
Van Telkiben egy olyan lány, kinek
lábán szép aranylánc
Így tedd rá, úgy tedd rá!
Nyakában lóg egy kis kereszt, a kezén
meg sok karperec
Így tedd rá, úgy tedd rá!

Ha viseli, meg is nézik, amikor nem,
le is nézik
Így tedd rá, úgy tedd rá!
Viseli Ô ezt büszkén ám, szeretik a
fiúk ám
Így tedd rá, úgy tedd rá!

A KOKUKK irodalmi pályázatának
holtversenyes 1. helyezettje:

Lázár Glória 

Van Telkiben egy
olyan lány…

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelôdomb
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7. oldal

3. oldal

III. Kistérségi Fesztivál – Telki
Szombat reggel 10 óra, Báder-Magyar ház, enyhén felhôs, enyhe idô,
gyülekezô helyiek. Kisvártatva megkezdôdik az immáron harmadik
Kistérségi Fesztivál Telkiben.

Október 23-i megemlékezés Telkiben
Telki Község Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc
52. évfordulójának helyi megemlékezésére hívja a telki polgárokat 2008.
október 23-án, kedden este 19 órára, az 56-os emlékmûhöz. 

Falukáposztája
Október 18-án, szombaton, 17 órai kezdettel a Pajtában megrendezésre
kerül a hetedik FALUKÁPOSZTÁJA Telki Káposztasavanyító
Fesztivál! 5. oldal

A kultúra helyi mecénása
Interjú Magyar Károllyal, a Báder-Magyar ház tulajdonosával

2, 11. oldal

Kokukk-járat
A Telki Fesztiválon már sokan találkozhattak az „Indul a Kokukk-járat!”
címet viselô prospektusunkkal. Ezzel a kis színes kiadvánnyal
igyekeztünk bemutatni a Zsámbéki-medencében látható számos érdekes
földrajzi és építészeti, kulturális kincsünket.

10. oldal
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Szombat reggel 10 óra, Báder-Magyar ház, enyhén felhôs, enyhe
idô, gyülekezô helyiek. Kisvártatva megkezdôdik az immáron har-
madik Kistérségi Fesztivál Telkiben. A megnyitón elsôként Zimo-
nyi Adrienne köszönti a meghívást elfogadó mûvészeket és a meg-
jelenteket. „És most átadom a szót Móczár mester, Telki al Gábor-
nak”- csempész mosolyt véletlen nyelvbotlásával a vendégek arcá-
ra a fôszervezô, akinek az utóbbi évek számos helyi rendezvényé-
nek elôkészítését köszönhetjük.
Móczár Gábor alpolgármester ezután ünnepélyesen megnyitja a
fesztivált, majd megköszöni a házigazdának, Magyar Károlynak,
és feleségének Callmeyer Juditnak, hogy immáron két éve a Fô ut-
ca 20. számít Telki nem hivatalos, tiszteletbeli galériájának!
Ezután a „korán kelôk” megtekinthették a festô- és iparmûvészek
képeit, különleges lámpáit, sôt, Magyar Eszter – Frici, Manó, Nud-
li és a többiek (Az aranyhörcsögök titokzatos élete) címû könyvé-
nek megjelenése apropóján létrejött – író-olvasó találkozón is részt
vehettek.
Eközben a Petôfi utcán már gyülekeztek az emberek, hogy végig-
járhassák a kirakodóvásárt; a Polgármesteri Hivatal kertjében pe-
dig - többek között - játszóház, emlékoszlop faragás, Ládafia kör-
hinta várta a gyerekeket.
A színpad is benépesült. Ismét Telkiben köszönthettük a Ládafia
Bábszínházat, akik Bábcirkusz c. elôadásukkal nevettették meg a
kicsiket és a kicsit nagyobbakat.
A fesztivál délután koncertekkel, kórusénekkel folytatódott, ame-
lyek közül a legszívmelengetôbb talán a települések helyi ének-ze-
ne tehetségeinek elôadása volt.

Kora este egy új mûfajt is megismerhettünk Hajnóczy Soma
bûvész jóvoltából, aki miközben elkáprázatott kicsiket és nagyo-
kat, a trükköket a stand-up comedy-hez hasonló, mindenkit meg-
nevettetô elôadással ötvözte.
Ezt követôen ismét koncertet hallhatott a nagyérdemû, A sötétedést
kísérô hûvösödô idô azonban egyre meghatározóbb tényezô lett a
résztvevôk számát tekintve - a Mookie Brando könnyûzenei
elôadásán már csak a legkitartóbbak vettek részt, pedig a zenekar
fantasztikus volt.

III. Kistérségi Fesztivál – Telki

további képek 11.oldalon
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Telki Község Önkormányzat Képviselô-testülete az alábbi döntése-
ket hozta. A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra,
a legfontosabb közlendôket tartalmazzák. A teljes jegyzôkönyvek
megtalálhatóak a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy ér-
deklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási idôben.

Új OKSB tag megválasztása, tájékoztató az önkormányzat
és intézményeinek I. félévi gazdálkodásáról és az adókint-
lévôségekrôl
Az ülés az OKSB (Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság) új külsô
tagjának megválasztásával, majd ünnepélyes eskütételével
kezdôdött. Kovács Kristóf Áron, aki 2000 óta angol-történelem
szakos tanárként dolgozik egy budapesti gimnáziumban, emellett
oktatás-vezetôi végzettséggel is rendelkezik, a bizottság oktatási
vonalának megerôsítésére érkezett.
Ezután a képviselôk elfogadták az önkormányzat és intézményei-
nek 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, amit a PÜB
(Pénzügyi Bizottság) is rendben talált.
A következôkben a jegyzô asszony az adókintlévôségek behajtásá-
nak állásáról informálta a jelenlévôket. Megállapítást nyert, hogy
ezen a téren nem állunk rosszul, ugyanis a ki nem fizetett adók na-
gyobbik részét korábbi kintlévôségek teszik ki, tehát az utóbbi
évek adózási morálja megfelelônek mondható.

