
Jaj, hogyan ôrizzem meg ezt a
szép, 
augusztusvégi, halk tücsökzenét? 

E gyönge hûssel átszôtt és halott 
növényektôl fanyarkás illatot? 

E világon túl bûvölô varázst, 
világon-túli csillag-zuhogást? 

E gazdag éjt, mely épp azért
csoda, 
mert múló, s vissza nem térhet
soha. 

Csorba Gyôzô: 

Nyárvég  

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

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

8. oldal

III. Budaörsi Kistérségi Fesztivál
Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Budaörsi Kistérségi
Fesztivál, amelynek keretében szeptember 13-án, szombaton Telkiben
egész napos zenei - és kulturális programon vehetnek részt az ér-
deklôdôk.

Az egészség napja 
Szeptember elsô szombatja hagyományosan az „Egészség Napja” Telki-
ben. Célunk egy olyan rendezvény létrehozása volt, amely támpontot
nyújthat az egészség, a fittség és a jó közérzet megôrzéséhez. 

Pályázati sikerek
Az Európai Uniós pályázatok sláger-témának számítanak országszerte,
de az ország legfejlettebb részének számító közép-magyarországi régi-
óban korlátozottak a lehetôségek. Éppen ezért meg kell becsülnünk
minden olyan külsô forrást, amit a falu fejlesztésére tudunk fordítani.

3. oldal

Egyirányúsítások a faluban
A nyár folyamán a polgármesteri hivatal táblacserét hajtott végre, a falu
ütött-kopott KRESZ tábláit új, jól látható táblákra cserélték.  A változá-
sok azonban nem álltak meg ennél a pontnál, a rutinból közlekedôk nem
kis meglepetéssel tapasztalhatták, hogy a faluban több utca esetében is
korlátozások és egyirányúsítások léptek életbe. 

6-7. oldal

Telki története
„Amikor megláttam elôször a Telki címert, teljesen harmonikusnak talál-
tam és a csodaszarvas legendáját juttatta eszembe. Honnan is származik
ez a legenda?” 13. oldal
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Telki Község Önkormányzat Képviselô-testülete az alábbi
döntéseket hozta. A beszámolók nem terjednek ki minden na-
pirendi pontra, a legfontosabb közlendôket tartalmazzák. A
teljes jegyzôkönyvek megtalálhatóak a község honlapján a
www.telki.hu címen, vagy érdeklôdni lehet a Polgármesteri
Hivatalnál ügyfélfogadási idôben.

2008. július 22.2008. július 22.

Telki-Budajenô közterület-felügyelôi együttmûködé-
si megállapodás módosítása
A rendkívüli ülésen elsôként a korábban megkötött közte-
rület-felügyelôi együttmûködési megállapodást módosítot-
ták a jenei jegyzô kérésére. A határozat alapján a felügyelô
munkájának értékelésében és szervezésében a szomszédos
hivatal vezetése is részt vesz majd. A rendelet kisebb for-
mai korrigálására is szükség volt, emellett az aljegyzô is-
mertette, hogy az eddigi két pályázó közül csak az egyiket
találták alkalmasnak a poszt betöltésére, azonban ô még a

kinevezés elôtt visszavonta jelentkezését.

Kétnyelvû ( magyar-angol) oktatás bevezetése a Tel-

ki Általános Iskolában
A napirend másik kérdésében a polgármester tájékoztatta a
jelenlévôket, hogy a testület júniusi döntésének megfe-
lelôen a Szôlôtô Alapítvány elküldte a szerzôdés tervezetet,
amit a PÜB és az OKSB együttes ülésen megtárgyalt. A bi-
zottságok véleménye alapján a hivatal felkért egy közokta-
tási szakjogászt a szerzôdés pontosítására, és az önkor-
mányzat feladatainak meghatározására. Az ô véleménye
alapján a testület elsô feladata, hogy formálisan dönt a két-
nyelvû oktatás bevezetésérôl az iskola I. évfolyamán a
2008/2009-es tanévtôl. A képviselôk rövid vita után úgy
határoztak, támogatják, hogy az intézmény a most induló
tanévtôl felmenô rendszerben maximum 26 fôs induló osz-
tálylétszámmal elindítsa a programot.

szb

Egyirányúsítások a faluban
A nyár folyamán a polgármesteri hivatal táblacserét hajtott
végre, a falu ütött-kopott KRESZ tábláit új, jól látható táb-
lákra cserélték.  A változások azonban nem álltak meg
ennél a pontnál, a rutinból közlekedôk nem kis meglepetés-
sel tapasztalhatták, hogy a faluban több utca esetében is
korlátozások és egyirányúsítások léptek életbe. 

A változásokat az indokolta, hogy egyre többen élünk a fa-
luban, és a település úthálózatát anno nem a jelenlegi for-
galomra méretezték. Ezért ez több helyen balesetveszélyes
helyzeteket okozott. Sajnos a változások csak a falu keze-
lésében lévô mellékutcákat érintik, a Fô utca nem a falu ke-
zelésében van, így az új üzletházzal kapcsolatos baleset-
veszélyes helyzetre egyelôre nincs megoldás (ezzel kap-
csolatban az augusztusban történt balesetrôl és az átkelés
veszélyeirôl külön cikkben is beszámolunk).

Az új táblák között van lakó-pihenô övezet jelölés is annak
érdekében, hogy még jobban felhívjuk a figyelmet az Or-
gona utca átlagosnál nagyobb gyermekforgalmára, ahol a
waldorf ovin kívül már egy családi napközi is mûködik. A
Muskátli utca elején, a zöldséges és az Akácfa közötti sza-
kaszon kihelyezett „megállni tilos” nem csak az iskolakez-
dés elôtti reggeli káoszon próbál segíteni, hanem megaka-
dályozza, hogy a gyerekek az út mellett parkoló autók ta-
karásából lépjenek ki az úttestre.

A legnagyobb hatással azonban a faluközponti területen
történt egyirányúsítások vannak az ott lakók mindennapi
közlekedésére:

- A Gyöngy utcára csak a Fô utca felôl lehet behajtani.

- A Rákóczi utca a Pajta felôl lett egyirányú, a Petôfi ut-
ca felôl pedig zsákutca tábla került kihelyezésre.

- A Petôfi utca pedig a templomtól a Rákóczi utcáig
csak felülrôl járható. Aki innen Budakeszi irányába
szeretne elindulni, az egyelôre az alsó Rákóczi utcán
tudja ezt megtenni. Szeptember végére a Petôfi utca
meredek szakaszának a felújítását követôen azonban a
Gábor Áron utcán keresztül is megindulhat majd a for-
galom.

Minden esetben vannak olyan lakók, akiknek a korábbi út-
vonalukhoz képest az egyirányúsítás hatására többet kell
autózniuk 2-300 méterrel. Viszont fontos azt is látni, hogy
egy-egy ilyen döntés mögött nem csak a közvetlenül ott la-
kók érdekeit kell nézi, hanem a nagyobb közösségét is. Az
egyirányúsítás célja ezeken a keskeny, kétirányú forgalom-
ra nem alkalmas utcákon a biztonságosabb közlekedés fel-
tételeinek a megteremtése.

Telki Község Önkormányzata

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl
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Az Európai Uniós pályázatok sláger-témának számítanak or-
szágszerte, de az ország legfejlettebb részének számító közép-
magyarországi régióban korlátozottak a lehetôségek. Éppen
ezért meg kell becsülnünk minden olyan külsô forrást, amit a
falu fejlesztésére tudunk fordítani.
Az elmúlt hetekben több kisebb eredményt tudott elérni ezen a
téren önkormányzatunk. A „Települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása”
kiírt pályázaton 5,1 millió forintot nyertünk a Petôfi utca felújítá-
sára.  Ez, a Gábor Áron és a Rákóczi utca közé esô, 16%-os me-
redekségû szakasz a falu legrosszabb és leginkább baleset-
veszélyes utcája, ami ugyanakkor gyûjtôútként funkcionál(na). A
felújításra tervek szerint szeptember végén kerül sor, a kivitele-
zés teljes költsége 12 millió forint plusz ÁFA.
Környezetvédelmi Minisztérium pályázatán 2,7 millió forintot
nyertünk illegális hulladéklerakók felszámolására, ahol az ön-
részt társadalmi munkában, a KOKUKK egyesület szervezésé-

ben biztosítja a falu (a részletekrôl külön cikkben is olvashat,
„Bántja a szemét?” címmel).
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a he-
lyi önkormányzatok 2008. évi vis maior feladatainak támogatá-
sára kiírt pályázaton 4,7 millió forint támogatásban részesült Tel-
ki, részben a Pajta, részben a Polgármesteri Hivatal épületének a
felújítására.
Az iskola elôtti közparkban található mûfüves sportpálya világí-
tását az Önkormányzati Minisztérium 3 millió forintos céltámo-
gatatása révén valósíthattuk meg. Ennek elnyerésében külön kö-
szönet illeti Soós Péter lakótársunkat!
Az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nél-
kül (HÖF CÉDE) pályázat a Tulipán utcai játszótér felújítására
beadott pályázatunkat a Regionális Fejlesztési Tanács támogatan-
dónak ítélte, de forrás hiányában sajnos csak a tartalékok közé
sorolta. Itt akkor tudunk elôrelépni a sorban, ha az a nyertes pá-
lyázatok esetében valamelyik mégsem tud megvalósulni.

