
Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?
Folyópartra
vagy erdôre?
Faluszéli
zöld mezôre?
Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdô,
akár folyó:
gyönyörû a
vakáció!

Zelk Zoltán: 

Vakáció 

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

XXIIIIII.. éévvffoollyyaamm 66.. sszzáámm www.telki .hu 22000088.. jjúúnniiuuss

9. oldal

8. oldal

Közmeghallgatás
Az eseményen alig féltucatnyi érdeklôdô jelent meg. A polgármester be-
számolójában elmondta, hogy az önkormányzat gazdálkodása mára kie-
gyensúlyozottá, stabillá vált. A fejlesztéseket illetôen az elsôsorban a pá-
lyázati lehetôségekre számíthat, de sok jelentkezô, és a kevés pályázati
forrás miatt kevés esélye van falunknak a sikerre, mégis kötelességünk
minden ilyen lehetôséget megragadni.

Besurranások, trükkös tolvajlások 
Bosszantó, amikor ellopják értékeinket, és még bosszantóbb, ha meg-
elôzhettük volna a bajt. Az országos tendenciához hasonlóan – bár a be-
törések száma összességében nem nôtt - Telkiben is egyre szaporodnak a
besurranásos lopások, amelyek nagy része kivédhetô lenne néhány egy-
szerû, de annál hatékonyabb óvintézkedéssel.

Retextil Klub indul Telkiben
Júliustól kezdôdôen minden hónapban egy hétfô délután
(pontos dátumok a Telkifórumon olvashatók majd) várjuk
az alkotni vágyókat, akik kinôtt, megunt ruháikból, lecse-

rélt függönybôl, pecsétes abroszból, egyszóval bármilyen, kidobásra
ítélt textíliából valami újat, szépet, hasznosat szeretnének alkotni.
Mindezt inspiráló társaságban, beszélgetés mellett, egy nagyon egy-
szerû technika segítségével. 9. oldal

Vívóverseny Telkiben
2008. május 24-én az iskola tornatermében került megrendezésre Telki
életének valószínûleg legelsô vívóversenye, párbajtôr szakágban. A
megmérettetésen elsôsorban az 1996-1997–ben születettek vettek részt.

6. oldal
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(A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra, a leg-
fontosabb közlendôket tartalmazzák. További információk meg-
találhatóak a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy ér-
deklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási idô-
ben.)

2008. május 27.2008. május 27.

A közmûépítés és csatlakozás szabályozásáról szóló rendele-
tek
Az elfogadott rendelet szerint a csatorna bekötésénél esedékes
fejlesztési díjak továbbra is változatlanok maradnak:
Ivóvíz közmû építés hozzájárulás  190.000,-Ft /bekötés 
Csatorna közmû építési hozzájárulás 330.000,-Ft /bekötés 
A közmû fejlesztési hozzájárulás megfizetése a feltétele a
szennyvízcsatorna-hálózatra történô rákötés engedélyezésé-
nek, és a használatbavételi engedélyhez történô hozzájárulás
kiadásának. 

1./ Csatornahálózat csatlakozási díja lakossági fogyasztóknál 
357.954.- Ft+Áfa/ ingatlan. 
Amennyiben több lakás helyezkedik el az ingatlanon a csatla-
kozási díj lakásonként fizetendô.
Többlakásos lakóház esetén második lakás után   100 % 
Harmadik vagy további lakás esetén  75 % 

2./ Csatornahálózat csatlakozási díja közületi fogyasztóknál 
429.546.- Ft+Áfa/ ingatlan 

a./ Kereskedelmi szálláshely, panzió, szálloda esetén 
1-5 lakó egységig 429.546.- Ft+Áfa/egység 
5-nél több egység esetén egységenként további    25 % 

b./ Egészségügyi intézmény, idôsek otthona esetén 
1-5 lakó egységig 429.546.- Ft+Áfa/egység 
5-nél több egység esetén egységenként további    50 % 

c./ Kereskedelmi, szolgáltató egység esetén 
1-5 egységig   429.546.- Ft+Áfa/egység 
5-nél több egység esetén egységenként további 50 % 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007-es munkájáról
A hivatal tavalyi tevékenységével kapcsolatban általánosság-
ban elmondható, hogy a lakosság számának folyamatos növe-
kedésével továbbra is folyamatosan nô a teendôk száma és
egyre többfajta hatósági ügy kerül rendezésre. A polgármeste-
ri hivatal eddig a hatékonyság javításával tudta ellátni a jelen-
tôsen megnôtt feladatait, de idén már elkerülhetetlen lesz a lét-
szám növelése.

Óvodavezetôi megbízás
Az óvodavezetô Palugyay Dorottya tartós távolléte miatt (még
egy évig kisgyermekével kíván otthon maradni) a testület egy
évvel meghosszabbította Majer Györgyné megbízását. A kép-
viselô testület egyúttal köszönetét is kifejezte Majer György-
nének az elmúlt évben közmegelégedésre végzett munkájáért.

Óvodai beiratkozás, OKÉV engedély kérése
Az intézménybôl idén 36 gyermek ment iskolába, amely alap-
ján – a létszámbôvítéshez szükséges OKÉV engedélyek meg-
szerzése esetén - maximum 39 fôt tud fogadni idén az óvoda.
Jövôre is hasonló mértékû felvétel várható, ezért Majer
Györgyné kérte a testületet, hogy képviseljen egységes állás-
pontot a felvételi bizottsággal, amely a tavalyihoz hasonló fel-
tételrendszer alapján szûri majd, hogy kit tud felvenni az intéz-
ménybe. A vezetô egyúttal sajnálatát fejezte ki, amiért ilyen
szigorúan kell elbírálniuk minden jelentkezést.
A polgármester ezután elmondta, hogy a törvényi kötelezettsé-
gek és a túljelentkezések miatt az önkormányzat pályázatokon
indul, hogy esetleges siker esetén már idén elkezdôdhessen az
új óvoda építése.

Beszámoló a temetô helyzetérôl
Sajnos igen rossz körülmények vannak a temetôi szolgáltatá-
sok területén. A temetôt üzemeltetô Gyertyaláng Kft. képvise-
lôje ugyan nem tudott részt venni az ülésen, azonban reményét
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy sikerül közösen megoldást
találni a temetô (amelynek ravatalozóját és halottasházát az
önkormányzat tartja fenn) helyzetének javítására. A problémá-
kat tetézi, hogy május közepén betörtek az egyik épületbe és
kegytárgyakat tulajdonítottak el.

Budaörs Kistérségi Társulása Területfejlesztési Koncepció
és Program elfogadása
A Polgármesterek Tanácsán megszavazott kisebb módosítások
miatt került ismét napirendre a kistérségi program, amelyet a
képviselôk egyhangúlag elfogadtak.