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási  árak  megállapításáról 
szóló rendelet módosítása 
Mivel  2008. július 1-tôl a csatornaszolgáltatást Telki községi Ön-
kormányzat vette át a Telki Víz Kft.-tôl, ezért szükségessé vált az
ivóvíz-  és csatornaszolgáltatási  árak  megállapításáról szóló ren-
delet ennek megfelelô technikai jellegû módosítása, valamint be
kell építeni a rendeletbe a csatorna szolgáltatáshoz kacsolódó eljá-
rási díjak korrigálását. 

Intézményi étkeztetési térítési díjak felülvizsgálata, a Gyermek-
védelmi és gyámügyi igazgatásról szóló rendelet módosítása  
Az intézményi étkeztetési térítési díjak emelését nem támogatta a
testület. Egy kérdésre válaszként elhangzott, hogy a 2006-os, a dí-
jak elszámolásával kapcsolatos rendôrségi feljelentés ügyében a
rendôrségi nyomozást vádemelés követte, de bírósági szakaszba
még nem került az ügy. Emellett a képviselôk megszavazták a
gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló rendelet techni-
kai változtatását.

Az Iskola Alapító Okiratának módosítása és Pedagógiai
Programjának, valamint az Óvoda Házirendjének elfogadása
Az új, két tanítási nyelvû oktatás bevezetése miatt vált szükséges-
sé az Iskola Alapító Okiratának módosítása, emellett az alapte-
vékenységek körét kiterjesztették a fakultatív angol nyelvi progra-
mok szervezésére is.
A testület elfogadta az OKSB által is támogatott Pedagógiai Prog-
ramot, melynek teljes szövege a Polgármesteri Hivatal irattárában
megtalálható és olvasható. 
Ezt követôen az illetékes bizottság által jóváhagyott óvodai házi-
rendet is megszavazták a képviselôk.

Pályázat benyújtása
A legújabb lehetôséget kihasználva a Napsugár utca, Újtelki árok
vízrendezésére és az Áfonya-, Áfonya- Barka- Kamilla- Kökörcsin
utcai úthálózat fejlesztésére nyújtanánk be a pályázatot, ezeknél az
utcáknál ugyanis jogerôs építési engedély van. Az önrész 30 száza-
lék, a projekt összköltségvetése 199.847.662 forint, az önrész ösz-
szege pedig 59.954.299 forint. 

Zsámbék jegyzôjének megkeresése közterület-felügyeleti fel-
adatok közös ellátására
Zsámbék jegyzôje levélben fordult a testülethez, miszerint ugyano-
lyan formában, ahogyan Telki társult Budajenôvel, felajánlotta a
közterület-felügyeleti feladatok közös ellátására vonatkozó  igaz-
gatási  társulásukhoz  való csatlakozást. A szomszéd település hi-
vatalának vezetôjével egyeztetve arra az álláspontra jutott falunk
vezetése, hogy nem kell elvetni az ajánlatot, hanem bôvebb infor-
mációt kell kérni a társulás feltételeirôl. A polgármester véleménye
szerint a Budajenôi Önkormányzattal megkötött társulás az
elsôdleges cél, hiszen most van egy megfelelô pályázó is a munka-
körre. A testület tagjai ezt támogaták, emellett megállapodtak ab-
ban, hogy nyitva kell hagyni Zsámbék ajánlatát.

Tájékoztató a testület által hozott határozatok végrehajtásáról  
A testület által hozott határozatok végrehajtásáról szóló írásos be-
számolóból megállapítható, hogy szinte minden határozatban elôírt
kötelezettség teljesítésre került. A jegyzô ennek kapcsán javasolta a
képviselôk rendszeres tájékoztatását a határozatok végrehajtásának
állásáról, mivel így rövidebb intervallumokról tudna beszámolni a
hivatal és javasolta, hogy ennek ütemét határozzák meg az éves
munkatervben. A hivatal vezetôje emellett megköszönte Honti Edit
alapos, színvonalas jegyzôkönyv-vezetôi munkáját.

Telki archívum létrehozása
A most létrehozandó Telki archívum célja, hogy megmentsük a kö-
zösség számára, ami még a falu múltjából megmenthetô, és esetleg
a jövô évi Telki Fesztivál során egy településtörténeti  kiállítás ke-
retében bemutatható a faluközönségnek.  Az anyagok összegyûjté-
sére és rendszerezésére Móczár Gábor alpolgármester vezetésével
Dr. Callmeyer Ferenc és Szigeti Antal képviselôket bízták meg. 

Jégpálya létrehozásának lehetôsége Telkiben
Hosszú vita alakult ki az ülés utolsó témája kapcsán, mivel a kép-
viselôk egy része az esetlegesen felépítendô jégpálya lehetôségé-
nek további megvizsgálása mellett érvelt, a többiek pedig –
elsôsorban a zaj szintjének és a forgalom növekedésének emelke-
dése miatt – ellene. Egy helyi lakos finanszírozásában és üzemel-
tetésében jött volna létre november közepétôl március közepéig a
mûjégpálya, az önkormányzat biztosította volna a területet. A kép-
viselô testület megosztott volt a kérdésben, és a többség úgy dön-
tött, hogy az iskola aszfaltos kispályájának helyére tervezett léte-
sítmény felépítését elutasítja.

szb

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl

Október 23-i megemlékezés
Telkiben

Telki Község Önkor-
mányzata az 1956-os for-
radalom és szabadság-
harc 52. évfordulójának
helyi megemlékezésére
hívja a telki polgárokat
2008. október 23-án,
kedden este 19 órára, az
56-os emlékmûhöz

Program:
– ünnepélyes zászlófelvonás és koszorúzás
– ünnepi beszéd és rövid irodalmi mûsor

Fáklyát a helyszínen biztosítunk! 
Kérjük, lobogózzák fel házaikat az ünnep tiszteletére!
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Ám nem lenne magyaros a történet, ha a
legfôbb meghívottak, a Magyar Közút
Kht. képviselôi az esemény elôtt három és
fél órával nem mondják le a korábban
ígért részvételt. Pedig akkor talán elma-
gyarázták volna a jelenlévôknek, miért is
válaszolnak a hivatal leveleire jóval a ha-
táridôt követôen, hogy miért csak most
jutottak közelebb az álláspontok az Újfa-
lunál a lakott területet jelzô táblák Buda-
jenô felé történô áthelyezésérôl, és hogy
vajon miért is lassítják (akadályozzák?),
hogy a Telkibe érkezô, vagy áthaladó au-
tósok végre nagyobb biztonságot nyújtó,
egységesített sebességkorlátozás alapján
választhassák meg az utazótempót. 