A nyár folyamán szinte háborús szintér volt néha a Mus-
kátli utca környéke, és a faluban több utca is. A munkák
nagy része lezárult, és a helyreállításokra is már sor került,
de sokan nem tudják, hogy miért volt minderre szükség, mi
jön majd a vezeték végén? 
A Magyar Telekom Nyrt. (leánykori nevén Matáv) által végzett
hálózatfejlesztés célja, hogy az ügyfelek részére a jelenlegi
ADSL szolgáltatásnál nagyobb sávszélességet tudjanak bizto-
sítani, s így tegyék lehetôvé elsôsorban a gyorsabb internet el-
érést, adatátvitel, majd a késôbbiekben ezekre épülô emelt
szintô szolgáltatásokat. Tehát az adat forgalom bôvítését céloz-
zák meg mûszakilag, a távbeszélô/hang forgalom átvitelében
(vezetékes telefon) nem történik változás.

Jelenlegi helyzet: a település teljes egészét anno egy aktív
pontból fedték le, hagyományos réz kábelekkel. Egy ügyfelet
egy réz érpáron szolgálnak ki, ezen bonyolódik a hang forga-
lom, és aki erre bármely szolgáltatónál ADSL elôfizetéssel ren-
delkezik, annak esetében a hangfrekvenciás sáv feletti sávban
az adat forgalom. Az ügyfeleknél a két forgalmat egy szûrôn
választják szét. Az adat forgalmat a helyi telefonközpontban
elhelyezett aktív eszköz, úgynevezett ADSL DSLAM biztosít-
ja. A technológia korlátja: maximális letöltési sebesség
18Mb/s, de ez gyakorlatilag nagyon rövid távolságra igaz, és
nagyban függ a jelátvitelt biztosító réz kábelek paramétereitôl
is. Fontos jellemzôje minden DSL technológiának, hogy a tá-
volsággal csökken az elérhetô letöltési sebesség. Mivel egy
aktív pont van, ezért az attól távolabb, akár 3-4-5 km-re lévô
ügyfeleknél már nem tudnák biztosítani azokat a sebességeket,
amelyek révén az új szolgáltatások elérhetôvé válnának.

A megoldás két irányból lehetséges:

1. Csökkenteni az aktív pont és az ügyfél közti távolságot.

2. Növelni a letöltési (és ha lehet a feltöltési) sebességet.

E két cél érdekében folyik a jelenlegi fejlesztés. A meglévô te-
lefonközponton kívül három további aktív pontot alakítanak
ki. Ezek azok a pontok, ahova a kültéri szekrényeket telepítet-
ték. Ezen szekrényekbe, és a központba is új ún. VDSL2 tech-
nológiájú DSLAM-ok kerülnek. Ezért a szekrényeket a köz-
pont felöl optikai hálózattal kell elérni, illetve elektromos ára-
mellátást kell biztosítani számukra. A településen történô

nyomvonal építések azon helyeken történnek, ahol optikai ká-
belt kell kiépíteni, de nincs hozzá alépítmény hálózat (össze-
függô védôcsô rendszer). 

Az új aktív pontok kialakításával elérik azt, hogy az aktív pont
és az ügyfél között néhány extrém esettôl eltekintve (már csak
ezen a szakaszon fog réz hálózaton menni az adatforgalom)
nem lesz nagyobb a távolság 7-800 méternél. Ilyen távolságra
pedig a VDSL2 technológia segítségével minimum 25-50
Mb/s le, és min.1 Mb/s feltöltési sebességet tudnak biztosítani
az adatátvitelben. Az ügyfelek elérésére továbbra is a meglévô
sodrott rézérpáras kábelhálózat szolgál, az elôfizetôi szaka-
szon, és az elôfizetôknél nem történik építési tevékenység.

Fejlesztés révén elért mûszaki, szolgáltatási képességek, elér-
hetô szolgáltatások:

- a távbeszélô szolgáltatáshoz történô hozzáférés változatlan
módon történik;

- kisebb sávszélességû, és egyéb (pl. IPTV) szélessávú tartal-
mat nem hordozó szolgáltatás (ADSL 1-4 Mb/s) esetében a
jelenlegi szolgáltatások tovább üzemelnek a jelenlegi infrast-
ruktúra felhasználásával, új szolgáltatások is hagyományos
módon létesülnek;

- nagy sávszélességû internet, triplePlay, IPTV hozzáfárések az
új infrastruktúrán létesülnek, ami az elôfizetôknél ún. home
gateway, illetve set top box telepítéssel jár, szolgáltatás igény-
lése esetén. 

A közeli jövôben a fejlesztések révén olyan új interaktív szol-
gáltatások bevezetése várható, amelyekben hangsúlyt kap
majd a nagy sávszélességet igénylô gyors internet, a HD
minôségô IPTV, video on demand, gaming, távfelügyelet, stb.
Azon túlmenôen, hogy legmodernebb adatátviteli technológiák
elérhetôvé válnak a lakosság részére, a nyomvonalépítés után
maradandó változások is lesznek.  Anno a Muskátli utcai járda
a Levendula utcánál félbemaradt, és a felsô BECCO részt már
nem érte el, ott a forgalmas úttestre szorultak a gyalogos gye-
rekek és felnôttek egyaránt. A Magyar Telekom és az önkor-
mányzat megállapodása alapján ezen a részen a nyomvonal
helyreállítását követôen a távközlési cég finanszírozza a járda
kiépítését, és ily módon is hozzájárul a falu fejlôdéséhez.

Pályázati sikerek

Mire lesz jó az új vezeték?
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ZÖLDHULLADÉK
SZELEKTÍVEN

A faluban sokak számára jelent
problémát a zöldhulladék környe-
zetbarát módon történô elhelyezése.
Augusztus elejétôl az Önkormány-
zat és az AVE Tatabánya egy új le-
hetôséget kínál azok számára, akik-
nek a telken belül történô komposz-
tálás nem megfelelô megoldás. Kü-
lön zsákba lehet elhelyezni a zöld-
hulladékot, amit a szolgáltató szer-
dánként a megszokott idôben a
kommunális hulladékkal együtt
szállít el, majd a tatabányai kom-
poszt-telepen rak le. 
Fontos tudnivalók:
- A 110 literes zsákot darabon-

ként bruttó 140 Ft-ért lehet
megvásárolni a Polgármesteri
Hivatalban (H 8-18, K-CS 8-
16, P 8-14 óráig). Ez az ár a
fele a hagyományos AVE
zsáknak, amibe a kommuná-
lis hulladékot lehet tenni. Az
ár az elszállítás díját is tartal-
mazza.

- A zsákokba csak zöldhulla-
dék kerülhet! A zsákok át-
tetszôek, amibe kommunális
hulladék is kerül, azt nem vi-
szi el a szolgáltató!

Ez a szolgáltatás az AVE területén
elsôször Telkiben kerül bevezetésre,
kísérleti jelleggel. Kérjük a szolgál-
tatást igénybe vevô lakosokat, hogy
fokozottan figyeljenek a zsákok tar-
talmára annak érdekében, hogy a
szolgáltatás valóban elérje a célját,
és zöldhulladék környezetbarát mó-
don hasznosulhasson. 
Köszönjük együttmûködésüket!

Telki Község Önkormányzata

Az új üzletház átadásával több új szolgálta-
tás áll a falu lakóinak a rendelkezésére, de
az örömöt nagyon beárnyékolja az üzletház
balesetveszélyes megközelítése. Augusztus
5-én kedden már megtörtént az elsô karam-
bol, amikor a szabályosan közlekedô, az üz-
letház parkolójába bekanyarodni szándéko-
zó gépkocsiba egy nagy sebességgel érke-
zô, hátulról elôzô autó belerohant.
Az üzletház engedélyezési folyamatáról
tudni kell, hogy az építtetô beszerezte a
Közlekedési Hatóság engedélyét a haszná-
latba vételhez, így a helyi építéshatóságnak
nincs mérlegelési joga a jóváhagyást illetô-
en. Így a falu nem csak egy üzletházat ka-
pott, hanem egy olyan balesetveszélyes he-
lyet is, aminek a megoldására egyelôre
nincs megfelelô eszköze. Gyalogátkelôt
nem engedélyez az út kezelôje (Magyar Kö-
zút Kht), és az önkormányzat által kért se-

bességkorlátozást sem hagyja jóvá. Megol-
dást a biztonságos átkelésre és a forgalom
lassítására csak a körforgalom jelenthet.  A
körforgalomra készült tervek engedélyezési
eljárását a még 2006 nyarán felfüggesztet-
ték, mert a körforgalom által érintett ingat-
lanok tulajdonosaival (069-es terület) nem
sikerült olyan megoldást találni, amihez
hozzájárultak volna. Az új faluvezetés
tárgyalást kezdett az érintett tulajdonosok-
kal, és hosszas tárgyalások után sikerült
megállapodni. A tulajdonosokkal pár héttel
ezelôtt aláírtuk az errôl szóló településren-
dezési szerzôdést is. A településrendezési
szerzôdés olyan eszközök alkalmazását
igényli (magánút), amelyre a falu korábbi
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabály-
zata nem adott lehetôséget. Ezért az önkor-
mányzat a Szabályozási Terv módosítását

párhuzamosan elindította, amely folyamat-
nak a végéhez közeledünk.
Mindebbôl mindenkit leginkább az érdekel,
hogy mikor lehet körforgalom? Hogy áll ez
a folyamat? 
1. A Szabályozási Terv jelenleg a szakható-
sági fázisban van (27 szakhatóság vélemé-
nyez), ezt követi a nyilvánossági szakasz 30
napja. Amennyiben nincs fellebbezés, ak-
kor október elején lehet új jogerôs szabá-
lyozási terve a településnek.
2. A jogerôs szabályozási terv birtokában
lehet újraindítani a körforgalom engedélye-
zési eljárását, ami mintegy 3-4 hónap. 
3. Az építési engedély birtokában lehet köz-
beszerzést indítani, majd annak eredménye-
ként építeni.
Látható, hogy mindez optimális esetben is
azt jelenti, hogy a körforgalomra még közel

egy évet várni kell. A balesetveszély viszont
fennáll mind az autósok, mind a gyalogo-
sok, különösen a gyerekek részére! Ezért
felhívjuk minden
szülô figyelmét,
hogy a gyerekeiket
lehetôleg ne enged-
jék egyedül átkelni
a veszélyes útsza-
kaszon! Kérünk
minden gépjármû-
vel közlekedôt,
hogy fokozottan fi-
gyeljen, és segítse
a gyalogosok köz-
lekedését!