Új rendôrkapitány Budaörsön
Az önkormányzatoknak – így Telkinek is – véleményezési jo-
guk van a budaörsi rendôrkapitány kinevezését illetôen. A tes-
tület ellenvélemény nélkül támogatta a poszt várományosát,
Szigeti János rendôr alezredest.

Kerékpárút, köszönetnyilvánítás
Tájékoztatásként elhangzott, hogy a Budajenôt, Telkit, Pátyot
és Biatorbágyot összekötô kerékpárút tervezésére árajánlato-
kat kértek az illetékesek, amelyet hamarosan a települések ve-
zetôihez is eljuttatnak. A testület ezután köszönetét fejezte ki
Zimonyi Adrienne-nek, Móczár Gábornak és minden további
segítônek a májusi Telki Fesztivál megszervezéséért!

Június 17.17.

A közterület rendjérôl és használatáról szóló rendelet módo-
sítása
A Közigazgatási Hivatal által megállapított törvényességi ész-
revételek miatt vált szükségessé a rendelet technikai módosítá-
sa. Ilyen változás történt a közterület-foglalást tárgyaló résznél
is, amelyben egyértelmûsítették, hogy a helyi közérdekû célok
érdekében végzett tevékenység esetében nem kell ezért díjat
fizetni.

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl
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Helyiséghasználattal kapcsolatos rendelet módosítása
A Telki SE kérelmét elutasítva a képviselôk nem járultak hoz-
zá az iskola aulájának délutáni sportcélú használatához. Mó-
dosították a Telki Általános Iskola Alapító okiratának 9. pont-
ját, amely szerint „A vagyon feletti rendelkezés jogát a Telki
Község Önkormányzat vagyon rendelete, illetve az ingatlanok
bérbeadását szabályozó önkormányzati rendelet biztosítja”.
A napirendhez kapcsolódóan több képviselô is kifejtette érve-
it abban a kérdésben, hogy maradjon-e a  a Telki SE kezében
a tornaterem használat délutáni  idôbeosztásának meghatáro-
zása. A többség véleménye szerint ebben a kérdésben a Telki
SE a legilletékesebb, és amíg az Egyesület keretén belül meg
lehet oldani ezeket a kérdéseket, addig nem látják szükséges-
ségét annak, hogy akár önkormányzati, akár bizottsági szinten
„felülrôl” történjen a tornaterem délutáni idôbeosztásának a
meghatározása.

A község címerének és zászlajának alapításáról, valamint a
jelképek és a „Telki” név használatának rendjérôl szóló ren-
delet elfogadása
Sajnálatos módon cégbejegyzések intézésénél - mivel a „Tel-
ki” szó esetében sokan nem településünkre asszociálnak - sok-
szor nem vizsgálják a jogosultságot falunk nevének használa-
takor, ezért volt szükség a név- és jelképhasználatot szigorító
rendeletre. (A határozat teljes szövege a 4. oldalon olvasható!)

A szennyvíztisztító szakmai felügyeletére kiírt közbeszerzési
pályázat 
A szakmai felügyeletre történô pályázat lebonyolításával a tes-
tület az OKFON Zrt.-t bízta meg. Ezt követôen határoztak ar-
ról, hogy elfogadják a cég ajánlat-dokumentációját, és megvá-
lasztották a pályázat bíráló bizottságának tagjait (Erdélyiné
Szalóki Judit köztisztviselô, Dr. Réthy Imre képviselô és Ke-
rekes Anita, az OKFON ZRt. közbeszerzési tanácsadója).

A Telki Víz Kft. végelszámolása
A szennyvíztisztítás feladatainak az átstrukturálása során a kö-
vetkezô lépés a Telki-Víz Kft. végelszámolása és a CIB hitel
átvétele. Az elszámolás része a Telki-Víz Kft. által 2005-ben
felvett 230 millió forint, amelybôl a jelenleg fennálló rész 222
millió forint, amit 2025-ig kell visszafizetni. A testület Pon-
csák Pétert (a Pénzügyi Bizottság korábbi tagját) bízta meg a
végelszámolással kapcsolatos teendôk ellátásával, és felhatal-
mazta a polgármestert a szerzôdés aláírására.

A közterület-felügyelôi megállapodás elfogadása
A korábban elfogadott rendelettel kapcsolatban falunk megke-
reste a Budajenôi Önkormányzatot, hogy a két település közö-
sen alkalmazza a leendô közterület-felügyelôt. A megállapodás
értelmében Telki 60, a szomszédos község 40 százalékkal járul
majd hozzá a közterület-felügyelô munkájával kapcsolatos költ-
ségekhez.Feladatait a hamarosan napirendre kerülô rendelet
fogja pontosan meghatározni.

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek
A képviselôk az ülésen döntöttek néhány felajánlott ingatlan
térítésmentes átvételérôl, illetve a telekadó éves díjával meg-
egyezô összegért történô megvásárlásáról.

A FÔSZER Zrt. kérése
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a FôSZER Zrt.-vel kötött, a
Szôlô soron készülô villanyvilágítás munkálatairók szóló szer-
zôdés határidejét 2008. június 30-ig meghosszabbítsa. 

Az edzôcentrum kérése
Az Magyar Labdarúgó Szövetség kérte az edzôcentrumról
szóló szerzôdés technikai módosítását, illetve az eredeti álla-
pot visszaállítását. Erre azért volt szükség, mivel korábban az
OTP az MLSZ-nek adta volna kölcsönt, a Magyar Fejlesztési
Bankkal kötött, kölcsönfolyósításról szóló megállapodás vi-
szont a szövetség 100%-os tulajdonában álló MLSZ Edzôcent-
rum Kft-nek nyújtja a finanszírozást. A testület hozzájárult ah-
hoz, hogy a labdarúgó szövetség az Edzôcentrum Kft-be ap-
portálja az ingatlant.

A KOKUKK támogatási kérelme
A képviselôk úgy határoztak, hogy a Telki Környezetvédelmi
Alap idei keretének eddig fel nem használt része terhére a KO-
KUKK Egyesületet a 2008-as mûködési kiadásait 170 ezer fo-
rinttal támogatja.

A Telki Szimfonietta támogatása
A falunkban Telki Szimfonietta néven ismertté vált Budapest
Pops Orchestra már több ízben bemutatkozott nálunk koncert-
jeivel, azonban a képviselôk 4 igen és 5 nem szavazattal nem
támogatták, hogy az önkormányzat szerzôdést kössön a zene-
karral. Az eredeti elképzelés szerint Telki, Budajenô és Perbál
közösen finanszírozta volna a zenekar mûködését, amely az
önkormányzati forrásokkal megegyezô állami támogatást ka-
pott volna. Az állami támogatással növelt egész összeget a tér-
ségünkben adott koncertekre fordították volna, de a testület
többsége erôn felülinek vélte a vállalást.