Persze csak azok, akik betartják a szabá-
lyokat, vagy akik félnek az esetleges bír-
ságtól. Mivel a jelenlévô Péczely Tibor,
Budakeszi Rendôrörs parancsnoka is hal-
lotta azokat a panaszokat, hogy sajnos
számtalan amatôr gyorsuló szeli át falunk
utcáit nap mint nap, így bízhatunk benne,
hogy ezentúl gyakoribbak lesznek majd a

közúti ellenôrzések. Bár a szintén pana-
szolt, általában éjjelente szórakozó, jóval
a megengedett hangerô feletti zajt kibo-
csátó, száguldozó motorosok megfékezé-
sére kevés hatékony eszköze van a
rendôrségnek, a parancsnok megígérte,
minden tôlük telhetôt megtesznek majd
azért, hogy a szabálytalankodókat kézre
kerítsék.

Falunknak sincs sok eszköze, hogy gyor-
sítsa a hosszú idô óta húzódó, fôútat
érintô rendezést. A közút kezelését ellátó
Közhasznú Társaságot ugyanis a jelek
szerint az eddiginél erôteljesebb módsze-
rekkel kell rávenni arra, hogy a Telkin át-
haladó forgalmat lassító táblák kihelyezé-
sét támogassa.

Jelenleg ugyanis bárki tapasztalhatja,
hogy Budakeszi felôl érkezve 90 km/óra a
megengedett sebesség a hosszúháti busz-
megállónál, ugyanennyivel lehet haladni
a Hóvirág utcai keresztezôdésnél, majd az
Újfalunál, a lakott területet jelzô táblát el-
hagyva 60-nal a Muskátli utcai csatlako-

zásnál, ezután pedig ismét 90-nel (pedig
egy iskola mellett elhelyezkedô útról van
szó!).

Visszafelé haladva is hasonló rendezet-
lenség tapasztalható: a kezdeti „sebesség-
korlátozás-ingadozást” követôen a szol-
gáltatóház és az iskola közötti szakaszon,
a Telki tábla elôtt néhány méterrel elhe-
lyezkedô 60-asig 90 km/óra a megenge-
dett legnagyobb sebesség (nemrég éppen
itt történt egy súlyos baleset, amelyrôl
elôzô számunkban tudósítottunk), hason-
lóan a hosszúháti kivezetô szakaszhoz,
ahol a már említett megálló mellett ebbôl
az irányból is 90-nel lehet elhaladni, ve-
szélyeztetve ezzel a gyalogosokat.

A közelmúltban sajnos országszerte sok
csomópontról, útszakaszról tudósított a
média, ahol csak egy (vagy több) súlyos
balesetet követôen cselekedtek az illeté-
kesek, és tettek ki táblát, festettek fel zeb-
rát, vagy éppen korlátozták az autósok se-
bességét.

Tisztelt Magyar Közút Kht.! Ne várjuk
meg, hogy tragédia történjen!

szb

Háború vagy béke?
Minden eszközt meg kell ragadni, hogy a telki fôút tábláinak rendezését gátló Magyar

Közút Kht.-t falunk cselekvésre bírja

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetû, szociálisan rászoruló fôiskolás
és egyetemi hallgató fiataljaink számára
idén is meghirdetjük a Bursa Hungarica
ösztöndíjat. A Bursa Hungarica többszin-
tû támogatási rendszer, melynek pénz-
ügyi fedezetét a

-  települési önkormányzat

-  megyei önkormányzat

-  felsôoktatási intézmény 

közösen biztosítja a pályázaton sikeresen
szereplô, felsôoktatásban résztvevô fia-
taljaink számára.

A pályázatot az önkormányzatnál írás-
ban, a pályázó által aláírva, egy példány-
ban kell benyújtani. A pályázatok be-
nyújtásának határideje: 2008. október 31.

Az ösztöndíj idôtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két

egymást követô tanulmányi félév;

„B” típusú pályázat: 3x 10 hónap, azaz
hat egymást követô tanulmányi félév.

Az ösztöndíjban kizárólag a Telkiben ál-
landó lakhellyel rendelkezôk részesülhet-
nek.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szoci-
ális rászorultság alapján, a pályázó tanul-
mányi eredményétôl függetlenül törté-
nik. 

A pályázók a következô személyi adato-
kat kötelesek megadni a pályázatban:
név, állandó lakcím, levelezési cím, any-
ja neve, személyi igazolvány száma, szü-
letési helye és ideje, felsôoktatási intéz-
mény, kar, szak/szakpár megnevezése.
(Az intézmény, kar, szak/szakpár teljes
megnevezése szükséges.)

A pályázó szociális rászorultsága igazo-
lására köteles megadni a pályázó és a ve-

le egy háztartásban élôk egy fôre jutó ha-
vi jövedelmének forint összegét.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
2009. március 1. Tájékoztatásul közöl-
jük, hogy az elnyert ösztöndíjat közvet-
len adó- és TB járulékfizetési kötelezett-
ség nem terheli, azonban adóalapot növe-
lô jövedelemnek számít.

A pályázatokat az Önkormányzat Szoci-
ális és Egészségügyi Bizottsága bírálja
el, és a döntésrôl 2008. december 5-ig ér-
tesítjük a pályázót.

A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjról bôvebb felvilágo-
sítás kapható a Polgármesteri Hivatalban
a jegyzônél, a teljes pályázati anyag meg-
található a Hivatal hirdetôtábláján és a 

http://www.bursa.hu Internet címen.