Telki Község 
Önkormányzata

Vigyázz! Balesetveszély!!!

(26)-372-486
(30)-867-0718
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HIRDETMÉNY
Tankönyvárusítás idôpontja a Telki Általános Iskolában

1.a oszt. 2008. augusztus 28. csütörtök  8.00 –  9.30 óráig

1.b oszt. 2008. augusztus 28. csütörtök 9.30 – 11.00 óráig

2.a oszt. 2008. augusztus 28. csütörtök 11.00 – 12.30 óráig

2.b oszt. 2008. augusztus 28  csütörtök 12.30 – 14.00 óráig

3.a oszt. 2008. augusztus 28. csütörtök 14.00 – 15.30 óráig

3.b oszt. 2008. augusztus 28. csütörtök 15.30 – 17.00 óráig

3.c oszt. 2008. augusztus 28. csütörtök 17.00 – 18.30 óráig

4.a oszt. 2008. augusztus 29. péntek 9.00 – 10.00 óráig

4.b oszt. 2008. augusztus 29. péntek 10.00 – 11.00 óráig

5.a oszt. 2008. augusztus 29. péntek 11.00 – 12.00 óráig

5.b oszt. 2008. augusztus 29. péntek 12.00 – 13.00 óráig

6.a oszt. 2008. augusztus 29. péntek 13.00 – 14.30 óráig

6.b oszt. 2008. augusztus 29. péntek 14.30 – 16.00 óráig

7.a oszt. 2008. augusztus 29. péntek 16.00 – 17.00 óráig

7.b oszt. 2008. augusztus 29. péntek 17.00 – 18.00 óráig

8.a oszt. 2008. augusztus 30. szombat 9.00 – 10.00 óráig

8.b oszt. 2008. augusztus 30. szombat 10.00 – 11.00 óráig

PÓTÁRUSÍTÁS: 

2008.aug. 30.  szombat 11.00– 13.00 óráig

2008. szept. 1, 2, 3. hétfô-kedd-szerda 16.00-18.00 óráig

Zsóry fürdô

A telki gyerekek idén is voltak a sport táborban
A táborban nagyon jó hangulat volt - a gyerekek végig sportolták, strandolták és ját-
szották a hetet. 
Köszönet illeti a Telki Sport Alapítványt, amely hozzájárult négy fiatal táboroztatásá-
hoz, valamint Tóth Kálmánt, aki a gyerekeknek ajándék pólót adott, emellett a külön
busz költségeinek egy részét is fedezte, így a gyerekek és edzôik kényelmesen, biz-
tonságosan utazhattak. Örülünk ennek a hagyománynak, és annak, hogy immáron har-
madik alkalommal vehettek részt falunk gyermekei ezen a remek nyaraláson.

Pracli MûhelyPracli Mûhely
- Manikûr, Pedikûr és

Mûkörömépítés!
Perbálon kellemes környezetben,
várok minden Kedves régi és új

vendéget! Varga Terézia fodrásszal
dolgozom együtt. 

Minden új vendégnek 30-40%
kedvezmény a kezelésbôl!

- Klasszikus manikûr – paraffinos kéz-
masszázzsal

- SPA kényeztetô manikûr
- Pedikûr paraffinos lábmasszázzsal
- Virágviasz mély-meleg terápia (paraffi-

nos kézápolás)
- Mûkörömépítés

Elérhetôség a régi: Juhász Kriszta 
06/30 33 55  395

Kérjük a kedves Szülôket, hogy az
idôpontokat szíveskedjenek betartani
a tankönyvárusítás zavartalan lebo-
nyolítása érdekében. 

Kérjük továbbá, hogy a tankönyvek
árát pontosan kiszámolva szíveskedje-
nek hozni.

Aki ingyenes tankönyvre jogosult,
az hozza magával a jogosultságot
igazoló okirat fénymásolatát. Az in-
gyenes tankönyvet – a jogszabály-
ban elôírtak szerint - csak ennek el-
lenében tudjuk a rendelkezésükre
bocsátani. (születési akvi. kiv., hall-
gatói jogv. ig., rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásról határozat, tartós
betegségrôl orvosi igazolás, családi
pótlékról igazolás, szakértôi bizottság
szakvéleménye). 

Szíves megértésüket köszönjük.

Az osztályok tankönyvlistája és ára
megtekinthetô lesz az iskola honlap-
ján és a hirdetôtáblákon is.

Telki, 2008. június 30.  

Haasné Varga Erzsébet
Tk. felelôs
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Szept. 5 (péntek): Budaörs-elôest
• Dinamizmus c. kiállítás (fotók, festmények, szobrok, ruhaköl-

temények)
• Zenei mûsor: Kaméleon Band

ViVART zenekar
Görög, Német nemzetiségi zene

• Beszélgetések Magyar Attilával, Salamon Suba Lászlóval és
egy meglepetés vendéggel (moderátor: Beleznay Endre)

Szept. 6 (szombat): Budakeszi-nyitónap
• Zákányi kórus
• Erdélyi György elôadómûvész 
• Reneszánsz Kalandtúra 
• Reneszánsz zenei piknik
• Tabulatura Zenekar Rossa Levente
• Fúvós térzene: (Budaörsi Fúvószenekar, Etyeki Fúvószenekar,

Grossturwaller Musikanten fúvós zenekar, Budakeszi Czövek
Erna Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézet Fúvós zenekara)

• Légi és Természetfotó kiállítás (Sztraka Ferenc, Kovács Atti-
la, Pék Lajos, Salamon László, Nam Jennifer, Kuchta Nándor)

• Reneszánsz énekes koncert: Az ARS RENATA együttes hang-
versenye 

• Pódiumest (Elôadó: Pálfi Margit színmûvész)
• Hylarion Énekegyüttes hangversenye

Szept. 7 (vasárnap): Törökbálint
• Fôzôverseny, sörivó-verseny
• gólyalábas felvonulás
• utcaszínház: Vitéz Levente
• óriásbáb-elôadás
• játszóház
• Kistérségi résztvevôkkel: táncház, népi mesterségek bemuta-

tója, népmûvészeti és iparmûvészeti kirakodóvásár, ügyességi
verseny gyermekeknek és felnôtteknek.

Szept. 8 (hétfô): Pusztazámor
• kézmûves foglalkozás gyerekeknek
• zenés-táncos gyerekelôadás

Szept. 9 (kedd): Sóskút
• vers-prózamondó verseny több kategóriába
• mazsorett bemutató
• Sóskúti Ált. Iskola tanárainak produkciója

Szept. 10 (szerda): Páty
• "TE és ÉN" - Détári Enikô és Rékasi Károly elôadása
• Hajducsek Zoltán: "Az én kis világom" c. fotókiállítás

Szept. 11 (csütörtök): Budajenô
• Népzenei est (Rojtos Együttes, Pántlika néptánc együttes,

Ringlein néptánc együttes)

Szept. 12 (péntek): Biatorbágy
• Kedvenc ételem – szabadtûzön fôzôverseny
• Biatorbágy közelrôl – Diaporáma (Horváth Imre természetfotói)
• Faluházi Polkaparti, táncos mulatság a Kisparti Zenekarral

Szept. 13 (szombat): Telki
• Kiállítás a Báder Magyar házban: Eskulits Tamás szobrász

(Sóskút), Horváth Mária festômûvész (Budajenô), Puczné Dr.
Mák Éva Iparmûvész -Tiffany lámpacsodák (Budaörs), Gö-
römbeiné Szalay Ágnes ólomüvegezô

• Könyvbemutató és író-olvasó találkozó Magyar Eszterrel a
Báder-Magyar házban

• Kézmûves vásár a Petôfi utcában
• a Polgármesteri Hivatal kertje ad helyet a kézmûves gye-

rekprogramoknak, valamint az emlékoszlop-faragásnak (Plés
Péter fafaragó) és a Tökmag Játszóház ôsi mesterségek bemu-
tatása (lepénysütés, agyagozás: hurkás felrakással edénykészí-
tés, lándzsakészítés) egész napos programjának

• egész nap a Ládafia népi körhinta szórakoztatja a legapróbba-
kat (kosarakból készített, kézzel hajtott)