Tájékoztató az iskolai kéttannyelvô képzés helyzetérôl
A jelenlévôk megállapodtak abban, hogy a tisztánlátás kedvé-
ért meggyorsítják az ügymenetet, ezért ha a Szôlôtô Kétnyel-
vû Oktatási Alapítványtól június 23-ig egy minden igényt ki-
elégítô szerzôdés-tervezet érkezik a jegyzôhöz, akkor az Okta-
tási, Kulturális és Sport Bizottság július 7-ig tisztázhatja ennek
részleteit, és aláírás kerülhet a dokumentumra. Minden más
esetben az önkormányzat eláll a megállapodástól.

Telki Extrém Park
Fiatalok egy csoportja az utóbbi években a falu több pontján
kerékpárral és gördeszkával hódít meg kisebb-nagyobb föld-
hányásokat. Egy javaslat szerint közösségi teret kellene létre-
hozni ennek a korosztálynak, hogy „sportjukat” szervezettebb
formában, az önkormányzat által kijelölt területen ûzhessék.
Az ötletet támogatta a testület, és a fiatalok társadalmi munká-
jából megépülô dombokhoz területet biztosít, valamint az elsô
lépések megtételét egymillió forinttal támogatja. Ebbôl kerül-
het sor a terület bekerítésére, és néhány, a pályához szükséges
alapfeltétel biztosítására.

szb
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Telki község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi önkormányza-
tokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) be-
kezdés a) pontja alapján, a 16. § (1) bekezdésében biztosított jogköré-
ben eljárva, Telki Község Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 13/2006. (X.20.) Önk. sz. rendelet 6. § (1) bekez-
dés figyelembevételével az Önkormányzat jelképeinek alapításáról,
valamint a jelképek és a „Telki” név használatának rendjérôl az alábbi
rendeletet alkotja.

Az Önkormányzat jelképei
1. §

Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára és je-
lenére utaló díszítô szimbólumok: a címer és a zászló, arculati elemek.

I. fejezet
A címer leírása

2. §

(1) A község címere:
Háromszögletû, lefelé enyhén keskenyedô címerpajzs vágott, alsó
mezô zöld, a felsô mezô piros. A zöld mezô egyben talapzata a cí-
merállatnak. A pajzsbeli kép, egyben címerállat ezüst (fehér) taránd
szarvas, alatta védett helyen a szarvasborjú.
(A címer rajzát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.)

A címer használatának köre és szabályai
3. §

(1) A község címerét mint a községre utaló és díszítô jelképet lehet
használni.

(2) Telki címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesíti.
(3) A címer csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával áb-

rázolható. A címer kicsinyítése csak olyan mértékû lehet, hogy az
ne sértse a hiteles ábrázolást.

4. §

(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítô és utaló jelképeket hasz-
nálni lehet:
a) az Önkormányzat körpecsétjén, 
b) az Önkormányzat zászlaján,
c) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, 
d) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, tanácskozó ter-

mében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben;

5. §

(1) A község címerét a 4. § (1) bekezdésében nem szereplô esetekben
kizárólag engedéllyel lehet használni:
a) a községben mûködô (de nem önkormányzati fenntartású) in-

tézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és az intéz-
mény, vagy szervezet történetét, bemutató kiadványokon;

b) a községet érintô kiadványokon, internetes honlapokon;

(2) Az engedély szólhat
- egy alkalomra;
- meghatározott eseményre vagy idôre;
- meghatározott tárgyra;
- határozatlan idôre.

A címerhasználat kérelmezése
6. §

(1) A címerhasználat engedélyezése iránti kérelem a Polgármesternél
nyújtható be.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezô megnevezését, címét;
b) a címerhasználat célját;
c) eseti felhasználásnál a használat helyét;
d) az elôállítani kívánt mennyiséget (darabszámot);
e) a címer elôállításának anyagát,
f) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal esetén ennek módját;
g) a használat idôtartamát;
h) a címerrel díszítendô tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmá-

solatát, stb.);
(3) A kiadott engedélyekrôl a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó szerv eb-

ben a rendeletben, vagy a részére kiadott engedélyben meghatáro-
zott feltételeket, elôírásokat megsérti, illetôleg a megállapított ha-
táridôre kötelezettségeinek nem tesz eleget.

(5) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) a jogosult megnevezését és székhelyét;
b) az engedélyezett felhasználási célt;
c) az engedély idôtartamát;
d) elôállítás esetén az engedélyezett termék, kiadvány, stb.

mennyiségét;
e) a terjesztéssel, a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos eset-

leges kikötéseket;
f) a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket;
g) az esetleges használati díjat és a díj fizetésének módját;
h) az engedély visszavonásának lehetôségére történô figyelmezte-

tést.

II. fejezet
A zászló leírása

7. §

(1) A zászlóalap zöld alapon fehér kereszt, középen a címerkép. 

A zászló használatának köre és szabályai
8. §

(1) A zászló  vagy annak méretarányos változatai engedély nélkül
használhatók:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság

zászlajával együtt;
b) a község életében jelentôs események, ünnepségek és rendez-

vények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal)
együtt;

c) a Képviselô-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszí-
nén;

d) minden, a községgel összefüggô, vagy az Önkormányzat rész-
vételével rendezett eseményen.

(2) A zászló a Magyar Köztársaság zászlaját nem helyettesíti.

Telki Község Önkormányzat Képviselô-testületének rendelete
a község címerének és zászlajának alapításáról, valamint a jelképek 

és a „Telki” név használatának rendjérôl
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III.fejezet

Vizuális arculat

9. §

(1) Telki község vizuális arculatának alappillérei a logó és az arculati
színek, amelyeket jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A logót és az arculati színeket azok következetes betartásával kell
alkalmazni az Önkormányzat és az Önkormányzat intézményeinek
különbözô arculati elemein (levélpapír, boríték, névjegy, mappa,
szórólap, honlap, molinó stb.), kiadványokon, hirdetéseken.

(3) A logó csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrá-
zolható. A logó kicsinyítése csak olyan mértékû lehet, hogy az ne
sértse a hiteles ábrázolást.

10. §

(1) Telki község vizuális arculatát a 9. § (2) bekezdésében nem sze-
replô esetekben kizárólag engedéllyel lehet használni:
a.)  községben mûködô (de nem önkormányzati fenntartású) intéz-

mények és társadalmi szervezetek által kiadott és az intézmény,
vagy szervezet történetét, bemutató kiadványokon;

b.) a községet érintô kiadványokon, internetes honlapokon;
c.) az Önkormányzat intézményei, alapítványai tulajdonában álló

tárgyakon.

(2) Az engedély szólhat
- egy alkalomra;
- meghatározott eseményre vagy idôre;
- meghatározott tárgyra;
- határozatlan idôre;

(3) Az Önkormányzat vizuális arculatának használatát kérelemre a
Jegyzô javaslatára a Polgármester engedélyezheti.
(a) A vizuális arculat használatának engedélyezésére a címerre vo-

natkozó szabályokat kell alkalmazni.