Halász Terézia
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

Több tucatnyian gyûltek össze szeptember 8-án a Telki Általános Iskola alkal-
mi tanácstermében, hogy megvitassák Telki fôútjának rendezését és hogy kér-
déseikre választ kapjanak az illetékesektôl.

Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
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Tisztelt telki polgárok!

Sajnálatosan továbbra is nagyon ke-
vés a nemzeti ünnepek alkalmával
házainkon, épületeinken lobogó
nemzeti zászló.Az elmúlt évben si-
kerrel újraindított akció után az Ön-
kormányzat ezúton kínálja fel ismét
azt a lehetôséget, hogy a helybéli la-
kosoknak kedvezményes áron be-
szerez nemzeti zászlókat.

Móczár Gábor alpolgármester   

A zászlók és tartozékaik árjegyzéke
(bruttó darabárak):

70x110 cm: 2.250,- Ft
45x70 cm: 1.800,- Ft

Mûanyag nyél:
2 m-es: 1.650,- Ft
1.5 m-es: 1.250,- Ft

Fali tartó:
1 ágú: 3.200,- Ft
2 ágú: 3.800,- Ft

A zászlók 2008. október 10-ig megren-
delhetôk a Telki Polgármesteri Hivatal
titkárságán a 26/372-011 telefonszámon
vagy a hivatal@telki.hu E-mail címen.

Az igénybejelentést az alábbi minta
szerint kérjük megküldeni:

Megrendelek ...db ……méretû nemzeti
zászlót.
Megrendelek ...db ……méretû zászlótar-
tó nyelet
Megrendelek ...db ……ágú fali tartót.

……………………………………..

az igénylô neve

……………………………………..

az igénylô aláírása

lakcíme:  …………………………...

telefonszáma:……..............................

Október 18-án, szombaton, 17 órai kezdettel a Pajtában
megrendezésre kerül a hetedik 

FALUKÁPOSZTÁJA
Telki Káposztasavanyító Fesztivál!

A Vecsésrôl érkezô, frissen gyalult káposzta feldolgozása ceglédi recept
alapján, sóval savanyítva, ötféle fûszerrel ízesítve, répával és birsalmával
díszítve történik.

A jelentkezôk részére az alapanyagot az Önkormányzat biztosítja.

A maga által savanyított káposztát természetesen mindenki hazaviheti, de
kérjük, hogy minden jelentkezô hozzon magával savanyító edényt!

Savanyításra jelentkezni október 10-e péntekig  naponta 8 és 20 óra kö-
zött lehet Móczár Gábornál a 06 (30) 941 5598 vagy Zimonyi Adriennél
a 06 (20) 419 7027 telefonszámon.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
A rendezvényen az önkormányzati képviselôk rendhagyó fogadóóra ke-
retében, forralt bor mellett várják a lakosság kérdéseit, észrevételeit tele-
pülésünk életével kapcsolatban!

La Leche LigaLa Leche Liga
szoptatós csoportszoptatós csoport

Budakeszin

minden hónap második
keddjén 9-11 óráig

vezeti: Verdes Dóra

2092 Budakeszi, 
Kerekmezô u. 17-19.
Tel.: (23) 535-916

www.lll.hu

Szeptembertôl már Telkiben is

VVASALÓFUTÁRASALÓFUTÁR
Ruhatárát 24 órán be-
lül gondosan kivasal-
juk és díjmentesen,
háztól házig szállítjuk
otthonába.

A vasalófutár professzionális szolgálta-
tást nyújt mindenkinek, akik inkább él-
vezni akarják értékes szabadidejüket,
mint bosszankodni a vasalás miatt.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-20-938-3612
http://vasalas.uw.hu
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Az elmúlt évek legnagyobb közcélú beruházása valósul meg Bu-
dakeszin, ugyanis augusztus 8-án eldôlt, 351 millió forintot nyert
európai uniós pályázaton a település a fôutcáján külön buszsáv
kialakítására a Temetô utca és Budapest közigazgatási határa kö-
zött úgy, hogy a 90%-os támogatás mellé még a 10% önrészt sem
Budakeszi önkormányzatának kell állnia. - tájékoztatta a Budake-
szi Iránytût Kovács Enikô alpolgármester, akinek az elmúlt
idôszakban a Budakeszi közlekedési problémáit sokban könnyítô
pályázat tetô alá hozása a feladatai közé tartozott.
A Közép-Magyarországi Régió Operatív Programjának kereté-
ben a közösségi közlekedés elônyben részesítése érdekében euró-
pai uniós pályázati pénzhez jutott Budakeszi önkormányzata a

Budapesti Közlekedési Szövetséggel (BKSZ) és a Magyar
Közútkezelô Kht-val összefogásban. A Fô utcai útpálya minimá-
lis kiszélesítésével, középen futó buszsáv kialakításával, sze-
gélytôl szegélyig a teljes szakaszt felújítanák. A terveztetés és a
pályázatírás költségeit a BKSZ magára vállalta. A beruházás
90%-ban uniós forrásból valósul meg, a 10% pályázati önrészt a
Magyar Közútkezelô állja, mivel az út az ô tulajdona. A település
az útszegélytôl a házakig terjedô területek, kocsibehajtók, járdák
rendezésével veheti ki a részét a Temetô utcai és a Szanatórium
utcai keresztezôdés közötti szakasz teljes felújításában

Forrás: Budakeszi Iránytû

A Budapesti Közlekedési Szövetség
és a Volánbusz Zrt. közötti együtt-
mûködés folytatásaként 2008. szep-
tember 1-tôl kiterjesztik az elôvárosi
autóbuszok vonalszámozási rendsze-
rét a Zsámbék térségében közlekedô
járatokra. A fôvárosi közlekedésben
elterjedt vonalszámokhoz hasonlóan a
helyközi autóbuszok is vonalszámo-
zást kapnak, amivel az utasok
könnyebben tájékozódhatnak, illetve
egyszerûbbé válik a megállóhelyre ér-
kezô buszok azonosítása. A megállók-
ban található menetrendi információ
megjelenítése is változott a budapesti
helyi közlekedésben megszokotthoz
igazodva és egy tájékoztató térképpel
lett kiegészítve.