• A Jung-ház udvarába felállított színpadon Ládafia Bábszín-
ház: Bábcirkusz c. mûsora tekinthetô meg, majd ezután a ze-
néé lesz a fôszerep, fellép többek között:
- Grossturwaller Musikanten Hagyományôrzô Zenei Egyesü-
let (Törökbálint)
- Capo di Tutti i Capi kamarakórus koncertje (Budapest)
- Lihi Réka (fuvola) és Valentiny Gábor (zongora) komolyze-
nei koncert (Sóskút)
- Örömzene: a kistérség zenével foglalkozó gyermekeinek
hangszeres bemutatkozása

• Ezután a színpad a könnyedebb mûsoroknak ad teret:
- bemutatkozik Hajnóczy Soma bûvész (Telki)
- majd a tavalyi Kistérségi Fesztivál megnyitóján  nagy siker-
rel bemutatkozó, és két új taggal kibôvült Time Out Quintet
koncertjét hallgathatják meg
- a napot a Mookie Brando and the Second Cousins együttes
koncertjével zárjuk 

Szept. 14 (vasárnap): Herceghalom - zárónap
• Fôzôverseny 
• Bébi játszósarok (libikóka, csúszda, mini légvár)
• Nosztalgiafotózás
• Lovaglás, póni lovagoltatás, lovas kocsikázás, íjászat
• Herceghalom és környéke címû fotókiállítás (Hász András fo-

tográfus )
• Tóth Gábor madarász állatbemutatója és állatsimogatója, pos-

tagalamb reptetéssel
• Ökölvívó bemutató edzés Sütô Zoltán és a Flex Gym növen-

dékei 
• Lovas tornabemutató a Rónai Antal lovas klub növendékeinek

közremôködésével
• Vetélkedô (szekérhúzás, malomkôdobás, petrencerúdtartás,

szalmabála pakolás, malomkôtartás)
• Hagyományôrzô Néptánc csoport - Páty
• Kovács Eszter népi énekes - Herceghalom
• Törökbálinti Napsugaras Ôsz Ének és Tánc csoport 
• Telki SE Ritmikus Gimnasztika Szakosztályának bemutatója
• Telki SE Sporttánc Szakosztály táncosainak mûsora
• Rusty Spooons, fiatal rock együttes koncertje
• Csíky Gergely: A nagymama címû darabja (Törökbálinti

Bálint Márton Általános Iskola pedagógusainak színtársulata a
TAN – ART)

• Sun Records együttes Rock & Roll koncertje

Mindenkinek jó szomszédolást és szórakozást kívánnak a szervezôk!

III. Budaörsi Fesztivál részletes programja
(2008. szeptember 5 - 14.)
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III. BUDAÖRSI KISTÉRSÉGI FESZTIVÁL
2008. SZEPTEMBER 13. TELKI

Idén harmadik alkalommal rendezi meg a fôszervezô, a Kistérségi Iroda valamint a Budaörsi Játékszín az immár hagyománnyá
váló Kistérségi Fesztivált. A fesztivál ezúttal 10 napon keresztül, szeptember 5 - 14 között szórakoztatja a települések lakóit.
Minden nap más-más település ad otthont a zenei - és kulturális mûsoroknak. Telki szeptember 13-án, szombaton fogadja a
kistérség mûvészeit. Íme a gazdag programkínálat:

10.00 -10.15 Báder-Magyar ház
A III. Budaörsi Kistérségi Fesztivál Telki programjának meg-
nyitója: Móczár Gábor alpolgármester
Közremûködnek: Magyar Károly és Lázár Miklós

10.15 - 11.00 Báder-Magyar ház
Eskulits Tamás szobrász (Sóskút), Horváth Mária festômûvész
(Budajenô), Puczné Dr. Mák Éva iparmûvész (Budaörs), Göröm-
beiné Szalay Ágnes ólomüvegezô, üvegfestô (Herceghalom) ki-
állításának megnyitója 

Egész nap Báder-Magyar ház
Könyvbemutató és író-olvasó találkozó
Frici, Manó, Nudli és a többiek (Az aranyhörcsögök titokzatos éle-
te) Szórakoztató történetek (és tartási tanácsok) e komikusan har-
cias, mégis roppant barátságos kis lényekrôl a szerzô rajzaival. 
Találkozás és beszélgetés az íróval, Magyar Eszterrel egész nap a
Báder-Magyar házban 

Egész nap Báder-Magyar ház
Kézmûvesvásár:
- merített papír, kerámiaedények, gyógynövények, fafaragások
- fonott kosarak, bôrdíszmûvek, patchwork takarók, gyermekjá-
tékok, könyvek, ajándéktárgyak
- mézeskalács, teák, méhészeti termékek, borok, bioszörpök

Egész nap Petôfi utca
A Jung-ház kertjében a szabadtéri színpad mellett pecsenyesütô
és sörsátor kínál enyhülést az éhezôknek és a szomjazóknak, de
az ínyencek sok más finomságot is találhatnak majd!

Egész nap Jung-udvar
Játszóház gyerekeknek az óvoda és az iskola pedagógusai-
val, valamint vendégmûvészekkel: csuhé, gyöngyfûzés, papír-
hajtogatás...
Plés Péter fafaragóval emlékoszlop-készítés

Egész nap Polgármesteri Hivatal kertje
Ládafia körhinta (kosarakból készített népi körhinta kisgyer-
mekeknek)

11.00 - 17.00 Jung-udvar
Tökmag Játszóház  Budakeszi: Ôsi mesterségek bemutatása
(lepénysütés, agyagozás: hurkás felrakással edénykészítés,
lándzsakészítés)

11.30 - 12.30 Polgármesteri Hivatal kertje
Ládafia Bábszínház: Bábcirkusz 
Játék gravitációval, súrlódással, légellenállással
Egyensúlyozás, kötéltánc, állatszelídítés, tûzfújás, kígyóbûvölés
bábokkal

12.50 - 13.30 Jung-udvar, szabadtéri színpad
A törökbálinti Grossturwaller Musikanten Hagyományôrzô
Zenei Egyesület koncertje

13.40 -15.00 Jung-udvar, szabadtéri színpad
Capo di Tutti i Capi kamarakórus koncertje

15.15 - 15.50 Jung-udvar, szabadtéri színpad
Lihi Réka (fuvola) és Valentiny Gábor (zongora) komolyze-
nei koncertje
A koncerten az alábbi mûvek csendülnek fel:
Bartók: 15 magyar népdal
Piazzolla: Tango
Jules Mouquet: Pán szonáta 1. tétel
Liszt: Weinen, Klagen... 

16.00 - 17.30 Jung-udvar, szabadtéri színpad
Örömzene: a települések ének-zenei ifjú tehetségeinek bemu-
tatkozása: Bereczki Dorottya gitárjátéka könnyûzenei stílusban
(Herceghalom), Ölvedi Márk trombita (Herceghalom), Borka
Eszter cselló (Budajenô), Molnár Sára és Molnár Zsuzsanna fu-
vola (Páty), Till Áron szaxofon (Páty) és még sokan mások. 

17.40 - 18.00 Jung-udvar, szabadtéri színpad
Hajnóczy Soma bûvész bemutatkozása

18.20 - 19.40 szabadtér, színpad
Time Out Quintet koncertje: 
A zenekar 2007 tavaszán alakult, tagjai a hazai zenei élet fiatal
kiválóságai: Béres Eszter-ének, Szalkay Dávid-trombita, Ko-
vács Gergô-zongora, Kiss Attila-bôgô, Simonkovits Iván-dob.
Több zenei,- és kulturális fesztiválon való sikeres fellépés után
a zenekar 2008 májusában elsô helyezést ért el a 2. Salgótar-
jáni Országos Jazzfesztiválon. Kitartó munkájuk eredménye,
hogy a díj mellé lehetôséget kaptak egy fellépéssorozatra, ame-
lyen a zenekar a Visegrádi Négyek által megrendezett fesztivá-
lokon képviselheti hazánkat. Mûsorukban az egyéni hangvételû
jazz-standardok mellett a saját szerzeményeik is helyet kapnak. 

20.00 - 21.00 Jung-udvar, szabadtéri színpad
Mookie Brando and the Second Cousins koncert 
A kifinomult, közkedvelt, tehetséges, de igen szerény Mookie
Brando and the Second Cousins formáció már lassan hat éve
szórakoztatja Budapest alt.country és könnyû-rock kedvelôit
eredeti dalaival és néhai feldolgozásaival. A zenekar fôleg ame-
rikai zenei stílusokban (Bruce Springsteen, Neil Young, Johnny
Cash, Bob Dylan) mozog. 
További információ: www.mookiebrando.com
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9 óra - mûfüves pálya
Kornell kupa - családi focibajnokság 

A részvételhez elônevezés szükséges. Ne-
vezési lap beszerezhetô az OÁZIS zöldség-
boltban, vagy letölthetô a www.telki-foci-
suli.gportal.hu oldalról. Nevezési határidô:
2008. szeptember 5. déli 12 óra Nevezési
díj nincs.
Kategóriák
kornell-picur ( 2002-2003 és szüleik )
kornell-mini ( 2001 és szüleik )
kornell-kid ( 1999-2000 és szüleik )
kornell-figura ( 1996-97-98 )
kornell-oldboys ( 1993-94-95 )
Az 1993-2000 korosztályokban sípcsont-
védô használata kötelezô! Pályára lépni
csak gumi-stoplival ill. mûfüves cipôvel le-
het.