IV. fejezet

A "Telki" név felvétele és használata
11. §

(1) Társadalmi-, tudományos, egészségügyi-, kulturális-, oktatási,
vagy egyéb szervezetek, intézmények, más jogi személyek elneve-
zésükhöz, a - ,, Telki ,,  megjelölést engedéllyel vehetik fel, illetve
használhatják. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott név felvétele és használata csak
azok számára engedélyezhetô, akiknek székhelye Telki területén
van.

A „Telki” név felvételének kérelmezése
12. §

(1) A név felvétele vagy használata iránti kérelmet a Polgármesterhez
kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezô megnevezését és székhelyét;
b) a kérelmezô tevékenységi körét;
c) a használat célját és módját;
d) a használat idôtartamát.

(3) A kiadott engedély tartalmazza:
a) a jogosult nevét és székhelyét;
b) a névfelvétel vagy használat célját;
c) az engedély visszavonhatóságára történô figyelmeztetést, 

(4) A kiadott engedélyekrôl – a név és az érvényesség feltüntetésével
– a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

13. §

(1) Meg kell tagadni az engedély kiadását, ha:
a) a névkizárólagosság elvébe ütközik,
b) olyan igénylô kéri, akitôl a névhasználat jogát a Képviselô-tes-

tület korábban megvonta, 
c) a használat célja vagy módja a Magyar Köztársaság Alkotmá-

nyába, vagy más jogszabályba ütközik,
d) a használat célja vagy módja Telki lakossága jogait, illetve jo-

gos érdekeit sérti vagy veszélyezteti,
(2) Meg lehet tagadni az engedély kiadását, ha: 

a) a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyan-
azon tevékenység gyakorlásához a Polgármester már névhasz-
nálati engedély adott,

b) a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de a Polgármes-
ter megítélése szerint Telki érdekeivel ütközik, illetve a község
jóhírét sérti.

c) a használat célja nem jogellenes, de a Polgármester megítélése
szerint Telki község Önkormányzat, vagy Telki lakossága nagy
részének ellenérzéseit válthatja ki.

(3) A kiadott névfelvételi vagy - használati engedélyt vissza kell von-
ni, ha: 
a) a tevékenység gyakorlása során az (1) bekezdésében foglaltak

bekövetkeznek,
(4) A névfelvétel vagy névhasználat engedélyezése, az engedély

visszavonása, a névhasználat megtiltása a Polgármester hatásköré-
be tartozik.

14. §

(1) Aki a "Telki" megjelölést vagy nevet jelen rendelet hatályba lépé-
se elôtt, de 2004. május 1. után vette fel, utólagos engedély iránti
kérelem benyújtására köteles.

(2) A jelen rendelet hatályba lépése elôtt felvett és folyamatosan hasz-
nált megjelölés vagy név használata a jövôre nézve megtiltható a
11. § (1) és (2) bekezdésében foglalt esetek bármelyike bekövetke-
zésével.

Jogosulatlan használat
15. §

(1) Aki az Önkormányzat jelképeit, vagy a „Telki” nevet jogosulatla-
nul, az engedélytôl eltérô, vagy a közösséget sértô módon használ-
ja fel, vagy aki a szabályokat egyéb módon megszegi szabálysér-
tést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.

(2) Az engedély nélküli használót az engedély megszerzésére fel kell
szólítani.

Vegyes rendelkezések
16. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejôleg hatályát veszti a község

címerérôl és zászlajáról szóló 16/1997 ( XII.03. ) számú önkor-
mányzati rendelet

(3) A rendelet kihirdetésérôl a Jegyzô gondoskodik.

Telki, 2008. június 17.

Danóczy Balázs Kókai Rita     
polgármester   jegyzô
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Épülhet az Edzôcentrum
A Telki Napló áprilisi számában még arról tudósíthattunk, hogy nem született megállapo-
dás az OTP Bank és az MLSZ között az Edzôcentrum finanszírozásáról, de több pénzin-
tézet jelezte már akkor is, hogy szívesen hitelezné a projektet. Az elmúlt hetek tárgyalá-
sai eredményre vezettek, és az MLSZ a Magyar Fejlesztési Bank ajánlatát fogadta el a
beruházás finanszírozásra. Ezzel úgy tûnik, elhárult az utolsó akadály az építkezés meg-
kezdése elôl.
Danóczy Balázs polgármester szerint továbbra is az óvatos optimizmus indokolt. Az ön-
kormányzat az elmúlt egy évben nagy munkát végzett annak érdekében, hogy megvaló-
suljon a projekt, és megtanulta, hogy ne a médiának higgyen az MLSZ körül zajló ese-
mények során. A labdarúgó szövetség eddig teljesen korrekt partnernek bizonyult, min-
den vállalásukat és szerzôdéses kötelezettségüket teljesítették.
Az MLSZ a beruházás megkezdésével párhuzamosan a szakmai stábot is elkezdte kiépí-
teni. Július 1-tôl a Magyar Labdarúgó Szövetség alkalmazásában áll Jámbor László, a
több mint két évtizede Hollandiában élô, nagy nemzetközi tekintélynek örvendô szakem-
ber, aki korábban többek között az Ajax-nál tevékenykedett. Jámbor a szövetség fejlesz-
tési igazgatója-
ként felelôse
lesz az edzô-
képzésnek, fel-
ügyeli a külön-
bözô korosztá-
lyos válogatot-
takat, s vezeti,
koordinálja a
Telkiben épülô
edzôközponttal
kapcsolatos fel-
adatokat. A
komplexum jö-
vô évi átadása
után ô látja
majd el az igaz-
gatói teendôket. 

ZSÁMBÉK 
TÉRSÉG 

KÖZLEKEDÉSE
2008. június 1-jétôl a Volánbusz Zrt. a
Kontakt-Busz Kft., mint alvállalkozó
bevonásával látja el Zsámbék térség
közlekedését.
Tájékoztatjuk tisztelt Utasainkat, hogy
Társaságunk és a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium között létrejött, 2005.
január 1-jétôl életbe lépett közszolgálta-
tási szerzôdés keretein belül a VOLÁN-
BUSZ Zrt. közbeszerzési pályázatot hir-
detett a Zsámbék térségét kiszolgáló au-
tóbuszvonalak üzemeltetésére.
Ennek eredményeként 2008. június 1-
jétôl a Volánbusz Zrt. a Kontakt-Busz
Kft, mint alvállalkozó bevonásával látja
el a térség közlekedését. Az alvállalkozó
által üzemeltett járatokon új, légkondici-
onált autóbuszok közlekednek, melyek
hozzájárulnak szolgáltatási színvona-
lunk javításához.
Az autóbuszjáratok változatlan menet-
renddel és díjszabással közlekednek.
A járatok közlekedtetéséért változatla-
nul a VOLÁNBUSZ Zrt. a felelôs, ezért
kérjük, hogy esetleges észrevételeikkel
továbbra is Társaságunkhoz fordulja-
nak!