Új számozási rendszer az zsámbék-medencei elôvárosi közlekedésben

Buszsáv Budakeszin

E L A D Ó

TÖK községben 
a Nyakas-hegyre vezetô

Völgyúton 1790 m2 telek eladó. 
Présházzal, pincével, gondozott

szôlôvel, gyümölcsfákkal,
gyönyörû panorámával.

Irányár: 6,5 millió forint.

Érdeklôdni: 30/2211-916
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Aki ismeri, tudja, hogy az ôsz szakállas úr
- és felesége, Callmeyer Judit - mindenkit
szívesen fogad „birtokán”, ezért engem
sem lep meg, hogy kedvesen a kerti, fedett
kiülôhöz invitál. Mindeközben vendégek,
kultúrára fogékony telkiek váltják egymást
a kiállításon – nem véletlen, hogy Móczár
Gábor alpolgármester nemrégiben falunk
nem hivatalos galériájának nevezte az épü-
letet. Felújítása óta a ház számtalan kiállí-
tásnak adott már otthont.
Talán nem mindenki tudja, hogy az 1995
óta falunkban élô Magyar Károlynak a Tel-
ki Tenisz Klub létrehozatalában is jelentôs
szerepe volt. Egy barátjával együtt felis-
merték, hogy az akkor nagyjából 800 lelket
számláló településen semmilyen sportolási
lehetôség nincs, és mivel a sport, ezen belül
a tenisz mindig is életének fontos része
volt, felépítették a ma is mûködô létesít-
ményt. Amikor késôbb megváltak a pályá-
tól, befektetésként vették meg feleségével a
XVIII. századi épületet és elhatározták,
hogy felújítják.
„Egy feladat volt”- emlékszik vissza a min-
dig barátságos házigazda, majd beavat min-
ket az elsô kiállítás elôzményeibe: „Amikor
elkészült a ház, Pelles Róbert barátunk el-
jött és megnézte. Ekkor merült fel az ötlet,
hogy mi lenne, ha…” Azóta már tudjuk, ez
csak az út kezdete volt.
De mégis, hogyan került Telkibe ez a min-
den nemes ügyre nyitott lokálpatrióta?
„Gyermekként az Orbán tér környékén lak-
tunk, ami akkor Budapest periférikus részé-
nek számított.” - meséli, majd a kérdéshez
kapcsolódóan már felnôttkori élményét
osztja meg velünk: „Késôbb aztán, amikor
már zsúfolttá vált a környék, sógorommal,
Callmeyer Lacival bejártuk Buda környé-
két, telket keresve neki. Így találtunk rá
Telkire.” Mivel a telekárak akkoriban még
nem jártak az egekben, és egy véletlennek
köszönhetôen a szomszédos terület is eladó
volt, így „Karcsi bátyánk” 93-ban megvet-
te elsô kötôdési pontját falunkhoz. „El-
kezdtünk kijárni, majd 95-ben úgy döntöt-
tünk, kiköltözünk.”
A kérdésre, hogy mi fogta meg a település-

ben, azt válaszolta, hogy az akkor még ki-
csi, falusias községben minden volt, amire
egy Rousseau elveit („Vissza a természet-
hez!”) valló természetkedvelô vágyhat:
hegy, erdô, jó levegô. „Megvolt a fíling-
je!”- fejezi ki tömören, majd kiegészíti:
„Talán csak egy kis víz hiányzik, egy kis
lubickolási lehetôség. Vagy egy horgásztó,
a horgászat ugyanis közel áll hozzám.”
„Apám kiskorom óta zenére tanított”- fedte
fel kérdésünkre kultúrához való kötôdésé-
nek okát a kiállításokon kedvtelésbôl barát-
jával, Lázár Miklóssal zenei aláfestésrôl is
gondoskodó vendéglátónk. Eleinte zongo-
rázni tanult, majd egy véletlennek köszön-
hetôen a nagybôgô vált fô hangszerévé. Te-
hetségével az amatôr, ámde akkoriban sike-
res Budai Haydn Szimfonikus Zenekarig
jutott, ahová a középiskola befejeztét kö-
vetôen még 15 évig
visszajárt. A zenélés
mellett rajzolt is a Jó-
kai Klubban, amely
önképzôkörként mûkö-
dött akkortájt.
„Amikor a kilencvenes
években kiköltöztünk,
találkoztam Asztalos
doktorral” – térünk át a
vérszállítás apropójára.
„Fiatal koromban ama-
tôr rally bajnokságo-
kon vettem részt, innen
az ismeretségünk” -
meséli barátságuk tör-
ténetét. Mikor a házior-
vos említette, hogy
helyben végez vérvé-
telt, amit aztán a János
Kórházban vizsgálnak
meg, Magyar Károly
felajánlotta, hogy vál-
lalja a kétheti vérszállí-
tást. Ez azóta Kiss-Lei-
zer Márta doktornônél
is így mûködik, meg-
spórolva ezzel egy
hosszú kórházi proce-
dúrát a helyieknek.
„Elôfordult már, hogy

a rendelôben várakozók villámló szemek-
kel nézték, ahogyan belépek a rendelôbe, és
rögtön bemegyek a doktornôhöz. Aztán
meglepôdtek, amikor látták, hogy vért vi-
szek és nem adok”- osztja meg velünk mo-
solyogva legérdekesebb tapasztalatát.
Amikor távolabbi terveirôl kérdezem, már
többen türelmetlenül várnak rá. Vendégek,
akiket a kiállítás mellett ô vonzott ide. Sze-
mélyisége, baráti viselkedése, közvetlensé-
ge. Egy olyan embert ismerhettünk meg
benne, akirôl lerí, önzetlenül vesz részt fa-
lunk életében: „Örülök, hogy megvan a le-
hetôségem, és hogy tudok valamit tenni
Telkiért. Ez a falu befogadott, és én ezt így
próbálom viszonozni.”