18:30-19:30 TELKI-BUDAJENÔ kispá-
lyás labdarúgó mérkôzés
19:30- Telki kispályás felnôtt férfi labda-
rúgó bajnokság - nyitó mérkôzések
Nevezési határidô 2008. szeptember 5. déli
12 óra.
Versenykiírás a mûfüves sportpálya hir-
detô tábláján valamint a www.telki-foci-
suli.gportal.hu oldalon.

9 óra - tornaterem
Telki-Budajenô asztalitenisz bajnokság
Nevezés: a helyszínen

9 óra 30 perc - tornaterem
Hármaspont dobóverseny
Nevezés: a helyszínen

9 óra 30 perc - könyvtár
Szûrôvizsgálatok, állapotfelmérés, tanácsa-
dás
KOMPLEX SZÛRÔVIZSGÁLATOK
Idônként vissza kell kérdezni, nehezen ért-
hetôek a televízió mûsorok, problémát je-
lent a telefonálás? Ezen panaszok mind ar-
ra utalnak, hogy érdemes elmenni hal-

lásszûrésre.
Erre biztosít lehetôséget Telkin az Egész-
ségnap keretein belül a De-Max Hallás-
centrum.

Minden kedves érdeklôdôt várnak szeretet-
tel szeptember 6-án 9:30 és 13 óra között az
Általános Iskolában.
A hallásszûrés mellett csontsûrûség -, test-
tömeg index és testzsír százalék méréssel
várják a találkozó résztvevôit, mely vizsgá-

latok ingyenesek.
A délelôtti programokon a Pest-megyei
ANTSZ szakemberei tanácsadással, gyer-
mek és felnôtt vetélkedôkkel vesznek részt.

15 óra - tornaterem
II. Telki Streetball bajnokság

A streetball résztvevôi:
A bajnokságban részt vehetnek azok, akik
szabályszerûen neveztek, és annak szabá-
lyait betartják.
A streetball lebonyolítása:
A sorsolást, az idô és pályabeosztást a ver-
senyrendezôség a benevezett csapatok lét-
száma alapján készíti el, és a verseny kez-
dete elôtt fél órával hirdeti.
A Vegyes vagy Családi csoportban a mér-
kôzés egész ideje alatt mindkét nembôl a
pályán kell lenni legalább 1-1 játékosnak.
Egy játékos egy korcsoportban csak egy
csapatban szerepelhet. (kivétel a csapat
visszalépése), viszont több korcsoportba is
nevezhet
Korcsoportok:
Gyerek (lehetnek vegyes csapatok is) 
- 1995 január 1. után születettek
Ifjúsági (lehetnek vegyes csapatok is)
- 1990. január 1. után születettek
Férfi felnôtt
- korhatár nélkül
Nôi felnôtt
- korhatár nélkül
Vegyes vagy Családi csapatok
- korhatár nélkül
A versenyrendezôség a nevezett csapatok
ismeretében a korcsoportokat a fair
mérkôzések biztosítása érdekében megvál-
toztathatja.
Kérjük minden csapat hozzon magával szí-
nes és fehér pólót 
Nevezési szabályok:
• Egy csapatba 4 játékos nevezhetô. Sérülés
esetén tartalék játékos szállhat be a játékba.
A tartalék játékosokat a nevezéskor nem
kell feltüntetni. 
• Nevezni a verseny kezdete elôtt fél órával,
a helyszínen lehet.

16 óra - könyvtár
Dr. Rados György elôadása
Beszélgetések az egészség megôrzésérôl
- Arról. hogy miért vagyunk világelsôk a daga-
natos megbetegedésekben?
- Miért vagyunk dobogós helyen a szív és ér-
rendszeri megbetegedés okozta halálozásban?
- Miért nálunk a legrövidebb a  ma megszületô
gyermekek várható élettartama?

Az egészség napja
Szeptember elsô szombatja (szeptember 6-a) hagyományosan az „Egészség
Napja” Telkiben. Célunk egy olyan rendezvény létrehozása volt, amely támpon-
tot nyújthat az egészség, a fittség és a jó közérzet megôrzéséhez. Szeretnénk be-
mutatni, hogy mindenkinek lehetôsége van, hogy minôségibb, hosszabb életet él-
hessen, vagy egyszerûen csak jól érezze magát a bôrében. Szeretnénk megmu-
tatni, hogy "az egészség a legdrágább kincs", de e kincs megtartásáért magunk-
nak is cselekedni kell. Vegyen részt programjainkon, az ingyenes szûrôvizsgála-
tokon, állapotfelmérésen, tanácsadáson, és kapcsolódjon be fittségi szintjének
megfelelô sportrendezvényekbe, vagy ha ez most még nem megy, szurkoljon
hozzátartozójának, barátjának, szomszédjának! 
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Anyatejes Világnap
A tavalyihoz hasonlóan idén is tanácsadással segítik községünk

kismamáit

Szeptember 2-án, kedden 10 órakor a budajenôi védônôi tanácsadóban tapasz-
talt anyukáktól és szakértôktôl tudhatnak meg sok fontos, a szüléssel és a baba
táplálásával kapcsolatos információt az érdeklôdôk. Az Anyatejes Világnap al-
kalmából megrendezett eseményen egy homeopátiás orvos, dr. Nagy Mátyás és
a La Leche Ligától Kamlah Szilvia vesz részt meghívottként és tart tanácsadást. 

A szervezôk szeretettel várnak minden kismamát és leendô kismamát!

- Megelôzhetôk-e a betegségek? 
- Milyen lehetôségeink vannak a rák megelôzé-
sében?
- Milyen lehetôségeink vannak a szív és érrend-
szeri betegségek megelôzésében?
- Meghosszabbítható-e a várható élettartam?

17 óra - könyvtár
Titkok, tabuk, tények - nemcsak nôknek,
avagy hogyan ôrizzük meg intim testrésze-
ink egészségét. 
Elôadó: Dr. Skultéti Judit  
TITKOK, TABUK, TÉNYEK – mindkét
nem számára
Orvosként több, mint 10 évvel ezelôtt kezd-
tem el a vizelettartási zavarok területén dol-
gozni, a gyógyszeres kezelés lehetôségeivel
foglalkozni. Megdöbbentô volt számomra,
hogy milyen sokan szenvednek ettôl a prob-
lémától. A felnôtt nôk 26%-ának élete
hosszabb-rövidebb szakaszát beárnyékolja a
„köhögés-tüsszentés-bepisilés” tünetegyüt-
tes, a vizeletinkontinencia, amit az orvosi iro-
dalom „szégyenbetegség”-ként jelöl, mert
sokan titkolják gondjukat. A szakember
mûtétet, máskor gyógyszeres kezelést java-
sol, de néha az inkontinencia-betét (pelenka)
„segít” az érintetteken. Nagy örömömre a kö-
zelmúltban megismerkedtem azzal a mód-
szerrel, ami természetes úton, mûtét, gyógy-
szer, egyéb segédeszköz használata nélkül
nyújt lehetôséget a megelôzésre, gyógyulás-
ra. Az én örömömet már csak azon nôtársai-
mé múlja felül, akik megtanulták a tornát és
tapasztalják jótékony hatását! Nekünk, akik
tanítjuk is a módszert, alapvetô feladatunk tá-
jékoztatást nyújtani errôl a lehetôségrôl

(bôvebben: www.intimtorna.hu).
Szakmai ajánlás szerint bizonyos típusú vize-
lettartási problémák esetén a gátizomtorna
elsôként választandó módszer, javítja altes-
tünk vérkeringését, tápanyag és oxigénellátá-
sát, ezért pl. csökken/megszûnik a menstruá-
ciós görcs is. Gátizmaink  akaratlagosan irá-
nyítható része ugyanúgy erôsíthetô, mint a
hasizmunk, ezért a torna szerkezeti gyenge-
ség esetén is ideális megoldás. Hüvelygyen-
gítô hatása miatt érdemes fontolóra vennünk
a tampon használatát,  mert a kényelemért
súlyos árat fizetünk. Gondoljuk át, hogy nôi
szerveink süllyedése, hüvelyünk kitágulása,
stb. nem túl nagy áldozat-e ezért a kényele-
mért! A kialakult elváltozások enyhítésében a
gátizomtornának kiemelkedô jelentôsége
van, mint ahogyan az aranyér tüneteinek
csökkentésében vagy megszüntetésében is.
Ez az elváltozás minden második 50 év felet-
ti férfit érinti, a torna számukra is enyhülést
hoz, mint ahogy prosztataproblémák, poten-
ciazavarok kezelésében is hatásos. 
Kérdésével forduljon a szakemberhez! 
Dr. Skultéti Judit, Kriston Intim Torna tréner,
tel.: 06-30-297-1650

17 óra 30 perc - tornaterem
Telki-Budajenô kosárlabda mérkôzés

18óra 30 perc - mûfüves focipálya
Telki-Budajenô mérkôzés
A szabadban kicsik és nagyok egész nap
próbálhatják az „air ball” varázslatos pör-
gését, valamint a gumiasztalon ügyességü-
ket, kitartásukat. A gyerekeket délután ját-

szóház várja, az érdeklôdô fiatalok és fel-
nôttek a Retextil klub tevékenységével is-
merkedhetnek.  