Volánbusz Zrt.
Forrás: www.volanbusz.hu

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S
Az eseményen alig féltucatnyi érdeklôdô
jelent meg. A polgármester beszámolójában
elmondta, hogy az önkormányzat gazdál-
kodása mára kiegyensúlyozottá, stabillá
vált. A fejlesztéseket illetôen Telki elsôsor-
ban a pályázati lehetôségekre számíthat. A
a sok jelentkezô, és a kevés pályázati forrás
miatt bár kevés esélye van falunknak a si-
kerre, mégis kötelességünk minden ilyen
lehetôséget megragadni.
Jelenleg az öreghegyi óvoda, a Pajta és a
faluközpont, a Muskátli és a Napsugár ut-
cai keresztezôdésben építendô körforga-
lom, a Petôfi utca, valamint a tulipán utcai
játszótér projektjével pályázik települé-
sünk.
Az eddigi beruházások közül kiemelkedik
a Telki Víz Kft.-ben szerzett 49%-os tulaj-
donrész, valamint a hivatal melletti ingatlan
megvétele, amellyel a bôvítést szeretnék
megoldani. Folyamatban van az iskolaud-
var, valamint az intézmény elôtti közpark
kiépítése, ôsszel pedig a Hóvirág utca asz-
faltozása várható.

Ezután az egyik lakos kérdésére válaszként
elhangzott, hogy a Szôlô sornál már folya-
matban van a közvilágítás kiépítése. Ér-
deklôdtek arról is, hogy azzal, hogy az ön-
kormányzat egyedüli tulajdonosa lett a
szennyvíztisztítónak, változnak-e a csator-
nadíjak. Nos, bár olcsóbb ettôl nem lett a
mûködés, a díjak árainak növekedési üteme
viszont sokkal kedvezôbbé válik, mert az
önkormányzat ebbôl nem akar hasznot ter-
melni, hanem csak a mûködési költségeket
beszedni. A játszóterek állapotával is fogla-
kozni kell – hívta fel a figyelmet egyik la-
kótársunk -, és ezzel a testület is egyetértett.
Az egyik lakos nehezményezte, hogy nem
találkozott a közmeghallgatás meghívójá-
val, valamint hiányolta, hogy az egyik
öreghegyi hirdetésen tavasszal épülô ját-
szóteret hirdettek, amely mostanáig nem
valósult meg. A válaszban elhangzott, hogy
mind az interneten, mind az önkormányzat
összes hirdetési tábláján idôben megjelent a
felhívás. Ezt bizonyíthatja az is, hogy vala-
milyen módon a kérdezô is értesült a ren-

dezvényrôl, valamint a többi jelenlévô ér-
deklôdô is tudta, hogy mikor lesz a köz-
meghallgatás. Az öreghegyi játszótérrel
kapcsolatban elhangzott, hogy pályázni saj-
nos nem arra lehet, amire szeretnénk, ha-
nem amire kiírják a pályázatot. Mivel új
építését nem támogatják, csak a meglévôk
felújítását, ezért döntött a testület úgy, hogy
az Öreghegyhez közel található körforga-
lom melletti játszótér felújítására pályázik.
Egy kérdésre reagálva az érdeklôdôk meg-
tudhatták , hogy a rendezési terv jelenleg
szakhatósági fázisban van, és ezután követ-
kezik majd a nyilvánossági szakasz, amikor
egy fórum keretében bemutatják a lakosok-
nak a részleteket. Bár már szakmailag meg-
alapozott, konkrét és komplex tervek kerül-
nek majd bemutatásra, véleményezésre,
nagy horderejû meglátás esetén lesz le-
hetôség módosításra.
Végül szó esett arról is, hogy a Kórház fa-
soron a társasházakra vonatkozó elvi építé-
si engedélyek kiadása jelenleg zajlik.

szb
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A Nyugdíjas Klub hírei
Kedves nyugdíjas Barátaim!

Sajnos az idôjárás nem kedvezett a bográcsos programunknak, de
meg fogjuk tartani szeptemberben. 
Addig is szervezünk egy kirándulást azoknak, akik már augusztus
közepén itthon lesznek.
A Kis Balatont néznénk meg. 
Röviden az utazásról: Reggel korán indulnánk az iskolától.
A Balaton déli partján mennénk a pálya végéig, Fenékpuszta –
Sármellék - Zalaszántó. Itt várna az idegenvezetô. Nagyon érdekes,
szép állat- és növényvilága van a Kis Balatonnak (Én már jártam
itt és nagyon tetszett.) Megnéznénk a Fekete István múzeumot,
Matula bácsi kunyhóját. Ez kb. 5 órás program.
Már beszéltem az ottani vezetôvel, intézem a programot, amint
visszajelzést kapok Tôletek, hogy kit érdekel és ki tud eljönni. A
belépôk nem kerülnek sokba, ennyit már tudok. Hazafelé pedig az
északi oldalon jönnénk, mert ott is vannak érdekes látnivalók (pl. a
Hegyestû) 
Várom a válaszotokat, általában itthon vagyunk, de csak este 10-ig
lehet hívni.

Ha van ötletetek, merre kiránduljunk még, mondjátok el!

Kívánok Mindenkinek kellemesen eltölthetô szép nyarat, jó
egészséget!

Schaffer Márta
372 456

Egészségmegôrzés - információ

Örömmel tájékoztatjuk Telki lakosságát, hogy a budajenôi Általá-
nos Iskolában rendszeresen indul Kriston Intim Torna egészségne-
velô tanfolyam felnôtt nôk számára. A 10 órás csoportos foglalko-
zásokon pl. olyan módszerekrôl tanulhatunk, melyekkel egyes nô-
gyógyászati elváltozások idôben felfedezhetôek, s a tornával adott
esetben mûtétet is kiválthatunk. 4 nô közül 1-et érint a vizelettar-
tási zavarok különbözô súlyosságú formája (pl. akaratlan vizelet-
vesztés köhögés, tüsszentés hatására), melyre a szakemberek elsô-
ként gátizomtornát ajánlanak. Egyéb javaslatokról a www.intim-
torna.hu oldalon olvashat bôvebben. Természetesen jobb! A torna
természetes úton segít bennünket egészségünk megôrzésében. Ér-
demes átgondolni, milyen választási lehetôségeink vannak: Mûtét
vagy torna? Gyógyszer vagy torna? Inkontinenciabetét vagy in-
kább torna? Elôzetes megbeszélés szerint mód van egyéni tréning-
re vagy kiscsoportos oktatásra is.  Csoportos tanfolyamok helyszí-
ne: Budajenô, Általános Iskola, Fô u. 3.
Részletes információ: 06-30-297-1650, hétköznapokon (szerda ki-
vételével) 9.00-12.00
A tanfolyamokat tartja: Dr. Skultéti Judit, Kriston Intim Torna
(KIT) tréner
Életkortól, egészségi állapottól, a tünetek súlyosságától függetle-
nül várjuk minden érdeklôdô nô jelentkezését (a szexuális életre
ható „mellékhatásokkal” társuknak is örömöt okozhatnak)
A tornát laza, kényelmes ruházatban végezzük, vékony szivacsot
vagy könnyû plédet hozzon magával. 
Ha van problémája, küzdjön ellene, ha még nincs, elôzze meg!
Egészségpénztári szolgáltatásként elszámolható!