Szilágyi Balázs

A kultúra helyi mecénása
Interjú Magyar Károllyal, a Báder-Magyar

ház tulajdonosával
Vajon miért ajánlja fel felújított sváb parasztházát helyi kulturális cé-
lokra? Miért teszi ezt ingyen és bérmentve? És a rendelôben levett vért
vajon miért szállítja 8 éve önként minden második héten vizsgálatra,
majd vissza az eredményeket?

Ilyen és ehhez hasonló kérdések kavarogtak bennem, amikor a Báder-
Magyar ház felé tartottam, hogy a Kistérségi Fesztivál kiállításainak
otthont adó házban interjút készítsek a házigazda Magyar Károllyal.
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MOLNÁR KRISZTINA RITA
KÜLÖNLÉT

címû verseskötetének bemutatója
2008. november 4-én, kedden 4 órakor lesz az Írók Boltjában. 

(Bp. VI. Andrássy út 45.)

A kötetet a PONT Kiadó adja ki.
A kötet illusztrációit a szintén Telkiben élô Simonyi Cecília grafikusmûvész

készítette. A költôvel beszélget Szvetelszky Zsuzsanna.
Közremûködik Fûri Anna és Záhonyi Enikô.

2008. november 10-én, hétfôn a KÖDLÁMPA Irodalmi Kávézó 
(Aranyhold Kínai Teázó, Bp. VII. Szövetség u. 10-12.) vendége lesz a költô. 

A felolvasással egybekötött beszélgetést Kiss Judit Ágnes vezeti. 

2008. november 14-én, pénteken 18 órakor a budakeszi Nagy Gáspár Könyvtár is
bemutatja a könyvet.

Minden eddiginél több jelölés érkezett
a 2008-as Prima Primissima Díjra - je-
lentette be Csányi Sándor, a Prima Pri-
missima Alapítvány kuratóriumának el-
nöke kedden Budapesten. Lovassy Ta-
más, a kuratórium titkára elmondta,
hogy összesen 387 jelöltet neveztek
meg a jelölésre jogosultak. Idén egy tel-
ki lakostársunk, a képviselôként is tevé-
kenykedô Callmeyer Ferenc is a primák
közé került.
Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-ve-
zérigazgatója kiemelte, hogy az idei
harmincas lista igen szoros fordulókkal
alakult ki. Ha egy-egy kategóriában a
harmadik helyen "holtverseny" volt, új-
ra szavazott az alapítvány kuratóriuma,
valamint az alapítvány mellett mûködô
társadalmi tanácsadó testület, így a ku-
ratórium elnöke bízik benne, hogy
megkérdôjelezhetetlen javaslat jött lét-
re.
A díjat, amelyet Demján Sándor üzlet-
ember és a Vállalkozók Országos Szö-
vetségének elnöksége alapított 2003
nyarán, idén is tíz kategóriában adják
át. A tavaly bevezetett Junior Prima Díj
azonban idén négy új kategóriával bô-
vül.
A magyar építészet és építômûvészet
kategóriában Callmeyer Ferenc, Novák
István és Török Ferenc építész került a
primák közé.
A díjakat december 5-én, a Magyar
Vállalkozók Napja rendezvényei kere-

tében immár hatodszor adják át a Mô-
vészetek Palotájában. A primák közül
mind a tíz kategóriában egy-egy primis-
simát választanak ki a díjátadó gálaest
napján: a 10 primissima 50 ezer euró,
míg a primák 10 ezer euró díjazásban
részesülnek. 
A jelöltek bemutatását és tevékenysé-
geik megismertetését szolgáló csaknem
negyedéves idôszakban - októbertôl -
idén is szavazhat majd a közönség ked-
venc primájára. A legtöbb szavazatot
kapott jelölt részesül majd a közönség-
díjban, illetôleg az azzal járó 50 ezer
eurós pénzdíjazásban, amelyet Csányi
Sándor a magánvagyonából ajánlott fel.

Callmeyer Ferenc
Építész. Nemzetközileg is elismert alko-
tó, több rangos szakmai szervezet tagja.
1984 óta a Budapesti Mûszaki Egyetem
tanára. A Magyar Építészkamara ala-
pító elnöke. 1990 óta saját irodáját ve-
zeti. Nevéhez fûzôdik a budapesti Szent
Rókus kápolna, a biai Szily kastély mû-
emléki helyreállítása, a püspökladányi
Víztorony, a lakitelki Szent István ká-
polna, a Brunel Mûszaki Egyetem épü-
letei, USA nemzetközi iskola és Klub,
Osztrák- magyar Európa iskola, Buda-
pest. Lakóházakat, családi házakat, is
tervezett. Munkásságát 1957-ben és
1996-ban Ybl Miklós-díjjal ismerték el.

Prima Primissima Díj 

AZ ORSZÁG VEZETÔ INGATLAN –
ÉS HITELKÖZVETÍTÔ IRODÁJA AZ

ÖN KÖRNYÉKÉN IS
MEGTALÁLHATÓ!

2071 PÁTY ISKOLA U. 1/B.

AKTUÁLIS HITELAJÁNLATUNK:
– VÁLTSA KI RÉGI HITELÉT! HA NEM TUDUNK OLCSÓBBAT, MI

FIZETÜNK ÖNNEK!

–  LAKÁSVÁSÁRLÁS 0% ÖNERÔTÔL!

– SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK GARANTÁLTAN A
LEGOLCSÓBBAN!

KÖSSE NÁLUNK BIZTOSÍTÁSÁT, MI TUDUNK OLCSÓBB MEGOLDÁST!
MINDEN SZOLGÁLTATÁSUNK INGYENES!