A nap végére talán gazdagabbak lehetünk
egy-két ötlettel, hogy mit és hogyan kell
változtatni életmódunkban a mindennapok
során ahhoz, hogy boldogabban, egészsé-
gesebben éljünk és minél teljesebb, és
hosszabb életben legyen részünk.
Várunk mindenkit szeptember 6-án, szom-
baton az Egészség napjának programjaira.

Halász Terézia
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

TAGTOBORZÓ

Dinamikusan fejlôdô amatôr énekkar hir-
det felvételt alt (mély), tenor és basszus
szólamokban. Elsôsorban olyanok jelent-
kezését várjuk, akik tudnak kottát olvas-
ni és énekeltek már kórusban. 

TEL.: 06 20/ 9423-641

A Nyugdíjas Klub hírei
Kedves nyugdíjas Barátaim!
Kialakult az augusztusi kirándulá-
sunk végleges idôpontja.
A kis-balatoni túrára a busz augusz-
tus 26-án, kedden reggel 6 óra 15
perckor indul az iskolától és 5 perc-
cel késôbb megáll a Pajtánál is. Akik
az utolsó percben döntenek az uta-
zásról, hívjanak fel, hogy biztos le-
gyen helyük a jármûvön!
A Balaton déli partján megyünk az
autópálya végéig (Fenékpuszta –
Sármellék – Zalaszántó), ahol vár
majd az idegenvezetô. Megnézzük a
Fekete István múzeumot és Matula
bácsi kunyhóját. Hazafelé az északi
oldalon jövünk, mert ott is vannak ér-
dekes látnivalók (pl. a Hegyestû) 
Várom válaszotokat, általában itthon
vagyunk, de csak este 10-ig lehet
hívni! Schaffer Márta

372-456 
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Az Olimpiai Játékok izgalmas és felemelô pillanataiban megszü-
letô új elhatározások megvalósítását segítve igyekszik a Telki
Sportegyesület - a magán sportvállalkozásokkal karöltve - falunk-
ban olyan sportéletet szervezni, ahol mind többen megtalálják azt
a mozgásformát, amelyben örömük telik és sikerekkel gazdagod-
hatnak.
Célunk az, hogy foglalkozásainkon keresztül a gyerekek megsze-
ressék a mozgást, életük részévé váljon és ezáltal egészségesebb,
teljesebb életet tudjanak élni.
A Tornacsarnok megépülésével nagy lehetôségek nyíltak meg
mindannyiunk számára, amit a végsôkig próbálunk kihasználni.
Szeptembertôl az SE keretein belül 9 sportág közül választhatnak
a gyerekek, amit jó körülmények között, helyben, felkészült edzôk
irányításával, heti 2 alkalommal ûzhetnek. Hogy ez így megvaló-
sulhasson, nagy kompromisszum készségre volt szükség a szak-
osztályok részérôl. 
Telki adottságait kihasználva a természetben mûködik még Kerék-
pár és Tájfutás Szakosztályunk is - lelkes vezetôk irányításával.
Vívás és Asztalitenisz szakosztályainkban felnôtt edzéseket is
szerveznek a szakosztályvezetôk.
Egyesületi keretek között a Telki Tornacsarnokban tartott foglal-
kozásaink gyermekeknek az asztalitenisz, judo, karate, ritmikus
gimnasztika, röplabda - szeptembertôl már hetente kétszer-, tánc
sport és vívás, amit szeptembertôl már korosztály szerinti bontás-
ban tartanak az edzôk. A Tánc Sport szakosztály versenyzôinek
csütörtökön 17:00-18:30-ig a Telki Teniszpályán kerül megtartás-
ra az edzésük. Ôsztôl induló új szakosztályunk a kosárlabda, aho-
va felsôs gyerekek jelentkezését várják a Budakeszi Elite Basket
kosárlabda iskolából érkezô edzôk (az alsós gyerekek „kosaras
felkészítése” az iskolai testnevelô tanárok által történik délutáni
foglalkozások keretében - együttmûködve az SE-vel).

A mini tenisz, illetve labdarúgás sportágakat is ajánljuk mindenki
figyelmébe, melyek magán szervezésben kaptak helyet a sport-
csarnokban (minitenisz edzések a Tenisz Klubban is vannak
(edzô: Barsi Árpád, 06-70-317-4192) és a foci edzések döntô ré-
sze a Telki Focisuli általi szervezésben a mûfüves pályán kerül le-
bonyolításra (edzôjük: Ebedli Ferenc és Kamocsai Zsuzsa, 06-30-
948-7162).
Az alábbi táblázatban ismertetjük az edzések idôpontját. Halvány
szürkével jelöltük azokat a foglalkozásokat, ahol már nem
kezdôkkel foglalkoznak, sötét szürkével a nyugdíjas tornát, me-
lyet az önkormányzat szociális bizottsága szervez, míg feketével a
felnôtt foglalkozásokat.
A tornacsarnok egyéb célra (önálló szervezôdésû labdajátékok, il-
letve torna) történô bérlésével és idôpont egyeztetéssel kapcsolat-
ban Somlai Zoltánt (06-30-3347626; procont@t-online.hu) lehet
keresni.
Tavasszal egy bemutatkozó kiadványt próbáltunk eljuttatni az
érintetteknek, melyben részletesen megismerkedhetnek az Egye-
sület mûködésével, a szakosztályokkal, az edzôkkel. Amennyiben
ez valakihez nem jutott el, akkor szívesen eljuttatjuk részére mind
nyomtatott, mind elektronikus formában, csak jelezze nekünk az
alábbi elérhetôségeken:

Email: telkise@nagykanyar.hu
Tel: 06-30-9141-636

Amennyiben bármilyen kérdése lenne az Egyesületünkkel kapcso-
latban, akkor kérjük keressen meg bennünket! (részletes elér-
hetôségek a kiadványban).

Jó sportolást, sok sikert kívánunk az évre!
Üdvözlettel: Móczár Balázs, elnök 

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

Tánc
sport

ovis
Karate

Vívás

kezdôk

Vívás
haladók

Vívás
fenôtt

Nyugdí-
jas

torna

RG
alsós felkészítô

Karate
Mini
tenisz

Kosárlabda

Judo

Nyugdí-
jas

torna

TSE
Asztali
tenisz
Felnôtt

Judo

HÉTFÔ
fél terem        fél terem

KEDD
fél terem        fél terem

SZERDA
fél terem        fél terem

CSÜTÖRTÖK
fél terem        fél terem

PÉNTEK
fél terem        fél terem

SZOMBAT
fél terem        fél terem

VASÁRNAP
fél terem        fél terem

Tánc
sport

alsós

Tánc
sport

versenyzôk

RG
ovis

RG
felsôs

RG
alsós

vesenyzôk

RG
felsôs

vesenyzôk

Asztali-
tenisz

Röp-
labda

Vívás

kezdôk

Vívás
haladók

RG
alsós

RG
ovis

RG
felsôs

RG
alsós

vesenyzôk

Asztali-
tenisz

RG
felsôs

vesenyzôk

Mini
tenisz

Kosár-
labda

Foci

Tánc
sport

ovis

Tánc
sport

alsós

Röplabda

Asztali
tenisz

Felnôtt

Asztali
tenisz

Kedves régi és új Sportolóink!
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2006-ban illegális
hulladéklerakók

felszámolására is fel lehetett ajánlani
az SZJA 1%-át. Országosan összesen
254 millió forint gyûlt így össze, amit
idén márciusban a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium pályázat for-
májában írt ki önkormányzatok és ci-
vil szervezetek számára.
Ennek kapcsán öt telki és két budajenei
lakos összefogott, és feltérképezte a
„szeméthelyzetet" Telki környékén. Be-
járták és lefényképezték az erdôszélen,
út mentén, szôlô mellett illegálisan lera-
kott hulladék kupacokat. Körülbelül
hatvanöt helyszínrôl készült kép, több
mint 130 köbméter építési törmeléket,
autókarosszériát, autógumit, szétszedett
híradóskocsit és rengeteg háztartási hul-
ladékot találtak. Az „eredmény" egy ré-
sze megtekinthetô a Telkifórum Fotóga-
lériáján. A hulladék eltakarítására és a
helyszínek rekultivációjára az önkor-
mányzat és a Kokukk Egyesület közö-
sen elkészítette és beadta a pályázatot,
aminek eredményeként a falu 2,4 millió
Ft költségvetési támogatást nyert e
munkák elvégzésére. 
A nagymértékû támogatást azonban
nem egyszerûen egy takarítási akcióra
kaptuk. A cél az, hogy a kialakult illegá-
lis lerakók felszámolása mellett lehetô-
ség szerint elejét vegyük újak keletke-
zésének is. Azt gondoltuk, talán ebbe az
irányba hat, ha
- Sok helyen és sokféleképpen – újság-
cikk, fotók, internetes blog, videofilm,
tájékoztató kiadvány segítéségével is –
bemutatjuk, milyen elképesztô állapo-
tok alakulnak ki az illegális szemétlera-
kás következtében. Beszélünk róla, mi-
lyen szabályokat kéne betartani ahhoz,
hogy ez elkerülhetô legyen. Tanácsokat