A foglalkozásokon szeretettel várom:        Dr. Skultéti Judit

Ebben az évben jóval kevesebb pályamû
érkezett felhívásunkra, mint a korábbiak-
ban. Ennek egyik oka talán a formai
megkötésben keresendô, másrészt, mint
kiderült, sokakhoz nem jutott el idôben a
felhívás. Reméljük, a jövôben ez a prob-
léma elkerülhetô lesz!
A beérkezett hét pályamûbôl néhány
nem felelt meg a kiírás mûfaji, illetve
formai szabályainak, ezért a zsûri – Bo-
ros Klára, Somlai Judit, Keserûné Mol-
nár Krisztina – nem minden kategóriá-
ban osztott ki díjakat. Értékes könyvju-
talmat azonban minden pályázó kapott.
Az eredményhirdetés a Telki Fesztiválon
zajlott le. Sajnos nem minden pályázó je-
lent meg az eseményen, ôket az egyesü-
let személyesen igyekszik felkeresni a
jutalommal.

Eredmények:
Vers /gyerek kategória/:
1. Lázár Glória: Viharos szélben,

Van Telkiben egy olyan lány
2. –
3. Móritz Dorottya: Húsvét

Mese /gyerek kategória/:
1. Káposztás Bence: Rémálom a Pirene-
usokban
2. Hárskúti Panna: Egy ôzgida és egy kö-
lyökkopó barátsága
3. –

Vers /felnôtt/:
A zsûri ebben a kategóriában nem adott
ki helyezést, de jutalomban részesült Ba-
logh Sándor.

Novella /felnôtt/:
A zsûri szintén jutalommal értékelte Sza-
bó Róbert két pályamûvét, mely két rész-
let készülô regényébôl, és melyhez sok
sikert kívánunk. Jutalmat azért nem ka-
pott a két pályamû, mert mûfajuk nem
novella, inkább emlékirat.

Gratulálunk mindenkinek, aki tollat ra-
gadott! A négy díjnyertes pályamû a Tel-
ki Naplóban lesz olvasható.

Keserûné Molnár Krisztina, 
KOKUKK Egyesület

A KOKUKK EGYESÜLET 2008. ÉVI IRODAL-
MI PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYEI Bombát talál-

tak Telkiben
Sokan talán nem is tudnak róla,
hogy 2008. június 17-én egy máso-
dik világháborús fel nem robbant
gránátot találtak a Gyöngy utca
egyik építkezésén.  A gránátra a
Polgárôrség tagjai vigyáztak reg-
gelig, majd a másnap délelôtt átad-
ták a terepet a kiérkezô tûzszeré-
szeknek, akik a terület átvizsgálása
során még egy lôszert találtak.  A
tûzszerészek hatástalanították és
elszállították a gránátokat.

Telki Község Önkormányzata a fa-
lu lakói nevében ezúton is szeretné
kifejezni köszönetét a Polgárôrség
tagjainak, akik percek alatt meg-
szervezték az ôrzést, és biztosítot-
ták a környéken lakók nyugalmát.
Önkéntes munkájuk nagyon nagy
érték a településnek! Köszönjük!
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H Ú S
A Tudatos Vásárló magazint a Tudatos
Vásárlók Egyesülete adja ki. Az egyesü-
let célja a fenntartható, azaz etikus és környezetbarát fo-
gyasztás gondolatának megismertetése, és az érdeklôdôk
hozzásegítése a megalapozott fogyasztói döntéseket támoga-
tó információkhoz. 
A Tudatos Vásárló magazin 12. száma a húsról szóló írásokat
tartalmaz. A számot azért vásároltam meg, mert ôszintén
szólva én is nagyon zavaros viszonyban vagyok a témával:
pogány húsevô vagyok, viszont sokféle okból nem szívesen
készítek húsételt. Maradnak a készáruk: ezek már nem emlé-
keztetnek semmiféle állatra, ami jó, mert enyhíti a rossz lel-
kiismeretet. (Persze elôfordulnak néha szerencsétlen grafiku-
sok, akik különféle állatok ábrázolásával vélik vonzóbbá ten-
ni a termék csomagolását, teljesen félreértve a helyzetet.)
Másrészt viszont annyi rosszat hallani manapság az élelmi-
szeriparról (már az is elég elrettentô, hogy a felsôfokú vég-
zettségû szakembereket élelmiszervegyésznek hívják miná-
lunk), hogy az ember szájában megkeseredik a leheletvé-
konyra felszeletelt, tökéletesen mócsingmentes, védôgázas
csodasonka is. Hát nincs mese, egyszer szembe kell nézni a
valósággal. Lássuk azt a magazint!
A tematikus szám több fogyasztóvédelmi szemléletû írást is
tartalmaz: milyen termékekrôl milyen információkat kell
kapnia a fogyasztónak a hatályos jogszabályok szerint, mi a
jelentése bizonyos fogalmaknak. Kis húsipari körkép: mi az
oka a húsipari adalékanyagok használatának, milyen fonto-
sabb csoportjaik vannak ezeknek, mi az, ami kockázatot hor-
dozhat, és mi nem. Betekintés a kereskedelem kulisszái mö-
gé: milyen kockázatok adódnak a szállítási és értékesítési
szakaszban, milyen trükköket használnak a hentesek, taná-
csok húsvásárláshoz. Egy írás röviden összefoglalja a génmó-
dosítás jelenlegi helyzetét Európában, és bemutatja, hogy ma
mit lehet tudni a génmódosított élelmiszereknek a (közvetett
vagy közvetlen) fogyasztóra gyakorolt hatásáról. 
A cikkek egy másik csoportja a nagyüzemi állattartás részle-
teivel ismertet meg. Mire ezeken az írásokon is átjut az em-
ber, már nagy fogadókészséggel veti rá magát az alternatívá-
ra. Néhány írásból megismerhetjük az állattartás méltányo-
sabb módjait, olvashatunk a slow-food mozgalomról, a ha-
gyományos állatfajták (mangalica és társai) szerepérôl az ál-
lattartásban és a húsfogyasztásban, és megismerhetjük az
ezen a területen fellelhetô hazai védjegyeket. Aki meg már
teljesen elgyávult volna, megtudhatja, miféle veszélyeket rejt
a szélsôségesen vegetáriánus táplálkozás.
Jó, de akkor most enni vagy nem enni?! A kiadvány szerzôi
nem mondják meg a tutit, de a sokféle cikkbôl összességében
a következô jó tanács szûrhetô le: enni, de keveset és jó
minôségût; minél kevésbé feldolgozottat, minél közelebbi és
lehetôleg ellenôrzött forrásból, az állatokkal és a környezettel
szemben méltányosabb tartásból. 

