák tu-
dásukat gyermekeinknek, hogy tartós barátsá-
gok, baráti közösségek szülessenek és nem utol-
só sorban együtt töltsünk egy remeknek ígérke-
zô hetet.

A tábor ingyenes, a napi háromszori étkezés ára 340,-Ft+ÁFA/nap.
Az étkeztetést a Budajenôi Óvoda konyhája biztosítja. A tábor a Plé-
bánia közösségi helyiségeiben és udvarán kerül megrendezésre na-
ponta 8 és 17 óra között.

És egy kis ízelítô a programokból:
-papírmasé készítés, íróasztali dosszié készítése, rajz és festés
-kenyér és kalácssütés 
-gyöngykarkötô készítés 
-hímzés, kötés, horgolás 
-és még sok más izgalmas program.

A táborba jelentkezni, illetve bôvebbet megtudni Gáll Bernadettnél
lehet a 06-30-9865232 telefonszámon.

Várjuk lelkes önkéntesek jelentkezését is gyermekfelügyeletre vagy
bármilyen foglalkozás tartására. Aki valamilyen kézmûves dologhoz
ért és tudását szívesen átadná a tábor résztvevôinek, itt a nagyszerû

alkalom!

                