adunk a hulladék megfelelô elhelyezé-
sére. 
- Lehetôség szerint minél többen a saját
munkánkkal is demonstráljuk: nem
szenvedhetjük ezeket a szeméthegyeket
a lakóhelyünk körül, szeretnénk kultu-
rált környezetben élni, és arra kérünk
mindenkit, hogy tartsa tiszteletben ezt
az igényt.
- Helyenként táblákkal, padokkal fi-
gyelmeztetünk: nagyon rosszul mutatna
egy ilyen takaros helyen a hulladék.
-  A késôbbiekben is figyelemmel kísér-
jük a környéket, hogy ne alakulhassa-
nak ki új illegális szemétlerakók.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik
valamilyen módon bekapcsolódnának
ebbe a közös munkába. A végezhetô te-
vékenységek például: szemétszedés
(könnyû fizikai munka, mert a nehezet
gépek fogják elvégezni), kis padok, asz-
talok és információs táblák festése és el-
helyezése a rendbetett helyszíneken, vi-
deofilm készítése és vágása a folyamat-
ról, fotózás, tudósítás írása, kiadvány-
és blogszerkesztés, a témába vágó isko-
lai-óvodai programok rendezése, kiállí-
tás szervezése az így keletkezô anya-
gokból, a helyszínek utólagos bejárása
pl. kutyasétáltatás, biciklizés vagy futás
közben, stb. Aki bármilyen módon részt
venne ebben a vállalkozásban, a Ko-
kukk Egyesületet keresse! 
Elérhetôségeink: 
zold.telki@gmail.com;  
30-418-5446 (Simonyi Cili); 
372-114 (Bellon Erika). 

Kokukk Egyesület
A további részletekrôl folyamatosan tá-
jékozódhat egyesületünk új honlapján:

www.kokukk.hu!

Bántja a szemét?
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Már a 90-es évek-
tôl kezdve egyre
több európai város
polgárai gondol-
koznak azon, mi-

ként lehetne a jelenleginél ember- és
környezetbarátabb módon megoldani a
települések közlekedését. A "Don't
choke Britain!" (Ne fojtsd meg Nagy-
Britanniát!), a "Mobil ohne Auto" (Né-
metország) vagy az "Auto reflexio"
(Spanyolország) mozgalmak, csakúgy,
mint a francia, olasz, svájci, spanyol
városokban tartott rendezvények ezt
célozták meg, és mutattak követendô
példát a többiek számára is. 1998-ban a
francia területfejlesztési és környezet-
védelmi minisztérium felhívást bocsá-
tott ki, amelyben egy autóhasználat
nélküli nap megtartását ajánlotta. Erre
harmincöt város válaszolt kedvezôen.
Azóta ez a szám megkétszerezôdött.
Dánia nemcsak egy napot, hanem egy
egész hetes autómentes rendezvényso-
rozatot hirdetett meg. Tavaly 750 vá-
rosban tartották meg az Autómentes
Napot Európában.

Mi az autómentes nap?
A kezdeményezés nem egyszerûen a
város utcáinak lezárása az autósok elôl,
mert ez csak feszültséget szítana. A cél:
tudatosítani a lakosságban a közleke-
déssel kapcsolatos veszélyeket, a kör-
nyezetszennyezést. Felkelteni a ma-

gunk és mások iránti felelôs-
ségérzetet a közlekedési mód
megválasztásával kapcsolat-
ban. Megmutatni, hogy az au-
tóközlekedés csökkentése
nem vezet a város életének
megbénulásához. Ellenkezô-
leg, ha az utcák visszanyerik
korábbi funkciójukat, akkor az elônyök
mellett eltörpül az autózás korlátozásá-
val járó kényelmetlenség. A találkozá-
sok, sétálás, nyugodt bámészkodás, a
gyerekek és idôsek számára egyaránt
biztonságos közterületek életünket
sokkal színesebbé teszik.
Ezt kell bemutatni ezen a napon, és er-
re kell aktív közremûködéssel nevelni
elsôsorban a jövô nemzedéket, mely
sokkal inkább fogékony a problémára.
Ha tehetjük, fogjunk össze a szomszé-
dainkkal, és csak egy autóval menjünk
be a városig. A kocsi tetejére szereljük
fel a kerékpárjainkat – Budapesten
ezen a napon igazi élmény lehet a bi-
ciklizés. Az autósok ellenben az útlezá-
rások miatt komoly dugókra számíthat-
nak a fôvárosban – nem érdemes be-
vállalni!
Még jobb, ha be sem megyünk Buda-
pestre, inkább teszünk egy családi bi-
ciklitúrát a nemrég átadott Zsámbék-
medencei Zöldutakon!
A megelôzô napon, szeptember 21-én
vasárnap számos rendezvény lesz Buda-

pesten az Autómentes Nappal kapcso-
latban, gyerekeknek, családoknak: ke-
rékpáros tanpálya gyerekeknek, felnôt-
teknek, ügyességi versenyek és oktatás,
bringás városismereti vetélkedô, fórum-
beszélgetés, fókuszban a Kerékpáros
Budapest Koncepció, tandembringázási
és riksázási lehetôség (sérült és fogya-
tékkal élôk számára is). Ezen kívül lesz
még kerékpárszerviz, kerékpár kölcsön-
zési lehetôség, extrém kerékpáros be-
mutatók egész nap. Akit érdekel a rész-
letes program, az idôpontok közeledté-
vel keresse az interneten a Mobilitási
Hét, Autómentes Nap címszavakat.
Zárásként egy érdekes aktualitás: „Kí-
na vállalta, hogy az Olimpia kezdetére
megszüntetik, vagy legalábbis csök-
kentik a szmogot Pekingben. Július 20-
án komoly korlátozást vezettek be, a
páros és páratlan rendszámú autósok
napi váltásban használhatják jármûvei-
ket, így sokan kénytelenek alternatív
megoldás után nézni. Az utcákon ke-
rékpáros tömegek: Kínában 470 millió-
an bicikliznek."

zoldtelki

Szeptember 22-én 
AUTÓMENTES NAP VAN!

Fiatalító-gyógyító
gyakorlatok

Kedd esténként 8 órától,
fiatalító-gyógyító gyakorlatok,
melyek regeneráló hatásúak az

idegrendszerre, a nemi
mirigyekre, a csontrendszerre

és a vérkeringésre. 
Minden korosztály testi-lelki
egészségének megôrzésére.
Szeptember 9-tôl 20 órától
várjuk a Telki Tenisz Club

tornatermében.

Vezeti: Köveskuti Tünde
Tel.: 06 30 212 6952

www.lebojt.hu

Fitt, boldog, kiegyensúlyozott anyukákértFitt, boldog, kiegyensúlyozott anyukákért
és babáikért. és babáikért. 

Szeptember 2.-tól lehetôségük nyílik az édesanyáknak, hogy tegyenek saját fittségük és
jó alakjuk visszaszerzése érdekében. 
A Telkin és Budajenôn lakó anyukák és babáik /gyerekeik közösen mozoghatnak, jó
hangulatban. Az órák a Telki tenisz klub világos, jó levegôjû tornatermében vannak. 

Családi torna    Kedd - Csütörtök de. 9-10 óráig.
Anyukák, nagyik, vagy netán az apukák az 1- 4 év közötti gyermekeikkel tornázhatnak
közösen, így családi példával szolgálnak a kisgyereknek a sportos élet megkedvelteté-
sében.

Baba - mama torna    Kedd - Csütörtök de. 10-11 óráig.
Az édesanyák a baba 8 hetes korától 1 éves koráig tornázhatnak ebben a csoportban.
Közös tornával, saját testünkért és hangulatunkért is sokat teszünk, de a baba testi-lel-
ki fejlôdését is elôsegítjük. 

Terhes torna megfelelô létszám esetén indul.
Péterfy Judit szakedzô, sport rekreátor.  06 30 9 506 966  bogar11@t-online.hu
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A Telki számomra a megnyugvást, a
hazatalálást, a békességet jelenti.

Édesapám erdômérnök és hivatásos
vadász lévén ismertem a falu fölött
húzódó volt állami vadászterületet.

Amikor megláttam elôször a Telki cí-
mert teljesen harmonikusnak találtam,
és a csodaszarvas legendáját juttatta
eszembe. Honnan is származik ez a le-
genda?

Kezdjük fentrôl
Régen a csillagos ég ismerete az élet
szükséges része volt. Nem csak a tájé-
kozódást segítette a pásztornépeknek
és hajózóknak, hanem a csillagbölcse-
let tudása lelki értelemben is fontos
volt, a természetben élô ember számá-
ra. Ezek az égre írt bölcsességek,
szimbolikus csillagmítoszok, melye-
ket az egész világon népszokások és a
népmesék ma is ôriznek. A meséknek
nemcsak az volt a célja, hogy este,
napszentülte után a gyermek elalud-
jék, hanem az, hogy felnôve „a felnôtt,
éber maradjon”.

Ha felnézünk a szeptemberi égboltra
észak felé, megkeressük 23 óra körül a
Nagy Göncölt, annak hátsó két csilla-
gától meghosszabbított egyenest hú-
zunk, az erdô fölött megtalálunk egy
közepesen fényes csillagot, a Sarkcsil-
lagot (Poláris) amely egyben a Kis
Göncöl rúdjának vége is. Ez a  Poláris
nevû csillag (jobban mutatja az északi
irányt mint egy iránytû). Innen kelet
felé láthatjuk Cassiopeia jellegzetes
„W” alakú  csillagképet, mely nem
más mint a csodaszarvas agancsa: az
Ég koronája.