Bellon Erika - KOKUKK Egyesület
(A kiadvány kikölcsönözhetô a KOKUKK Egyesület

„könyvtárából”! Érdeklôdjön a 372-114-es telefonszá-
mon!)

Besurranások, trükkös
tolvajlások 

Bosszantó, amikor ellopják értékeinket, és még bosszan-
tóbb, ha megelôzhettük volna a bajt.
Az országos tendenciához hasonlóan – bár a betörések
száma összességében nem nôtt - Telkiben is egyre szapo-
rodnak a besurranásos lopások, amelyek nagy része ki-
védhetô lenne néhány egyszerû, de annál hatékonyabb óv-
intézkedéssel.
„Az elsô és legfontosabb, hogy mindig kulcsra zárjuk ka-
punkat és a bejárati ajtót, akkor is, ha otthon tartózko-
dunk” - hívja fel erre figyelmünket Farkas Flórián. Telki
körzeti megbízottja beszélgetésünkkor elmondja, számos
olyan esettel találkozott már falunkban, amikor a felelôt-
lenség okozta az áldozat ingóságainak vesztét. Elôfordult,
hogy a tulajdonos a házban volt, míg a résen levô tolvaj az
autóban felejtett slusszkulccsal együtt meglépett a jármû-
vel, de olyan is, hogy mindenki az emeleten aludt, miköz-
ben a földszintrôl „eltávolítottak” minden jelentôsebb ér-
téktárgyat, sôt, olyan is, amikor délután otthon volt a csa-
lád, azonban a rabló így is szinte észrevétlenül elemelte a
bejárat közelében hagyott pénztárcát és az autó kulcsát.
„Ha van riasztónk, mindenképpen célszerû bekapcsolva
tartani amikor nem vagyunk otthon, de éjjel is, ha al-
szunk” – hangsúlyozza rendôrünk. Bizony, manapság
számtalan segédeszköz áll rendelkezésünkre, hogy kivéd-
jük a betöréseket és a lopásokat, azonban fontos, hogy ki-
használjuk ezek minden elônyét. Éjszakára például beál-
líthatunk olyan funkciót, amely a földszintet védi, de ak-
kor is érdemes bekapcsolnunk riasztóberendezésünket, ha
csak elszaladunk a közeli boltig. Egyesek nagy kerítéssel,
vagy kamerával is védekeznek, azonban a hagyományos
eszközök (rács, heveder zár, dupla ajtó, betörésvédô fólia)
is sok bûnözôt kedvetlenítenek el házunk kipakolásától. A
tapasztalat szerint ugyanis egy betörés, besurranás során
az elkövetôk legtöbbször mindössze néhány percet szán-
nak akciójukra, ezalatt próbálnak minél több mindent
összegyûjteni.
Persze vannak kivételek. Amikor nyaralni megyünk, hasz-
nálhatunk idôzített kapcsolót, amely idônként néhány órá-
ra felkapcsolja néhány lámpánkat, Kérjük meg egy szom-
szédunkat, hogy ürítse postaládánkat és nézzen rá néha
házunkra. „Ha éjszaka szemtanúi vagyunk, amint egy kö-
zeli házból teherautóba pakolják a bútorokat és a tévét,
valószínû, hogy nem az ott lakók választottak ilyen szo-
katlan idôpontot a költözésre.” – fejti ki egy megtörtént
eset alapján körzeti megbízottunk, majd hozzáteszi –
„ilyenkor riasszák a rendôrséget, vagy közvetlenül en-
gem!”
Sokszor sok helyen hívják fel figyelmünket arra, hogy ne
vegyük félvállról a biztonságot, azonban így is egyre gya-
rapodnak a trükkös lopások és a besurranások. Tegyünk
azért, hogy nem mi legyünk a következô áldozatok!
A körzeti megbízott telefonszáma: 70/369-5910

Szilágyi Balázs
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2008. május 24-én az iskola tor-
natermében került megrendezés-
re Telki életének valószínûleg
legelsô vívóversenye, párbajtôr
szakágban. A megmérettetésen
elsôsorban az 1996-1997–ben
születettek vettek részt.

A meghívásos versenyen a telki
vívók mellett a Vasas SC és a bu-
dapesti Bocskai István Általános
Iskola fiataljai voltak jelen,
összesen mintegy 22-en. A hazai
színeket 9 versenyzô képviselte:
Solymosi Zsófia, Popovics Zsó-

fia, Svercsók Bernadett, Jakab
Anna, Barcza-Rotter Áron, Ta-
kács Benedek, Lóránd Ádám,
Lóránd Áron, Hajdú Erik.

Az izgalmas asszókat követôen
két telki dobogós helyezés is
született: a lányok versenyében
Jakab Anna III. helyezést ért el,
míg a fiúk között Barcza-Rotter
Áron ugyancsak III. lett!

Gratulálunk a versenyen indult
sportolóknak és további szép si-
kereket kívánunk! 

V í v ó v e r s e n y  T e l k i b e n

Táncsikerek
A Telki SE Sport Tánc Szakosztály
két formációja az Országos Amatôr
Táncmûvészeti Fesztiválon, melyet
Vácott rendeztek június 1-én az aláb-
bi helyezést érte el Open Kategóriá-
ban:

Mind a 2 lány formációnk ezüst mi-
nôsítést szerzett!

Gratulálunk Nekik!

Polster Ágota Telki SE Sport Tánc
szakosztályvezetô

TAGTOBORZÓ

Dinamikusan fejlôdô
amatôr énekkar hir-
det felvételt alt
(mély), tenor és
basszus szólamok-
ban. Elsôsorban o-
lyanok jelentkezését
várjuk, akik tudnak
kottát olvasni és éne-
keltek már kórusban. 

