
Egy sellô cikázott
A tenger mélyben.

Hajó közeledett a lány felé
Miközben ô merengve
Nézett maga elé.

Mintha szerelme két szemét
Látná odafenn ki
Elhagyta ôt egy tavaszi reggelen.

Ekkor egy villámcsapás törte
Meg a csendet és
A hajót darabokra szedte.

Kivilágosodott az ég
Mintha csak a pusztításban
Lelte volna örömét.

A KOKUKK irodalmi pályázatának
holtversenyes 1. helyezettje:

Lázár Glória 
Viharos szélben

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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4. oldal

7. oldal

„A döntéseknél elsôdlegesen a falu hosszú
távú céljait kell szem elôtt tartani.”

Interjú Danóczy Balázzsal, falunk polgármesterével 

Advent Telkiben
A tavalyihoz hasonlóan készüljünk idén is együtt Adventre! December 6-
án Advent második hétvégéjének szombatján egész nap várjuk az érdek-
lôdôket. Ezúttal a programokat az Általános Iskola köré szervezzük, ide
várjuk falunk apraját-nagyját!

Molnár Ferenc: Az Ibolya
Novemberben ismét Telkiben köszönthetjük a Bánfalvy Stúdió (Bán-
falvy Ági színmûvésznô társulatának) mûvészeit. Elôadásukban új da-
rabjukat, Molnár Ferenc: Az Ibolya címû egyfelvonásos vígjátékát mu-
tatják be 2008. november 22-én, szombaton, 18 órai kezdettel Telkiben,
az Általános Iskolában. 11. oldal

Változások a postánál
Megváltozott nyitvatartással várja a lakosokat a Telki Posta

5. oldal

Tisztogató szombat
Nagyjából 50 lelkes és tettrekész telki lakos vett részt az október 11-i
Tisztogató szombaton. A nagy érdeklôdésnek köszönhetôen igazán nagy-
szerû és hatékony volt a három helyszínen folyó (Becco telep fölötti er-
dôszél, szôlô bal széli árok, szôlô jobb széli árok) munka.

2. oldal
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Tisztogató szombat
Nagyjából 50 lelkes és tettrekész telki lakos vett részt az októ-
ber 11-i Tisztogató szombaton.

A nagy érdeklôdésnek köszönhetôen igazán nagyszerû és haté-
kony volt a három helyszínen folyó (Becco telep fölötti erdô-
szél, szôlô bal széli árok, szôlô jobb széli árok) munka.

Örömteli, hogy a felnôttek mellett sok gyerek is szorgoskodott.
Reméljük egyre több ilyen vállalkozó kedvû család lesz majd a
jövôbeni takarításokon is. „Ez ne tartson vissza senkit!” –
mondta például az egyik anyuka, amikor szóba került, hogy va-
laki talán úgy gondolkodhatott, a csemete nem leli majd örömét
a tisztogatásban.

Érdekes szemetekrôl is beszámolhattak a tisztogatók – egy he-
lyen például egy komplett sarokkádat tettek ki az utca végébe!
A hulladék összetételében is megfigyelhetôk összefüggések,
ugyanis az erdô szélétôl a lakott területhez közeledve a sittet,
törmeléket elôször általában a zöld, majd a háztartási szemét
váltja fel. Ez fôként annak tükrében meglepô, hogy a környék
portái meglehetôsen rendezettek, azonban úgy tûnik, egyesek
ezt úgy érik el, hogy néhány száz méterrel odébb helyezik el
például a levágott füvet. Egy kis kerti komposztáló sok sétától
menthetné meg az ilyen gondolkodásúakat és sok komposztáló-
dó szeméttôl az erdôt…

A takarítást végzôk a munkát egy közös ebéd alatt pihenhették
ki. A Jung-ház udvarán paprikás krumpli, sütemény és egy kis
pálinka, valamint bor mellett aztán már csak kellemes emlék
maradt a délelôtti kemény munka, amelynek köszönhetôen vi-
szont – reméljük – hosszú távon is sikerült szebbé varázsolni
környezetünket.

Szilágyi Balázs

Kedves telki lakosok, akik eljöttetek a 
Tisztogató szombatra! - Köszönjük!

Köszönjük a nagy csapat cserkésznek, a bevállalós kis-
gyerekes anyukáknak, a sok gyereknek és szüleiknek,
azoknak a lakosoknak, akiket eddig nem is ismertünk,
azoknak a képviselôknek, akik eljöttek, hogy meg-
küzdjenek a szeméttel a szôlô-menti árok mélyén és a
Becco-telep mentén.
Köszönjük Hambuch Norbinak és embereinek, akik elôké-
szítették a terepet és végigvitték a folyamatot három hely-
színen. Köszönjük a markos fiatalembereknek, akik mel-
lettük a kerítést ásták, betonoztak, táblát állítottak, és el-
késtek az ebédrôl is, de befejezték.
Köszönjük Szalay Lacinak és a Nyugdíjas Klub tagjainak,
akik vendégül látták a szorgos és fáradt csapatot a mun-
ka végeztével.
Köszönjük a ragyogó napsütésnek, hogy végig kitartott, és
a pálinka és a paprikás krumpli mellett hozzátette a ma-
gáét a jó hangulatú, közös ebédhez a Jung ház udvarán.
Nagyon élveztük a közös munkát, örültünk a találkozás-
nak és az új ismeretségeknek! Gyertek máskor is!

a szervezôk
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

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.

2008. szeptember 30.2008. szeptember 30.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletével kap-
csolatos törvényességi észrevétel
Technikai módosításokkal kezdôdött az ülés, melynek so-
rán kisebb korrigálásokra került sor az idei költségvetésben
a Közigazgatási Hivatal  törvényességi észrevétele alapján.

A 2008. évi költségvetésrôl szóló önkormányzati rendelet
módosításának elfogadása
A központi költségvetés és a testület évközi döntései miatt
szükségessé vált az idei költségvetés fôbb számainak mó-
dosítása (részletes táblázat magyarázattal együtt hamaro-
san olvasható a Telki Naplóban). Ez alapján a képviselô-
testület Telki Község Önkormányzat 2008. évi költségveté-
sét 1 053 942 ezer forint bevétellel, 1 244 416 ezer forint
kiadással, 190 474 ezer forint  hiánnyal 88 és fél fô költség-
vetési létszámkeretben állapítja meg. Ezen belül a mûködé-
si célú bevételt 553 661 ezer forintban, a felhalmozási célú
bevételt 500 281 ezer forintban, a  tervezett felhalmozási
hiányt 190 474 ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást
690 755 ezer forintban, a mûködési célú kiadást 553 661
ezer forintban határozták meg.