KERESSEN MINKET, MEGÉRI!
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Kapcsolatok
„Miért nincs bûnöm, ha van?” címmel Jelenits István piarista tanár
osztja meg gondolatait a bûn lélektani és teológiai megközelítésérôl a
„Kapcsolatok” elôadás sorozat keretében, október 30-án, csütörtö-
kön, este 8 órakor. A helyszín változatlanul a Telki Általános Isko-
la könyvtára. 
Korunk és társadalmunk érdekes jelensége, hogy bár egyre több az ál-
dozattá váló ember, nincs felelôs, és senki sem vádolható bûnnel.
Nem követ el bûnt a családból kilépô szülô, a gyermek mégis egy éle-
ten át azt érzi, a család azért bomlott fel, mert ô nem volt elég szere-
tetre méltó. Egyre gyakoribb jelenség, hogy az agresszor a társada-
lom megítélésben áldozattá válik, a társadalmi viszonyok kárvallott-
jává, az agressziót elszenvedô pedig vétkessé lesz: miért nem volt te-
kintettel az agresszor érzékeny lelkére vagy nehéz helyzetére.
Áldozat a nemzet, mely az anyagi, erkölcsi kifosztottság állapotában
van, annak minden gazdasági és lelki következményével, de nincs fe-
lelôs, hiszen a folyamat törvényes keretek között zajlott le. „Követ-
kezmények nélküli ország  vagyunk”, de ez is csak következmény, a
szilárd értékek és normák hiányából fakad. 
Jelenits tanár úr az erkölcs, a teológia és a lélektan válaszainak isme-
retében segít a helyes lelkiismeret, a bûn és a bûnös valóságnak meg-
felelô megítélésében, hogy döntéseinkben ne tévedjünk el. 
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Bakács Bernadett és Halász Terézia

KORNELL KUPA harmadszor!
Szeptember 6-án, az egészségnapon rendeztük meg az idei
kornellt. A szokatlan hôség sem vette el a csapatok kedvét – a
különbözô korosztályokban 35 csapat versenyzett.
A picurok és minik minden csapata (mind a húsz) érmes lett.

A kid korosztályban 50 fôs legénység szállt harcba az érmekért, és
a kornell-kid kupáért. Végül az alábbi helyezéseket érték el a
legelszántabbak:
1. TERMINÁTOR FC: Kerékgyártó Balázs, Sepp Márton,
Zolnay Dávid, Kerékgyártó Zoltán, Sepp Norbert
2. MARISKA ÖRDÖGEI: Fábián Balázs, Lóránd Áron, Sóthy
Barna, Lóránd Péter, Sóthy István
3. TIGRISEK: Eperjesi Levente, Heim Domonkos, Varga
Zsombor, Heim Péter, Varga Tamás

A ’94-’97 korosztály versenyében aranyérmes lett a ZÖLDEK
csapata: Becz Dávid, Becz Sándor, Ivanov Viktor, Sepp Ákos,
Vaszily Miklós
Gratulálunk a gyôzteseknek!
A mérkôzések eredményei és további fotók a www.telki-
focisuli.gportal.hu honlapon találhatóak.
Köszönjük támogatóink segítségét!

Kamocsai Zsuzsa
Telki Focisuli Kft.

Nyugdíjas hírek
Köszönöm barátaimnak, hogy ilyen sokan eljöttek kirándulásunkra,
és remélem, hogy a következôn is ennyien leszünk. Mire az újság
megjelenik, mi már túl leszünk az idei utolsó buszos utunkon.

Októberben - a dátumot nem tudom pontosan, de szerda lesz idôtôl
függôen - felmegyünk a János hegyre. Fogassal megyünk, aztán a
Normafától elsétálunk a János-hegyi Kilátóhoz, amit nagyon szépen
rendbe hoztak. Innen, ha bírjuk lábbal, legyalogolunk, ha nem, akkor
Gyermekvasúttal jövünk vissza a Ságvári Ligetig, ahonnan a fehér
busszal haza. A program 10 órától délután 3-4 óráig tart majd.
Közben nézegetem a színházi elôadásokat, és ha van valakinek ötle-
te, mit nézzünk meg, szóljon!
Októberben megint lesz káposzta-savanyítás, ez is egy program, amin
részt veszünk.
A színházat novemberben gondoltam, addig lesznek falu programok
is. Mivel közeleg a Karácsony, gondolom mindenkinek van, lesz bô-
ven elfoglaltsága. Az ünnep elôtt - mint minden évben - Terike szer-
vez nekünk egy klub-napot, ahová remélem az idén sokan eljöttök!
A torna elkezdôdött, szívesen látunk mindenkit! Kedden este 7 óra-
kor, csütörtökön este 6 órakor kezdôdik a szép, új tornateremben. 
Kívánok mindenkinek nagyon szép ôszi napokat!

Üdv.:  Márta   Hívjatok:  372-456

Nôi torna a csarnokban!
Szeretnél egy kis kikapcsolódásban, mozgásban részesül-
ni az egész napos hajtás után? Akkor gyere el hétfônként
21:00-22:00-ig és péntekenként 19:00-20:00-ig a torna-
csarnokba aerobik-jellegû, zenés, könnyed, alakformáló
tornára!

Várlak Titeket!

Julcsi (tel.:06-20/952-7585)
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Szep tember i
lapzár tánk ig  szü le te t t :
Bartha Attila és Bartháné Pazonyi
Piroska gyermeke Bartha Zsombor

Gáll Róbert és Ács Adrienne
gyermeke Gáll Noémi

Péter Attila és Péterné Váradi
Angéla gyermeke Péter Barna

Mészáros Dezsô és Kapu Janka
gyermeke: Mészáros Ábel

Meszlényi Tamás és Meszlényi
Edina gyermeke: Meszlényi Balázs

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. október 12. 

Kokukk-járat
Kérjük, a Falukáposztájára hozzák magukkal a

Kokukk-járat füzetkét!

A Telki Fesztiválon már sokan találkozhattak az „Indul a Kokukk-járat!” címet viselô
prospektusunkkal. Ezzel a kis színes kiadvánnyal igyekeztünk bemutatni a Zsámbéki-me-
dencében látható számos érdekes földrajzi és építészeti, kulturális kincsünket.
A füzetben játékot is ajánlunk, amelynek lényege az, hogy a családok kiránduljanak  a be-
mutatott helyszínekre, amelyek könnyen megközelíthetôk kocsival, busszal, kerékpárral,
vagy akár gyalog.
A prospektusban a fehér mezôkben dátummal és saját aláírásukkal igazolhatják, hogy jár-
tak az adott nevezetességnél.Az ilyen módon (teljesen vagy jelentôs részben) kitöltött
prospektust a Falukáposztáján kell bemutatni az egyesületet képviselô Kokukk-tagnak, és
mi kedves kis ajándékkal jutalmazzuk lelkesedésüket.