TEL.:

06 20/ 9423 641

Júliustól kezdôdôen minden hónapban egy hétfô
délután (pontos dátumok a Telkifórumon olvasha-
tók majd) várjuk az alkotni vágyókat, akik kinôtt,
megunt ruháikból, lecserélt függönybôl, pecsétes
abroszból, egyszóval bármilyen, kidobásra ítélt
textíliából valami újat, szépet, hasznosat szeretné-
nek alkotni. Mindezt inspiráló társaságban, beszél-
getés mellett, egy nagyon egyszerû technika segít-
ségével.
A TV2 „Az Ügy“ c. mûsora néhány hete mutatta be
a Retextil Alapítványt (az adás megtekinthetô itt:
http://webcast.tv2.hu/dynamic/index.php?m=vi-
deo&video_id=376798%20title=). A Telki Feszti-
válon is láthatta már ôket, aki a Jung ház udvarán
járt, ahol színes sátorponyva alatt, tarka puffokon
ülve tanították a "retextil" technikát.
Hogy mi is a Retextil? Néhány szóban: textilhulla-
dék újrahasználat, közösségi mûvészet, terápia, re-
habilitáció.
Hulladék textilekbôl (adományfogadó szervezetek,

turkálók által is kiselejtezett ruhák-
ból) egy speciális technikával (föt-
rés) szálakat sodornak, majd ezekbôl a szálakból
hurkolással, csomózással, horgolással csudaszép
táskákat, sapkát-kesztyût, falvédôt, függôágyat,
tér-dekorációt, színházi díszletet stb. készítenek.
A technika nagyon egyszerû, bárki meg tudja tanul-
ni. Az alapítvány által mûködtetett mûhelyben
megváltozott munkaképességû (szellemi fogyaté-
kos, leszázalékolt) emberek dolgoznak, akik a
munkán (ezáltal fizetésen, így pedig a kiszolgálta-
tottág enyhítésén) kívül közösségre, barátokra ta-
lálnak. Mi nevelôotthonos gyerekekkel való foglal-
kozások során használjuk nagy sikerrel. De egé-
szen egészséges emberek is örömüket lelhetik ben-
ne…
A Klub a Kokukk Egyesület és a TTKKB szerve-
zésében, a Telki Környezetvédelmi Alap támogatá-
sával mûködik majd. Jelentkezni lehet: zold.tel-
ki@gmail.com, 372-138, 30/418-5446.

zöldtelki

Kiscsoportban 3. helyezést
szereztek: Csizmazia Petra,
Vissi Tekla, Póké Beáta

Csoportban 2. helyezést értek el:
Csizmazia Petra, Mátyás Arany, Ôri Dorottya, Póké Be-
áta, Varga Anna 

R e t e x t i l  K l u b  i n d u l  Te l k i b e n

                        



10 2008. júniusTELKI napló

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!

Jún ius i
lapzár tánk ig  szü le te t t :

Legendi Sándor és Csatlós Szilvia
gyermeke: Legendi Barnabás

Kerekes Emil és Szabó Gabriella
gyermeke: Kerekes Freja és Kerekes Elektra

Tárnok Csaba és Kovács Katalin gyermeke
Tárnok Zétény

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
Zimonyi Adrienne
NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
SSoolloonngg PPrriinntt KKfftt..

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

Összevont nyári Telki Napló!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a következô - összevont

júliusi és augusztusi - szám a nyári szabadságok és a

viszonylag kevés esemény miatt augusztus végén jelenik

meg.

A Telki Napló mindenkinek kellemes nyarat és jó

pihenést kíván!

ELÉRHETÔSÉGEINK:

Telefonszámunk: 70/ 530-5644

E-mail címünk: telkinaplo@telki.hu

A nagy tárhelyet igénylô képek, fotók 

fogadására pedig a  telkinaplo@citromail.hu

Hagyományos leveleket továbbra is a 

telkinaplo@telki.hu címen várjuk!

Következô lapzártánk várható idôpontja: 
2008. augusztus 12. 

Dr. Soós Zsuzsanna
fogszakorvos

Értesíti betegeit, hogy
telefonszáma megváltozott !

Új telefonszám: 06-30-811-29-92

Rendelés : Hétfô, Csütörtök : 16h  - 18h

Pracli MûhelyPracli Mûhely
- Manikûr, Pedikûr és Mûkörömépítés!
Perbálon kellemes környezetben, várok minden

Kedves régi és új vendéget 
aki ápolt és szép kezekre, lábakra vágyik! 

Varga Terézia fodrásszal dolgozom együtt. 
Minden új vendégnek 30-40% kedvezmény a

kezelésekbôl!

Orly – Ez–Flow – IBD – Cesar’s
Bejelentkezés: Juhász Kriszta 06/30 33 55  395
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(V(Visegrád, isegrád, 2008. július 5.2008. július 5. ))
A családi emléknap idôpontja Emese napja. A mon-
da szerint tôle származtatható az Árpád-ház. Az Ár-
pád-házi királynék ünnepe c. családi nap bemutatói,
programelemei különbözô helyszíneken:
Találkozó a Szt. István téren Esztergomban. Szent-
mise a Ferences templomban 9 órakor.
Hajókirándulás: Esztergom–Visegrád kb. 90 perc.
Program: kézmûves foglalkozások (csuhéfonás,

pénzverés, agyagozás, veretkészítés, címerfestés), mesemondó, népdalta-
nulás, éneklés, népi gyermekjátékok (kismozgásos). 
Visegrádra érkezés kb. 12 órakor.
Séta a Salamon-toronyba. Program: kézmûves kirakodó és foglalkoztató
(fejdísz-, süveg-, sisakkészítés, papírmerítés), bábelôadás, történelmi
elôadás és táncbemutató, lovagi torna.
Történelmi kalandtúra az Árpád-házi királynék életútján (indulás kb.
14–15 órakor). Program: 10 állomás a Salamon-toronytól a Fellegváron
át a királyi palotához. 
Az állomáspontokon egy-egy korhû ruhába öltözött Árpád-házi királynét
élettörténete alapján kell felismerni. 
A sikeres teljesítés királynôi pecsétet ér, melyet (a gyermekek által
elôzôleg készített) merített papírra, mint oklevélre kapják. Érkezés a kirá-
lyi palota elôtti parkba kb. 16–17 órakor.
Programok a parkszínpadnál: történelmi játszótér, gyermek táncház,
gyermekek által bemutatott színielôadás, táncbemutató, ismert rajzfilm be-
tétdalok neves elôadók tolmácsolásában, a visegrádi dobosok hagyo-
mányôrzô bemutatója.
A palotában, a lovagi tornatéren felállított színpadon a Csillagszem tánc-
együttes Táncos történelem c. mûsora 19 órai kezdettel. 
A palota elôtti kertben kemencés lángos, rétes, forrásvíz. Mézes szörpök,
bor, vendéglátás (étel, ital) megfizethetô árakon.
Az egész napos program részeként országos ötvös találkozó, hisz Mária
királyné a hozományát képezô ékszereit ajánlotta fel a visegrádi várrend-

szer felépítéséhez.
A palota elôtti téren ötvös kiállítás, bemutató és vásár.
A részvétel gyermekek részére minden programon ingyenes!
Felnôttek: a hajójegy 1000 Ft/fô korlátozott számban, elôvételben. Salamon-
torony: 500 Ft/fô. Csillagszemû táncbemutató: 1000 Ft/fô.
Részletes információ: Cseke Judit 06 (30) 687-9263
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