Folyószámlahitel felvétele
A képviselôk támogatták azt az elôterjesztést, hogy az ön-

kormányzat egyéves futamidôre legfeljebb 100 millió fo-
rint folyószámlahitel keretszerzôdést kössön. Szerencsére a
falunak nincs közvetlenül szüksége a pénzre, ez egy bizto-
sítékot jelent, és rendelkezésre állási díj nélkül adja a szám-
lavezetô bank.

Az Iskola Alapító Okiratának módosítása
A két tannyelvû oktatás bevezetése miatt technikai módosí-
tást hajtottak végre az Iskola Alapító Okiratában.

A posta épületének bérlete
Október elsejétôl a Postamesterségtôl a Magyar Posta Zrt.
vette át a posta üzemeltetését, ezért az önkormányzati tulaj-
donú ingatlan bérletérôl új szerzôdést kellett kötni, amelyet
a testület az ülésen jóváhagyott.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Az elôzô számunkban már megjelent a Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázatának részvételi feltétele. A képviselôk-
nek most jóvá kellett hagyni a finanszírozásról szóló hatá-
rozatot, amelyet a jelenlévôk egyhangúlag elfogadtak.

Kerékpárút-hálózat tanulmányterv elkészítéséhez önrész el-
fogadása
Biatorbágy, Budajenô, Budakeszi, Herceghalom, Páty és
Telki már korábban is egyeztetett a településeket összekö-
tô bicikliút létrehozásáról. Az utolsó napirendi pontban
született határozat alapján az ehhez szükséges tanulmány-
terv falunkra jutó önrészét (360 ezer forint) az önkormány-
zat biztosítja a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulásnak.

szb

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl

Mintegy tucatnyian vettek részt a szeptember 30-i testületi
ülést követô fórumon, ahol a településrendezési terv módo-
sításának ismertetését követôen tehették fel kérdéseiket az
érdeklôdôk. 

Pintér Ferenc településtervezô elôadásából megtudhattuk,
hogy a változások közül kiemelkedik az Öreghegyet a
Hosszúháttal közvetlenül összekötô út kivétele a tervbôl
(gyalogút viszont lesz a buszmegálló és a temetô között);
ugyanitt az építendô óvoda és közpark áthelyezése a Ten-
gelice utca menti telkekrôl a Szajkó utca – Tengelice utca –
Sármány utca szegélyezte területre, valamint a 056-os ré-
szen a Tücsök utcától délre fekvô zöldterület áthelyezése.
Az utóbbi területet egyébként a földszinten kis üzlethelyi-
ségekkel rendelkezô házakkal lehet majd beépíteni.

A Helyi Építési Szabályzatot is módosítják, melynek értel-
mében egyes övezetekben ezentúl kisebb, 4 lakásos társas-
házak is épülhetnek majd. Ezzel kapcsolatban az öreghegyi

Ôszapó köz közelében élô érintett ingatlantulajdonosok
elégedetlenségüket fejezték ki, és ahogyan a tavasszal
megtartott korábbi közmeghallgatáson, itt is jelezték, hogy
nem értenek egyet a döntéssel. Ezt a környékükön megnö-
vekvô forgalommal és a hely családi házas övezet jellegé-
nek rossz irányba történô változásával indokolták. Erre vá-
laszként elhangzott, hogy a társasházak építési feltételeinél
ügyeltek arra, hogy a szokásosnál is kisebb beépíthetôség
mellett nagyobb zöld területet kelljen hagynia a majdani
építtetônek.

Az alig egy órás fórum végén, aki akart, személyesen is ér-
deklôdhetett a tervezônél és a képviselôknél a konkrét
ügyekben. A rendezési tervet természetesen mindenki
személyesen is megtekintheti ügyfélfogadási idôben a Pol-
gármesteri Hivatalban, vagy bármikor a település honlap-
ján (www.telki.hu).

szb

Lakossági Fórum
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Az autók számának emelkedését sajnos
nem követi az úthálózat bôvülése, így a
közlekedési helyzet javítása terén korláto-
zottak a lehetôségeink. Ahol elôre lehet
lépni, az a közösségi közlekedés (leányko-
ri nevén: tömegközlekedés). Ezen a téren a
következô 8 hónap során több olyan lépés
is megtörténik, amely érdemben javítja
majd az autóbuszos közlekedés lehetôsé-
geit az egész kistérségben.
Az elmúlt egy évben a faluvezetés intenzív
lobbytevékenységet folytatott annak érde-
kében, hogy megváltoztassuk azt a téves
képzetet, mely szerint a „telki gazdagok-
nak két kocsija is van, ezért nincs szüksé-
gük az autóbuszokra”.  Törekvéseink si-
kerrel jártak, a Volánbusz decemberben
esedékes menetrend változása során több
új járatra kaptunk ígéretet. A folyamatosan
zajló tárgyalások bíztatóak, és reméljük,
hogy az egyelôre szóbeli ígéretek valóra is
válnak: 
1. Az eddigi egyetlen, Moszkva tér felé
történô útirány kibôvül, és az Etele tér felé
minden hétköznap 10 új menetrend szerin-
ti járat indul Pátyon és Biatorbágyon ke-
resztül az Etele térre. Ezáltal a dél-budai

régióban dolgozóknak nem a Moszkva tér
felôl kell bejutni Budapestre.
2. Az elôzetes felmérések szerint az új já-
ratok pozitív hatásaként jelentkezik, hogy
a terhelés egy részét leveszi a Moszkva tér
irányába közlekedô járatokról. A reggeli
idôszak zsúfoltságát tovább csökkenti
majd, hogy a reggeli órákban egy vagy két
új busszal bôvül a Moszkva tér felé induló
járatok száma is.
3. Szintén decembertôl indulhat a „buli-já-
rat”! A fiatalok számára jelenleg nagy ne-
hézséget jelent, hogy az esti szórakozás
után hogyan tudnak hazajutni Budapestrôl,
tekintettel arra, hogy az utolsó busz éjfél-
kor indul a Zsámbéki-medencébe. Ezt a
problémát orvosolja majd, hogy a péntek
és szombat éjjel 01:45-kor a Moszkva tér-
rôl induló 22-es budakeszi végállomásáról
a beérkezést követôen tovább indul egy
sárga busz a Páty, Telki, Budajenô, Perbál,
Tök és Zsámbék útvonalon. Így a fiatalok
tovább bulizhatnak, a szülôknek pedig
nem kell izgulni a hazajutást illetôen.
Ezek a változások a tervek szerint rövid
idôn belül, már a decemberi új menetrend
indulásakor életbe lépnek. A végleges in-