Még egyáltalán nincs késô, hogy elinduljanak
a túrákra! Egy hétvégén akár az összes hely be-
járható. Akinek pedig nincs még füzetkéje, kor-
látozott számban hozzájuthat még az iskolában
- a portán, vagy a titkárságon.
Jó lenne a Falukáposztáján minél több ajándé-
kot kiosztani!
Sok jó élménnyel teli ôszi kirándulást kívá-
nunk. 

Maronicsné Dávid Anna (Kokukk Egyesület)

2006-ban illegális hulladéklerakók felszá-
molására is fel lehetett ajánlani az SZJA
1%-át. Az összegyûlt keret felhasználására
a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium pályázatot írt ki, amelyen a telki ön-
kormányzat 2,4 millió Ft költségvetési tá-
mogatást nyert az illegálisan lerakott hulla-
dék eltakarítására, a helyszínek rekultivá-
ciójára és megelôzésre.
Elôzô tudósításunk óta a lerakók felszámolá-
sában vállalkozó (AVE Zrt.) részvételével is-
mét végigjártuk a pályázatban szereplô hely-
színeket. Egy-két helyrôl örvendetes módon
eltûnt a hulladék, más lerakók viszont lendü-
letesen gyarapodtak az eltelt félév során. Az
illegális hulladék mennyisége összességében
sajnos jelentôsen meghaladja a februárban
felmért állapotot.
Az illegális hulladéklerakók zömét az ôsz
folyamán az AVE Zrt. gépei és munkásai
fogják eltakarítani a pályázati keret erejéig.
(A szemetelés sajnos igen drága mulatság-
nak ígérkezik.) Emellett október 11-én,
szombaton kupica pálinkával és bográcso-
zással bátorított tereprendezô akcióra vár-
juk az önkéntes segítôket a következô
helyszíneken: 
1. Az Üdülôfalu és az Ófalu közt elterü-

lô szôlôhegyen lakossági részvétellel
fog zajlani a kidobált kommunális
hulladék (jellemzôen flakonok, do-
bozok, zacskók) összegyûjtése.

2. Két helyen (az említett szôlôhegyi

helyszínen, illetve az erdô Felsô-
Becco fölötti bejáratánál, ahol az
óvoda odútelepe is található) pado-
kat és tájékoztató táblákat állítunk. 

3. Az Ôzike utca végénél pedig kerí-
téssel és táblával fogjuk lezárni azt
az árkot, ahová az utóbbi idôben
mintegy 30 köbméter építkezési és
háztartási hulladékot hordtak az ar-
ra járók. 

Kérjük, hogy aki részt venne az akcióna-
pon, jelezze érdeklôdését a következô elér-
hetôségek valamelyikén: 

zöld.telki@gmail.com; 
30-418-5446 (Simonyi Cili); 
26-372-114 (Bellon Erika)

Várjuk azok jelentkezését is, akik részt
vennének a szervezésben, a dokumentálás-
ban vagy az utómunkálatokban: videofilm
készítése és vágása a folyamatról, fotózás,
tudósítás írása, kiadvány- és blogszerkesz-
tés, kiállítás szervezése az így keletkezô
anyagokból, a helyszínek utólagos bejárá-
sa pl. kutyasétáltatás, biciklizés vagy futás
közben, stb.
Az akció részleteirôl folyamatosan tájéko-
zódhat, kommentálhat és javasolhat a kö-
vetkezô blogon: 

http://zoldtelki.blogspot.com/
Bellon Erika - Kokukk Egyesület

Kakas vagy a szemétdombon?!Kakas vagy a szemétdombon?!
Illegális hulladéklerakók felszámolása Telkiben – az akció folytatódik
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Ládafia Bábszínház Berecki Dorottya bemutatójaPántlika néptáncbemutató

Ládafia körhinta Time Out koncert

Hajnóczy Soma bûvész Közönség
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BB UU DD AA JJ EE NN ÔÔ II  OO LL DD AA LL

8.30 Indulás a szôlôbe (Találkozó a
Polgármesteri Hivatal elôtt)

9.00-10.30 Szüret tízóraival és zenekísérettel

11.00-12.00 Vidám szüreti felvonulás lovas
fogatokkal, magyar zenével és a
Gaildorfi fúvószenekar közre-
mûködésével   Útvonal: Magtár utca -
Fô utca – Fô tér – Kossuth Lajos utca –
Magtár utca – Fô utca (Általános Iskola)

Az Általános Iskola udvarán
12.00-13.00 Szôlô préselés és must kóstolás

13.00 Ebéd

15.00 Zenés mûsor
Fellépnek:
Napköziotthonos Óvoda gyermekei
Jándi Nôikar
Pántlika gyermek tánccsoport
Budajenôi Hagyományôrzô Dalkör
Ringlein gyermek tánccsoport
Galambos Lilla mûsora
Gaildorf-i fúvós zenekar

18.00-tól Szüreti bál
Játszik: a Szomor Sramli zenekar

A rendezvény ideje alatt étel (bográcsgulyás, töltött
káposzta), ital a büfében vásárolható!

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ AA TTORNAORNATEREM TEREM AAVVAATÓ ÜNNEPSÉGÉRETÓ ÜNNEPSÉGÉRE
BUDAJENÔ 2008. OKTÓBER 3.

15.00 Avató beszéd - Kulcsátadás
Budai István polgármester – Rainer Ferencné igazgató

15.05 Kovács Kati elôadómûvész mûsora
15.35 Ritmikus táncbemutató (lányok)
15.45 Labdajáték bemutató (fiúk)
16.00 Pataky Attila elôadómûvész mûsora
16.35 Állófogadás a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Külön meghívóval)

J E N Ô IJ E N Ô I S Z Ü R E TS Z Ü R E T
2008. október 4.

Mindenkit szeretettel várunk!

                         