A Cassiopeia a Tejúton található. A
Tejutat Telkirôl igazán csak fénysze-
gény környezetben érzékelhetjük, de
gyönyörûen látható az Anna-lak felé
vezetô úton a tisztásról, mielôtt beér-
nénk az erdôbe.

„...az én  lombos szarvam dübörgô vi-
lág-fa, 
csillag a levele, tejút a mohája…”

Juhász Gyula

A csodaszarvas a kozmikus világot

megtestesítô ôsjelkép. Regôsénekek
sora, és olyan magyar népballada,
mint a "Júlia szép leány" tanúskodnak
errôl. Ennek a sebezhetetlen, égi ere-
detû szarvas alakját számtalan Krisz-
tus elôtti szkíta alkotás is ôrzi. Ebben
a korban a Dél-Ural térségében volt az
ôsmagyarság szállásterülete, ahol a
csodaszarvas rege ôsi változata a ma-
gyar mondavilágba kerülhetett. 

Ha jól megnézzük a Telki címeren, ez
nem egy közönséges szarvas, hanem
egy Tarándszarvas, melynek mindkét
ivara agancsot visel. Magyarországon
Tarándszarvas ásatag csontjait találták
Pleistocén kori rétegekben. Vándorlá-
suk közben állandóan egy bizonyos
megszokott úton haladnak, ezért is
könnyû prédává válnak. 

Tudjuk a földön történô események az
égre vannak írva, a szarvasnak kozmi-
kus üzenete is van. A szarvas felemel-
kedik a Tejúton, azaz az „Istenek út-
ján”. A Csodaszarvas által kijelölt
irányt követve jutunk el a Tejút túl-
oldalára. Itt találkozunk a felemelkedô
lélek jelével, a Sas csillagképpel
(Aquila), amely magyar néphagyo-
mányban a turulmadár. Itt van a Nyilas
csillagkép is. (Magyarország a nyilas
állatövi jegyhez tartozik.) Számunkra
ez azért jelentôs, mert a Nyilas a ki-
áradás üzenete is. A Tejút tápláló, fel-
emelô, gyógyító erôit hozza le, és
árasztja szét az egész világban, talán
ezért is ûzik azt a szarvast.

Szálljunk le a földre
Telki címerében egyesülnek a szkíta
ôsi csodaszarvas és a kereszténység
ôsi gyökerei. A szkíta melldíszt, Hét
testvér kurgán, a Kaukázus feletti sík-
ságon egy temetôben találták és ma a
szentpétervári Ermitázsban ôrzik. 
Telki fölött az erdô élôvilága koránt-
sem olyan gazdag, mint volt, de még
ma is kiemelkedô természetvédelmi
terület. Telki már nekem sem a vadá-
szatot jelenti, hanem az otthont és a
gyerekeket. Részben rajtunk is múlik,
meg tudjuk-e tartani ilyennek, vagy
még szebbnek az eljövendô nemzedé-
kek kis szarvasai számára. 
Ôrizzük meg a nyugalmat, a csendet, a
csoda és a szarvas jelképe ott van a cí-
merünkben, és ott ragyog felettünk,
vigyáz Ránk. 
Köszönet Callmeyer Ferencnek a Tel-
ki Címer gondos megalkotójának!

Köveskuti Tünde

Ermitázstó l  Ermitázstó l  TTelki ige lk i ig
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K Ö Z É R D E K Û ,  G Ó L YA H Í R ,  L A P Z Á R T A

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

Bedô Boglárka és 

Schultz Zoltán gyermeke:
Schultz Dominik

Gratulálunk!

KK II AA DD JJ AA ::
T e l k i  K ö z s é g i  Ö n k o r m á n y z a t
2 0 8 9  T e l k i ,  P e t ô f i  u t c a  1 .

FF EE LL EE LL ÔÔ SS  KK II AA DD ÓÓ ::
D a n ó c z y  B a l á z s  p o l g á r m e s t e r

FF EE LL EE LL ÔÔ SS  SS ZZ EE RR KK EE SS ZZ TT ÔÔ ::
S z i l á g y i  B a l á z s

T e l . :  ( 7 0 )  5 3 0 - 5 6 4 4
t e l k i n a p l o @ t e l k i . h u

MM UU NN KK AA TT ÁÁ RR SS AA KK :
B o g n á r  A n d r á s n é

C s e r e s n y é s  Á g n e s
K a m l a h  S z i l v i a

Z i m o n y i  A d r i e n n e
NN yy oo mm dd aa ii  mm uu nn kk áá kk ::
SS oo ll oo nn gg  PP rr ii nn tt  KK ff tt ..

A Telki Napló továbbra is

várja közérdekû cikkeiket,

javaslataikat, ötleteiket!

ELÉRHETÔSÉGEINK:

Telefonszámunk: 70/ 530-5644

E-mail címünk: 

telkinaplo@telki.hu

A nagy tárhelyet igénylô képek,

fotók fogadására pedig a  

telkinaplo@citromail.hu

Következô lapzártánk várható

idôpontja: 

2008. szeptember 12. 

Polgármesteri Hivatal
2089 Telki, Petôfi u. 1.
Tel.: 26-372-037, 26-372-011, 26-372-081

Orvosi rendelô:
2089 Telki, Fô u.12.
Tel.: 26-372-017, 

dr. Kiss-Leizer Márta háziorvos
Tel.: 06-20-592-3825

2093 Budajenô, József A. u. 2.
Tel.: 26-371-073,

Dr. Asztalos Csaba háziorvos
Tel.: 06-30-301-2861

Dr. Asztalos Mária
gyermekgyógyász és fül-orr gégész
szakorvos
06-70-312-9341

Dr. Kádár Zsolt ortopéd szakorvos
Tel.: 06-30-2014-846

Központi orvosi ügyelet:
2092 Budakeszi, Fô u. 172.
Tel.: 23-451-731

Ágnes Gyógyszertár Telki
2089 Telki, Pillangó u. 2.
Tel: 26-572-026

Budakeszi Rendôrörs
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.
Tel.: 23- 450-007

Budaörsi Rendôrkapitányság
2040 Budaörs, Szabadság u. 160.
Tel.: 23-420-055

Körzeti megbízott
Farkas Flórián
Tel.: 70-369-5910

Telki Római Katolikus Egyházközség
és Templom
Plébánia hivatal: 
Budajenô, Kossuth Lajos u. 25.
Tel.: 06-26-371 468

Plébános: Harkai Gábor
Tel.: 06-30-931 6530

Budakeszi Okmányiroda
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.
Tel.: 23-457-700
Fax: 23-457-701

Hivatalok

APEH Pest Megyei Igazgatósága
(adókártya igénylés)
Budapest, XIII. ker. Váci u. 49 c-d. 

Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság
Budapest XIII.ker. Váci út 73.
Tel.: 350-0155

Pest Megyei Egészségbiztosítási
Igazgatóság 
(TAJ kártya igénylés)
Budapest, XIII.ker. Teve u. 1.
Tel.: 288-5100

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
1139 Budapest, Váci út 73/a.
Tel: 350-2001

Budakörnyéki Földhivatal
1036 Budapest, Lajos u. 160-162.
Tel.: 250-2570

Pest Megyei Kéményseprô Vállalat
Budapest, VII. ker. Dohány u. 54.

Közmû szolgáltató hibabejelentések:

Víz: 
Érd és Térsége Viziközmû Kft. 
Tel.: 06-26-372-498
Ügyelet: 06-23-365-461

Csatorna:
Telki Szennyvíztelep
Tel.: 06-26-372-616 

Gáz:
Zsámbékgáz Rt.
Tel.: 06-22-261-558

Elektromos áram, közvilágítás:
Budapesti Elektromos Mûvek Rt. 
Érdi Fogyasztói Iroda 
2030 Érd, Budai út 24.
Tel.: 06-40-38-38-38, 06-40-383-838
www.elmu.hu

Hasznos címek, telefonszámok

                                                                                    



B U S D A J E N Ô I O L D A L  

2008. július-augusztus 1155TELKI napló

Kiállítás megnyitó a Pélbánián 4 For Dance csoport bemutatója

Közös éneklés Íjászbemutató

Pincesor Muzsikás együttes koncertje Muzsikás együttes

Ringlein Közönség Perbáli Maklári József Kórus

BUDAJENÔI BORÜNNEP ÉS BÚCSÚ (június 27-29).
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Telki Sport Tánc
- Torna - Zene - Tánc - Jókedv -

Ovisok edzései: H: 3- 4 ig, P: 4- 5 ig 
Az oviból csoportosan megyünk át edzeni a Telki iskola torna-
termébe, így a szülôk ráérnek a megszokott idôben jönni a
gyerekekért az iskolába. Lányok és fiúk jelentkezését várjuk.

Iskolások edzései: H: 4-5 ig, P: 5-6 ig  
A Telki iskola tornatermében  Szept. 1-én már kezdünk
Elsô 2 edzés díjmentesen kipróbálható. 

Versenyzôk edzései: H: 5-6 ig,Tornaterem 
Cs: 5- 630 ig  (Telki tenisz klub, tükrös terem)

Hortobágyi Orsi edzô, bogar11@t-online.hu
Péterfy Judit vezetôedzô 06 30 9 506 966 

          