dulási idôpontokról a Telki Napló novem-
ber végi számában külön tájékoztatást
adunk.
Meggyôzôdésünk, hogy ezek a rövid távú
intézkedések is egyértelmû pozitív hatás-
sal járnak a közösségi közlekedést haszná-
lók számára, de az igazi nagy elôrelépés
jövô nyáron várható. A fô problémát a köz-
lekedésben a reggeli csúcs jelenti, amikor
az iskolásoknak kell eljutni az oktatási in-
tézményükbe. Jövô tavasszal indul Buda-
keszin a buszsáv kivitelezése, ami az épít-
kezés alatt átmenetileg rosszabb helyzetet
teremt, de utána az autóbusszal járók fellé-
legezhetnek. A buszsáv a Temetô utcától a
Szanatórium utcáig tart majd, és jelentôs
elônyt biztosít majd az autóbusszal közle-
kedôknek. A tervek szerint nem csak a Fô
utcán, hanem a Temetô utcán is elsôbbsé-
get kap az autóbusz a Prohászka gimnázi-
umtól a keresztezôdésig, így a kikanyaro-
dásra sem kell majd hosszú ideig várnia.
Mindezek eredményeként jövô ôsztôl az
autóbusz lényeges elônyhöz fog jutni a
gépkocsikhoz képest, és érdemben rövi-
dülhet, valamint kiszámíthatóvá válhat a
reggeli bejutás a fôvárosba. 

Október elsejétôl a Postamesterség Kft.-tôl a Magyar Posta Zrt.
vette át falunk postájának üzemeltetését, ezzel párhuzamosan pe-
dig a nyitvatartás rendje is megváltozott. A megbízott vezetôtôl,
Lack Györgyitôl lapunk megtudta, hogy hamarosan (várhatóan
már november 5-tôl) visszaállnak a korábbihoz hasonló ügyfél-
fogadási idôhöz, átmenetileg azonban az alábbi táblázatban olvas-
ható idôpontokban tartanak nyitva.

A Telki Posta ideiglenes nyitvatartási rendje:

Hétfôtôl péntekig: 8:00-12:00 és 12:30-16:00

Pénztárzárás: 12:00-13:00

Új helyen az ófalui buszmegálló
Az orvosi rendelô elôtti megállóhely megszûnt, 2008. október 3-án
a péntek reggeli üzemkezdéstôl a Petôfi S. u. 18. szám alatt talál-
ható új buszmegállóban lehet felszállni a buszra.
A további tudnivalók:
1. Az áthelyezés a Volán engedélye alapján ideiglenes jelleg-

gel történt. A hivatalos forgalomba helyezés a régi megálló
helyén létesülô gyalogátkelôvel együtt lehetséges. 

2. A gyalogátkelô kivitelezése befejezôdött, a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság 30 napon belül hívja össze a bejárást,
majd 30 napon belül hozza meg a forgalomba helyezés-
rôl a határozatát.

3. A forgalomba helyezésrôl szóló határozat után lehet a busz-
megállóra fedett utasvárót helyezni.

Az átmeneti idôszak kényelmetlenségei miatt elnézésüket kérjük,
de sajnos be kell tartanunk a hatóság rendelkezéseit. Az új gyalo-
gátkelô révén remélhetôleg biztonságosabb lesz a gyalogos közle-
kedés, és a fedett buszváró révén kulturált körülmények lesznek a
Fô utca 18. szám elôtti megállóban is.

Telki Község Önkormányzata

Látványosan javulhat a buszközlekedés

V á l t o z á s o k  a  p o s t á n á l
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Telki Napló: Hogyan értékeli és mennyire tartja
hatékonynak a testület elmúlt két évben végzett
munkáját?
Danóczy Balázs: Úgy érzem, hogy a képviselô
testület kifejezetten eredményesen dolgozott az
eddig eltelt idôszakban. Én végig bíztam benne,
hogy értelmes emberek között nem lehet gond az
együttmûködés még akkor sem, ha nem egy vá-
lasztási szövetségben indultak. Nem is csalódtam
ebben. Pedig jó néhány olyan döntést kellett kö-
zösen meghoznunk, ami nem a gyors népszerûség
irányába mutatott, és okozhatott volna feszültsé-
get a testület tagjai között. Szerencsére minden
képviselô azonosulni tudott azzal a szemlélettel,
hogy a döntéseknél elsôdlegesen a falu hosszú tá-
vú céljait kell szem elôtt tartani, még akkor is, ha
ez rövid távon esetleg kellemetlen perceket okoz-
hat.
TN: A lehetôségekhez képest mostanáig hogyan
sikerült megvalósítani az elôzetesen kitûzött célja-
it, választási ígéreteit?
D.B.: Én mindenkit arra kértem, hogy tegye el a
választási ígéreteimet, hogy négy év múlva elô le-
hessen venni, és szembesíteni az abban foglaltak-
kal. Idôarányosan nem állunk rosszul, reális lehe-
tôséget látok arra, hogy az elôzetesen kitûzött cé-
lok teljesüljenek. Természetesen van pár olyan
projekt, amiben nem az eltervezett ütemterv mel-
lett haladunk, hanem csúszásban vagyunk, és a
másik oldalról menetközben is jöttek elô olyan
feladatok, amiket korábban nem tudtunk, de
ugyanúgy megoldást igényeltek.
TN: Hogyan látja, a településüzemeltetési felada-
tokat mennyire tudja ellátni az önkormányzat?
D.B.: Azon vagyunk, hogy minél magasabb szin-
ten lássuk el ezeket a feladatokat. Nehéz ugyanak-
kor objektív mércét állítani ezen a területen, mert
a színvonal megítélése nagyban függ attól, hogy
kit mennyire érintenek közvetlenül az egyes kér-
dések. 
A zöldterületek fenntartása és gondozása terén
meggyôzôdésem, hogy határozottan elôre lép-
tünk, ráadásul mindezt a korábbinál alacsonyabb
költséggel tesszük. A legnehezebb kérdés az utak
karbantartása, ahol sok és jogos a panasz. A tele-
pülés úthálózata nagyon rossz állapotban van, és
itt nem lehet csodát tenni. Amikor valaki pa-
nasszal fordul a hivatalba az utcájában található
kátyúk miatt, rögtön megnézzük. És sok esetben
megállapítjuk, hogy tényleg valóban van ott ká-
tyú, csak a falu más utcáin annál sokkal rosszabb
a helyzet, és elôbb oda kell koncentrálnunk az
erôforrásokat. Ezt mindenki rosszul éli meg, és
sajnos azt a következtetést vonja le, hogy nem
foglalkoznak az ô problémájával.
Itt csak egyetlen dolgot tudunk tenni: a rendelke-
zésünkre álló kevés pénzt úgy használjuk fel,
hogy abból maradandó utat csinálunk. Azaz nem
a legalacsonyabb költséggel legnagyobb területen
próbálunk „egynyári” utat csinálni, ahol utána

sokkal többe kerül a javítás, hanem amit megcsi-
nálunk, ott az a cél, hogy 15 évig ne kelljen hoz-
zányúlni. Ennek jegyében készül most a Petôfi ut-
ca felújítása is. 
TN: Az utóbbi idôben számos pályázaton indult
falunk. Sikeresnek tartja az ezeken való részvéte-
lünket?
D.B.: Részben. Az Európai Uniós pályázatokról
sok mindent hallani a sajtóban, a valóság leírása
sajnos meghaladná jelen cikk terjedelmét. És nem
is biztos, hogy célszerû lenne ôszintén leírnunk a
tapasztalatainkat… Aki érteni szeretné, az talán
ennyibôl is érti a helyzetet. 
Ha a puszta számokat nézzük, az sem túl bíztató:
arra a pár lehetôségre, ami a Pest megyei önkor-
mányzatok számára nyitva áll, minimum négysze-
res a túljelentkezés. Ennek ellenére azt mondom,
hogy kötelességünk mindent megpróbálni, és min-
den létezô követ megmozgatni annak érdekében,
hogy nyerni tudjunk. Nagyon sokat dolgozunk
ezen, több kisebb sikert értünk már el, de természe-
tesen nem elégszünk meg ennyivel. Bízom benne,
hogy tudunk mi még nagyobb eredményt is elérni.
TN: Az utóbbi két év beruházásai közül melyeket
tartja a legfontosabbnak és miért?
D.B.: A legnagyobb beruházás összegszerûségé-
ben és jelentôségében is egyértelmûen a tornate-
rem építés és az iskola bôvítése volt. Ennek révén
egyrészt megvan a lehetôség arra, hogy a jövô ge-
nerációja európai körülmények között nevelked-
jen. Mert a megfelelô testedzés nélkülözhetetlen
része a gyerekek egészséges fejlôdésének. Másik
oldalról nem csak róluk szólt ez a beruházás: a fa-
luközösség egészének nyújt sportolási lehetôséget
és közösségi élményt egyaránt. A délutáni és esti
órákban is telt házzal üzemel a tornaterem, ami
jelzi, hogy mekkora igény volt rá a településen.
De nem csak a nagyberuházásokat kell kiemelni,
mert én hasonlóan fontosnak tartom, hogy elültet-
tünk közel 300 fát a faluban, aminek a látványos
eredménye csak 5-10 év múlva lesz látható. Ha-
sonlóan fontosnak tartom a fedett buszmegálló-
kat, és azt is, hogy a korábbi nullához képest im-
már két gyalogátkelô is van a Fô úton.
TN: Hogyan ítéli meg településünk költségvetésé-
nek helyzetét?
D.B.: A költségvetés kiigazítása és a realitásokhoz
való igazodása volt a legelsô lépés, amivel a kép-
viselô testület elkezdte a mûködését. A falu költ-
ségvetése most már stabil és egyensúlyban van.
Természetesen nem ad arra lehetôséget, hogy
minden jogos igényt finanszírozni lehessen belô-
le, de megadja az alapot arra, hogy fokozatosan
elôre tudjunk lépni.
A költségvetési egyensúly fontossága a pénzügyi
szakemberek számára nem volt kérdés, szerencsé-
re a képviselô testületben ezen a területen a lehe-
tô legjobb szakemberek ülnek. Ma már a világmé-
retô pénzügyi válság magyarországi hatásait néz-
ve talán mindenki számára látszik, hogy milyen

biztonságot jelent az, hogy a falu nincs rászorulva
újabb hitelek felvételére, és a mûködési kiadása-
inkat a mûködési bevételeinkbôl tudjuk finanszí-
rozni.
TN: Mit tart eddigi polgármestersége legnagyobb
eredményének?
D.B.: Három dolgot tartok a legnagyobb ered-
ménynek, de egyik sem közvetlenül kézzelfogha-
tó. Az elsô a szemléletváltás. Ma már természetes,
hogy az önkormányzat nem beszél mellé, nem hi-
teget, hanem minden esetben a reális lehetôségek-
kel szembesíti a lakosságot. Ez a legfontosabb,
hogy a hétköznapok során a kiszámíthatóságot
érezzék a lakók a helyi önkormányzattal kapcso-
latban. 
A második, hogy Telkit sikerült újra fejlôdô pá-
lyára állítani. Bízom benne, hogy az itt lakók
többsége látja és érzi, hogy jó irányba indult el a
falu.
A harmadik pedig a nyugodt közélet. Nem
könnyû két év és sok konfliktussal teli helyzet van
az önkormányzat mögött, mégis úgy érzem, hogy
a nyílt kommunikáció és a fejlôdés talán abba az
irányba hat, hogy ez a nyugodt és konstruktív
közélet fenn tud maradni az elôttünk álló két év-
ben is. 
TN: Mik a további tervek, legfontosabb lépések?
Van erre vonatkozólag valamilyen elv, vagy sor-
rend?
D.B.: Terv az mindig rengeteg van, a kérdés az,
hogy mi valósulhat meg belôle. Az önkormányzat
az éves költségvetés során határozza meg, hogy
mit szeretne elvégezni. Ezt pedig sokszor befolyá-
solják a külsô körülmények. Pályázni például
nem arra tudunk, amire szeretnénk, hanem arra,
amire kiírják a pályázatot. Ez alapjaiban tud meg-
változtatni még egy adott évi költségvetést is.
Ígérgetni nagyon nem szeretek, ezért inkább
egyelôre egy évre néznék csak elôre, és óvatosan
úgy fogalmazok: csalódott lennék, ha az egész-
ségház és a körforgalom nem valósulna meg
2009-ben.
TN: Ha most 2010-ben lennénk, és egy interjú ke-
retében errôl érdeklôdne lapunk, mirôl szeretné,
ha beszámolhatna falunk lakóinak?
D.B.: Átadtuk a 4-es metró Telki megállóját, vala-
mint megépült az M0-ás autópálya a Megyeri-híd
és Biatorbágy között, Budakeszi lehajtóval.
De komolyra fordítva: vannak olyan rajtunk kí-
vülálló dolgok, amiket bármennyire is szeretnénk,
de nem tudunk befolyásolni. Ezért 2010-ben arról
szeretnék beszámolni, hogy ami reálisan elvégez-
hetô volt, azoknak a feladatoknak a 90%-át az ön-
kormányzat teljesítette. Az már olyan arány, amit
büszkén lehetne vállalni, és a helyi lakosság élet-
körülményeinek további javulását eredményezné.
T.N.: Köszönjük az interjút!

szb

„A döntéseknél elsôdlegesen a falu hosszú
távú céljait kell szem elôtt tartani.”
Interjú Danóczy Balázzsal, falunk polgármesterével

Két év telt el a 2006-os önkormányzati választások óta. Az eddigi tapasztala-
tokról, eredményekrôl és a tervekrôl kérdezte lapunk Telki polgármesterét,
Danóczy Balázst
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GYEREKKÖNYV-FESZTIVÁL
TELKIBEN!

Kedves gyerekek, anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák, óvó nénik, tanító nénik és
minden kedves érdeklôdô!
2008. november 28-án, péntek délután a KOKUKK Egyesület gyerekkönyv-fesztivált
rendez a Telki Általános Iskola aulájában 17 órai kezdettel.
A rendezvény a színvonalas gyermekkönyvek bemutatását tûzi ki célul, azokat a mese-
könyveket kívánja elôtérbe helyezni, amelyekben igényesen találkozik szöveg és illuszt-
ráció.

Az alkalom vendégei:
- Turbuly Lilla, költô, akinek Titkosírás címû gyerekverskötetét
mutatjuk be
- Agócs Írisz és Paulovkin Boglárka gyerekkönyv-illusztrátorok
- Pagony Könyvesbolt
- Egyszervolt.hu

A délután programokban bôvelkedik, lesz beszélgetés a szerzôkkel, meseillusztrálás a
helyszínen, mese, rajzolgatás, könyvvásár, és tea!
Minden érdeklôdôt nagy szeretettel várunk!

KOKUKK Egyesület

Juhos-Kiss Sándor kiállítás volt októberben
A Báder-Magyar ház ismét kiállítás-
ra kíváncsi látogatóktól volt zsúfolt a
hónap elején. Október 3-a és 5-e kö-
zött Juhos-Kiss Sándor Nemzedékek
címô kiállítását tekinthették meg az
érdeklôdôk. 
A falakról fiatal gyerekek és idôsebb
emberek portréi köszöntek a látoga-
tókra. A családot ismerô nézôk az
egyik képen a festô kislányát, Csen-
gét is felfedezhették.
Az idôsebb arcok a festô korábbi ki-
állításai során megismert erdélyi je-
gyeket hordozták magukon, de bibli-
ai vonatkozású képekkel is találkoz-
hattunk. 

Az emberalakok mellett a tájképek, falurészletek segítségével tehet-
tünk egy képzeletbeli utazást Erdélyben is. Ez a téma a mûvész min-
den kiállításán visszaköszön, ami nem csoda, hiszen gyökerei innen
erednek.
A kiállítás megrendezése tetszetôs volt: a komorabb színnel megfes-
tett, elgondolkodtató képek külön szobában kaptak helyet, míg a vi-
dámabbak, élénkebb színekkel festettek egy másikban.
A tárlatot Szabados György történész nyitotta meg, a jó hangulatról
pedig a Magyar-Lázár duó nagyszerû zenéje gondoskodott.
Köszönjük a Magyar házaspárnak, hogy ismét otthont adtak egy szín-
vonalas kiállításnak, és köszönjük Juhos-Kiss Sándornak az új élmé-
nyeket.

Zimonyi Adrienne
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Kapcsolatok
„Romboló türelem – gyógyító harag” témával folytatjuk no-
vember 20-án este 8 órakor a „Kapcsolatok” címû sorozatunkat
a Telki iskola könyvtárában.
E provokatív címet viselô elôadás együttgondolkodásra hívja a
résztvevôket: hogyan hasznosíthatnánk és állíthatnánk fejlôdé-
sünk szolgálatába a haragban rejlô energiákat?
Miként ismerhetjük fel, ha a türelem gyakorlása már nem hasz-
nál senkinek, csak árt annak, aki nyel, és annak is, akinek elné-
zik helytelen cselekedeteit? Mit kezdhetünk felismeréseinkkel?
Milyen döntések születhetnek belôlük?
Az elôadók: Kozek András közgazdász-informatikus és Kozek
Lilla pszichológus: öt gyermekes gyakorló szülôk. 

ADVENT TELKIBEN
A tavalyihoz hasonlóan készüljünk idén is együtt Adventre!
December 6-án Advent második hétvégéjének szombatján
egész nap várjuk az érdeklôdôket. Ezúttal a programokat az
Általános Iskola köré szervezzük, ide várjuk falunk apraját-
nagyját!
Délelôtt közös karácsonyfa-díszítésre invitáljuk a gyerekeket,
akik utána kézmûves foglalkozásokon vehetnek részt. 16 órai
kezdettel pedig egy igazi csemegével, egy színvonalas szín-
házi elôadással várjuk ôket a Tornacsarnokba, ahol a Bán-
falvy Stúdió mûvészei A. A. Milne: Micimackó c. mûvét ad-
ják elô. Az elôadásra a belépés díjtalan!

A zenés mesejáték után 18 órától a Katolikus Karitász szere-
tettel hívja az érdeklôdôket adventi jótékonysági koncertjére
az Általános Iskola aulájába, ahol telki zenészek és elôadó-
mûvészek lépnek majd fel. A koncert ingyenes, a Katolikus
Karitász szeretettel fogadja azonban anyagi és természetbeni
adományaikat a környékbeli rászorulók karácsonyának szeb-
bé tételéhez.
A Telki Római Katolikus Egyházközség november 30-án, va-
sárnap délben rendezi meg hagyományos jótékonysági
„krumpli-ebédjét” az Általános Iskola könyvtárában, mely-
nek keretében egy-egy család az aznapi vacsorájára fordítan-
dó összeget a szegények javára ajánlja fel. Cserébe az Egy-
házközség Képviselô Testülete egyszerû krumpli-ebéddel lát-
ja ôket vendégül. A jótékony felajánláson túl a közös étkezés
célja, hogy az egybegyûlteknek lehetôséget teremtsen pár
hangulatos óra eltöltésére és egymás jobb megismerésére.
Idén a hagyományokhoz hûen az advent egy igazi képzômû-
vészeti csemegét is tartogat Telki mûvészetszeretô közönsé-
gének.
December 5-tôl 7-ig a Báder-Magyar Ház Pelles Róbert fes-
tômûvész kiállításának ad helyet, ahol a mûvész ízelítôt ad a
legutóbbi kiállítása óta eltelt közel egy év idôszakának mun-
káiból. A kiállítás ezúttal unikum lesz a látogatók számára,
hiszen a mûvész stilisztikailag újszerû megközelítésben jele-
níti meg a gondolatait a vásznon.
A kiállítás december 5-én 18 órakor nyitja meg kapuit, ahol a
mûvész is nagy szeretettel várja a látogatókat!

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% ÖNERÃTÃL!
– SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

GARANTÁLTAN A LEGOLCSÓBBAN!

KÖSSE NÁLUNK BIZTOSÍTÁSÁT, MI TUDUNK OLCSÓBB
MEGOLDÁST!

MINDEN SZOLGÁLTATÁSUNK INGYENES!
KERESSEN MINKET, MEGÉRI!

KIRÁLY KRISZTIÁN                 GANGEL ARNOLD
HITELTANÁCSADÓ           INGATLANTANÁCSADÓ

06-70/454-0284                       06-70/454-0274

Budajenôn meghitt, családias környezetben várjuk
gyermekét! Képzett óvónôk, ének-zene, csodás kert

és sok-sok játék!
Gyermekfelügyeletet is vállalunk!

Érdeklôdni lehet:  06-20 5399264, 06-30 9144016
aranyhal_csana@hotmail.com

www.aranyhalcsaladinapkozi.lapunk.hu
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Mit tegyünk a
hulladékkal?

A háztartási hulladékot hetente elszállítja a faluból az AVE Zrt.. A
szemétszállítást minden háztartásnak kötelezô igénybe vennie, de
vannak olyan helyzetek is, amelyeket ez nem old meg. A követke-
zôkben röviden összefoglaljuk a hulladékelhelyezés legális lehe-
tôségeit.
Ha esetenként több hulladék keletkezik, mint ami beleférne a ku-
kába, azt az AVE saját zöld zsákjaiban tehetjük ki a kuka mellé. A
zsákok megvásárolhatók a Liget (leánykori nevén Muskátli)
ABC-ben kb. 300 forintért. Ebben az árban benne van az elszállí-
tás és a civilizált, környezetkímélô lerakás költsége is. Ez azt is je-
lenti, hogy a kukáskocsi a másféle zsákokban kirakott szemetet
nem viszi el. 
A háztartási hulladék csökkentése érdekében érdemes igénybe
venni a szelektív gyûjtôket is. Kérjük, hogy ügyeljen a rendelte-
tésszerû használatra és a gyûjtôk környékének rendjére!
Augusztus eleje óta az AVE szelektív módon elszállítja és kom-
posztálja a háztartásokban keletkezô zöldhulladékot. Ehhez a pol-
gármesteri hivatalban (H: 8-18, K-CS: 8-16, P: 8-14 óráig) vásá-
rolhatók meg a speciális, 110 literes, átlátszó zsákok, amelyeket a
szolgáltató szerdánként a megszokott idôben, a kommunális hul-
ladékkal együtt szállít el. Ezek ára 140 forint. 
E zsákokba viszont csak zöldhulladék kerülhet, különben nem
szállítják el.
Az AVE Zrt. évente egyszer, április-május hónapban lomtalanítást
tart. Ilyenkor a Jung-ház udvarán mód van veszélyes hulladékok
elhelyezésére is (akkumulátor, festék- és vegyszermaradványok,
stb.), amelyeket a szolgáltató szakszerûen ártalmatlanít. 
Kisebb mennyiségû építési törmelék lerakható a zsámbéki lerakó-
ban. A lerakó a Mányi úton, kevéssel a gyermelyi elágazás után,
az út bal oldalán található, és munkanapokon 7-tôl fél 5-ig tart
nyitva. Az építési hulladéknak tisztának kell lennie, vagyis nem
tartalmazhat háztartási vagy zöldhulladékot. A sitt mennyisége
emellett nem haladhatja meg a 400 kilogrammot. A lerakás költ-
sége jelenleg 3.850 forint/tonna. A telep telefonszáma: 06-23-340-
208 (Bio-Recycling Kft.). Ennél nagyobb mennyiségû építési tör-
melék elhelyezéséhez feltétlenül igényeljen konténert! Ha a hulla-
dék nem tölt meg egy konténert, érdemes lehet több szomszédnak
összefogni, és megosztani a költségeket.
A fenti információk és további hulladékelhelyezési tippek megta-
lálhatók a Kokukk Egyesület honlapján: www.kokukk.hu.

Rajzpályázat
Az illegális hulladéklerakók felszámolásához kapcsolódóan rajz-
pályázatot hirdettünk a Telki Általános Iskolában. A pályázatra kö-
rülbelül 140 rajz érkezett. A zsûri tagjai voltak: iskolaigazgató, So-
mos Judit igazgatóhelyettes, Jókó Attila pedagógus, Jándl Zsuzsa
rajztanár (Kiss Zenede), Simonyi Cecilia grafikus (Kokukk,
TTKKB). A pályázat nyertesei:
Alsó:
I. helyezett: 3.A. osztály, kollektívan
II. helyezett: Fazekas Petra és Eperjesi Sarolta, 2.A.
III. helyezett: Gyalog Ádám, Rebek Zoe, 3.C.

Felsô:
I. helyezett: Rémai Lili és Kukinyi Zita 5.B, Czentye Máté 8.A.
(megosztva) 
II. helyezett: Laky Balázs 7.B. Komjády Ede 6.A. (megosztva)
III. helyezett: Molnár Adrienn 8.B Németh Marcell 7.B. (megosztva)

A nyertes rajzok megtekinthetôk itt: www.zoldtelki.blogspot.com
A nyertes munkákból részletek kerültek azokra az információs
táblákra (a hátoldalon látható), melyeket az erdôben állítottunk
fel október 11-én, a Tisztogató Szombaton. A táblák három helyen
lettek felállítva: a Becco-telep fölötti erdô szélén (az óvoda madár-
odu-telepe közelében), a szôlô fölött (a szôlô közepe táján kell fel-
sétálni), és az Ôzike utca végén, a kerítésnél.
Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük minden kis alkotó mun-
káját! Valamennyi rajz megtekinthetô lesz a 2009 februárjában
rendezendô kiállításon az iskola aulájában.

Parlagfû kampány eredményei

Ebben az évben a korábbiaknál sokkal
nagyobb erôt fordítottunk a parlagfû
elleni védekezésre, a kényszerkaszálá-
sok elrendelésére. Amíg az elmúlt
évek során átlagosan 10-14 telektulaj-
donos ellen indított eljárást a Polgár-

mesteri Hivatal, addig idén 23 ingatlan
tulajdonos kapott figyelmeztetést.
Nem csak a büntetések száma, hanem
a kiszabott összeg is jelentôsen nôtt.
Korábban a kényszerkaszálás költsé-
gén felül egységesen 20 ezer forint

volt a büntetés, idén ez átlag 75 ezer
forintra emelkedett. Négy esetben 150
ezer forint bírságot kell fizetnie a gon-
datlan telektulajdonosnak. Az ellenôr-
zések és a büntetések mértéke a jövô
évben tovább fog szigorodni. Az ön-
kormányzat döntése értelmében a falu-
ban 2008. október 1-tôl munkába állt
egy közterület felügyelô, akinek a ki-
emelt feladatai közé tartozik majd a
parlagfûvel fertôzött ingatlanok felde-
rítése.

A parlagfû elleni védekezés mindannyiunk feladata nemcsak a saját telkün-
kön, hanem az ingatlan elôtti részen egyaránt. Az idei szezon tapasztalatai
alapján elmondható, hogy a polgármesteri hivatal leginkább azokat a terüle-
teket találta fertôzöttnek, amelyek nincsenek beépítve, és a telek tulajdonosa
nem a faluban lakik. 

ISMÉT ÔSZI VIRÁGÜLTETÉS! 
Falunk kedves holland lakója, Jan Willem Van-den-Akker tavaly ötezer
tulipánhagymát ajándékozott Telkinek, amit lelkes lakosok együtt ültet-
tek el egy novemberi szombat délelôtt. Idén tavasszal már láthattuk a
színpompás virágmezôket Telki-szerte.
Jan barátunk ismét virágesôt zúdít Telkire, de ezúttal nemcsak tulipá-
nokból, hanem nárciszokból, krókuszokból és jácintokból... És nem
ötezer, hanem tizenötezer hagyma vár elültetésre!
NOVEMBER 8-ÁN VÁRUNK mindenkit, aki már most szívrepesve
gondol a tavaszi szín- és illatárra, és van egy szombat délelôttje, hogy
virághagymákat ültessen Telki közterületein. Sok kézre lenne szükség!
Találkozó az iskola bejáratánál reggel 10 órakor! Aki tud, ültetôeszközt
hozzon!

Információ és jelentkezés: Bellon Erika, 372-114.
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Elôzô számunkból helyhiány miatt kimaradt:

Ismét telki tenisz sikerek!
A teniszélet nyáron a szabadságolások ellenére is igen aktív
volt! A szünidôben szinte minden héten volt a teniszpályán
”mindennapos intenzív tanfolyam” kis csoportokkal. 
Junius végén Perbálon 33 gyerek vett részt az egyhetes Perbá-
li Sporttáborban, ahol a fô sportágak az aerobic, úszás és tenisz
voltak. Augusztus közepén a budapesti ÁSZ Teniszklubban
egyhetes „Árpi tenisz-tábor” volt 6 falunkbeli gyereknek. Ezek
után és természetesen a nyáron is voltak országos versenyek és
eredmények is a már leigazolt négy kis versenyzônknek.
Augusztus 30-án Nyergesújfalun rendezték meg kitûnô idôben
a „ZOTEK Kupa” országos korosztályos teniszverseny. Telki-
bôl három gyerek ment el és mindenki éremmel tért haza.:
Fouraev Anasztázia 2. hely
Fouraev Ádám 2. hely        
Barsi Laura 1. hely

Szeptember 6-án  Budapesten az „Országos Régiós Korosztá-
lyos Teniszverseny”-en két indulónk volt. Eredmény: Barsi La-
ura                    3. hely
Szeptemberben az iskolakezdéssel együtt újra indulnak az edzé-
sek, új tanfolyami csoportok, új mini tenisz csoport az iskolában,
természetesen egyeztetett idôpontokban..
Jó sportolást mindenkinek!

Barsi Árpád  teniszedzô

Nyugdíjas hírek
Kedves Nyugdíjas Barátaim!
Túl vagyunk a szeptember 30-i kiránduláson is, ami megint jól sike-
rült. 40 nyugdíjas barátom tisztelt meg részvételével ezen a kirándu-
láson. Köszönet mindenkinek és elnézést kedves Varga Jucikától, akit
egy félreértés miatt itthon hagytunk.
Köszönet Nyugdíjas barátaimnak, hogy ilyen sokan eljöttek a tatai ki-
rándulásra, és amint hallottam, jól is érezték magukat - az idôjárás
kedvezett és az ebéd is jó volt.

A következô programokat telefonon fogom közölni  mindenkivel.
Schaffer Márta: 372 456

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.

Csillagbojtár Fafaragó Szakkör
A szakkör 2007 szeptemberétôl várja azokat az iskolás gyereke-
ket, akik meg szeretnék tanulni a fafaragás szép mesterségét, akik
szeretnek fával dolgozni, szeretnének sok érdekes és hasznos is-
meretre szert tenni (faanyagismeret mellett néprajzot is tanulnak),
szeretnének önállóan alkotni (használati és ajándéktárgyakat ké-
szítenek különbözô stílusban: somogyi, dunántúli, erdélyi, külön-
bözô technikákkal: karcolás, ékrovás, domború). 

A gyerekek maguk tervezik, szerkesztik és kivitelezik a tárgya-
kat, és az is elôfordul, hogy az alapanyagokat közös séta, kirán-
dulás keretében maguk keresik. 

Érdeklôdni és jelentkezni lehet: Plés Péter fafaragónál
Budajenô, Fácán utca 3.    Tel.: 06-20/458-66-44

e-mail: plespeter@citromail.hu 
Web: www.csillagbojtar.lapunk.hu
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H I R D E T É S ,  G Ó L YA H Í R ,  L A P Z Á R T A

Október i
lapzár tánk ig  szü le te t t :
Weiszgerber Tamás és
Weiszgerberné Kresztóf Anikó
gyermeke Weiszgerber Anna
Fülöp Zoltán és Bor Gyöngyvér
gyermeke Fülöp Márton
Kocsis Krisztián és Kocsis-Kulcsár
Dóra gyermeke Kocsis Donát

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. november 12. 

Új Waldorf Iskola indult a Zsámbéki-
medencében!

2008. szeptemberében megnyíltak Tökön a Kisgön-
cöl Waldorf Iskola kapui az elsô osztály számára. 
Novemberi elôadásunkra szeretettel várunk minden-
kit, aki iskolánkat és a Waldorf pedagógiához kap-
csolódó alábbi témát szeretné megismerni:

A zene szerepe életünkben. Hogyan tanítsunk ze-
nét gyermekeinknek?
Elôadó: Pozsgai Attila

Idôpont: november 7. 17 óra

Helyszíne: Kisgöncöl Waldorf Iskola, 
Tök, Kútvölgy 14.

www.kisgoncol.hu, kisgoncol@gmail.com, 
tel:23/341 323

Bôvebb információ:  Molnár Kati: 30/6957 499 
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Molnár Ferenc: 
Az Ibolya

Novemberben ismét Telkiben köszönthetjük
a Bánfalvy Stúdió (Bánfalvy Ági színmûvész-
nô társulatának) mûvészeit.
Elôadásukban új darabjukat, Molnár Fe-
renc: Az Ibolya címû egyfelvonásos vígjáté-
kát mutatják be 2008. november 22-én,
szombaton, 18 órai kezdettel Telkiben, az Ál-
talános Iskolában.

A darabról: 
A fásult színigazgató egyre nehezebben tûri, hogy
színészi pályára ácsingózó, ám nem túlzottan tehet-
séges hölgyek lepik el színházát az aktuális bemuta-
tók szereplôválogatásaikor. Meglehetôsen gorom-
bán tanácsolja el a jelentkezôket, amellyel kiváltja
az éppen jelen lévô zeneszerzôje rosszallását. A két
férfi egy hirtelen ötlettôl vezérelve szerepet cserél. A
zeneszerzô igazgatóként vizsgáztatja a megjelente-
ket, míg a direktor hivatalsegédként sertepertél az
irodában. S lôn, megjelenik az ibolyatermészetû
Ilonka, aki elvarázsolja a szerzôt… Vajon érdeme-
sül-e a lány ebben a kaotikus helyzetben szerzôdte-
tésre? 

Molnár Ferenc örökérvényû mûvei - születésük óta – töretlen népszerûségnek örvendenek a honi és a külföldi közönség
körében egyaránt. A szatirikus hangvétel, az elegáns humor, a tabudöntögetés, a zseniálisan megkomponált helyzetkomi-
kumok és a múlt század elsô felének tipikusan magyar élethelyzetei szinte kivétel nélkül jelen vannak a napjainkban is
oly sokat játszott Molnár-darabok cselekményében. Ezek az ismérvek jellemzik “Az Ibolya” címû vígjátékot/komédiát
is, amely az író kedvelt terepére, a színház világába kalauzol el bennünket. A Bánfalvy Stúdió Molnár Ferenc ezen egy-
felvonásos darabjának bemutatásával kíván tisztelegni az író születésének 130. évfordulója elôtt. 

Jegyek elôvételben rendelhetôk: 
2008. október 31.-november 20-ig a zadr@freemail.hu e-mail címen vagy a 06-20/419-7027 telefonon (hétköznap 8-19
óra között) Zimonyi Adrienne-nél.

Jegyek vásárolhatók:
November 17-22 között Telkiben a Virágboltban, illetve november 22-én az elôadás napján 17 órától a helyszínen.
Jegy ár: 1.500 Ft.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Fitt, boldog jó alakú hölgyekért, kismamákért, anyukákért, és gyerekeikért!
Azokat a hölgyeket várjuk zenés torna foglalkozásainkra akik sze-
retnék megôrizni jó alakjukat, fittségüket. Kellemes családias han-
gulatban barátságok szövôdnek és sok hasznos tapasztalatot osz-
tunk meg egymással. Már az elsô hónap után sikerült több édesa-
nyának - 4 - 5 kg tól megszabadulni. A gyerekek is jól érzik magu-
kat a foglalkozásainkon és jó példát látnak a sportos élet megked-
veléséhez.
Próbáld ki foglalkozásainkat. Ha nincs kisgyereked akkor is gyere
bátran! A Telki Tenisz Klub világos, jó levegôjû tornatermében tart-
juk foglalkozásainkat.
Nôi és családi torna: Kedd: 9-10 óráig  Csütörtök: 9.30 - 10.30 ig
Hölgyeknek kisgyerekkel vagy gyermek nélkül is! 

Baba-mama, terhes torna: Kedd: 10-11óráig  Csütörtök:10.30-
11.30 ig
Kismamáknak, és 8 hetes kortól már babáikkal is várjuk az édesa-
nyákat.
Szeretettel várunk Telkirôl és a környezô településekrôl! Hölgyek,
kismamák, anyukák babáikkal és kisgyerekeikkel gyertek, tegyetek
egészségetekért! Az elsô óra díjmentesen kipróbálható, megtekint-
hetô.

Péterfy  Judi t  szakedzô,  sportrekreátor
06 30 9 506 966 bogar11@t-onl ine.hu
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Egyre többen Telki kereskedelmi központjaként is említik az új
szolgáltatóház környékét, amely otthont ad a Muskátli Üzlet-
háznak is, és hamarosan további létesítményekkel (élemiszer-
áruház, takarékpénztár) gazdagodhat.
Idén tavasszal 10 üzlethelyiség nyílt az iskolával szemben el-
helyezkedô épületben, melynek köszönhetôen immár számos
szolgáltatást érhetnek el falunk lakosai otthonukhoz közel.
A tulajdonos Burkódi Sándor a majdani Muskátli utcai körfor-
galomhoz közel tervezte a szolgáltatóházat, és beruházása elké-
szültekor hamar partnerekre talált az elsôsorban környékbeli la-
kosokból álló üzletek vezetôiben.
Megtalálható itt minden, amelyre az egyre növekvô települé-
sünkön élôknek szüksége lehet: környezetbarát vegyszerekkel
dolgozó KÉZI AUTÓMOSÓ és AUTÓKOZMETIKA, a

szakmájában országos bajnokságot nyert üzemeltetôvel büsz-
kélkedô Top Hair FODRÁSZAT, parafinos kézápolást és spe-
ciális Klenz-féle cipôfertôtlenítést is végzô KÉZ- ÉS LÁB-
ÁPOLÓ SZALON, a széles választékkal rendelkezô Kelly
FESTÉKBOLT, a szakértô által a fôvárosban is mûködtetett
iroda mellett megnyíló KÖNYVVIZSGÁLÓI és IGAZSÁG-
ÜGYI SZAKÉRTÔI IRODA, a több mint egy évtizedes ta-
pasztalattal rendelkezô Császper INGATLANKÖZVETÍTÔ
IRODALÁNC, a Zsámbékon régóta sikeres Gabriele étterem,
pizzéria és fagyizó újabb vállalkozásaként mûködô CUK-
RÁSZDA, a nyeremények telki tárházaként pedig a LOTTÓ-
ZÓ és HÍRLAPÜZLET.
Érdemes tehát ellátogatnunk ide, hiszen mostantól már nem
kell messzire utaznunk, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe
vehessük!

Szolgáltatások karnyújtásnyiraSzolgáltatások karnyújtásnyira

Az illegális hulladéklerakók
felszámolásához kapcsolódó
rajzpályázat nyertes munkái-
ból részletek kerültek azokra
az információs táblákra, me-
lyeket az erdôben állítottunk
fel október 11-én, a Tisztoga-
tó Szombaton. A táblák há-
rom helyen láthatók: a Bec-
co-telep fölötti erdô szélén (az
óvoda madárodu-telepe köze-
lében), a szôlô fölött (a szôlô
közepe táján kell felsétálni),
és az Ôzike utca végén, a ke-
rítésnél. 

                      


