
Az én ôszöm egészen különleges.
Ruhája kacifántos, színes
bogyók, s egyebek díszítik minden
szegletét,
kalapban ül, s néz mélán szerteszét.
Avarszaggal kevert füst lengi körül,
amint pipáját piszkálja, s örül
nekem, mert ismét itt vagyok.
Szemében gesztenyeszín láng ragyog.
Különös ez az "évrôl-évre randevú",
meghittség és cseppnyi mélabú
foglal mellettünk az asztalnál helyet.
Érzem, az ôsz engem szeret.
Mielôtt elmegy, csókot nyom
homlokomra.
… s még hosszú éveket vár az

alkalomra,
hogy az örök tél elôl magával vigye,
lelkem … valahova … messzire …

Sarlós Erzsébet

Az én ôszöm

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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11. oldal

2. oldal

Közterület felügyelô Telkiben
A Budajenô és Telki Községek Önkormányzatai által közösen alkalma-
zott közterület felügyelô október 1-én megkezdte munkáját 

Savanyú a káposzta…
Az idei gyönyörû ôsz októberének közepén ismét káposztasavanyítók
vidám hangjától volt zajos a Pajta.

Advent Telkiben
A tavalyihoz hasonlóan készüljünk idén is együtt az Adventre!
December 6-án, szombaton egész nap várjuk az érdeklôdôket az
Általános Iskolánál.

8. oldal

Közlekedjünk télen is biztonságosan
Beköszöntött a tél, megérkeztek az elsô fagyok, és ha még nem tettük,
ideje egy kis figyelmet szentelni az autók mûszaki állapotának, felkészül-
ni a télre. Jöhet a téli gumi és a fagyálló folyadék.

4. oldal

Kiállítások a Báder-Magyar házban
December 5-én Pelles Róbert, majd december 12-én Bolling Piroska,
Jálics Gyula és Rózsa Lôrinc kiállítása nyílik meg Telkiben.

13. oldal
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Savanyú a káposzta…
Az idei gyönyörû ôsz októberének közepén ismét káposz-
tasavanyítók vidám hangjától volt zajos a Pajta. Köszönet
a sok-sok segítônek, akik idejüket és energiájukat áldoz-
ták a sikeres rendezvényért: Bartos György, Lovász Já-
nos, Horváth Ferenc, Portik Ferenc, Schäffer Laci bácsi,
Márta néni és a Nyugdíjas Klub csapata, Hambuch Nor-
bert és fiai, Pojják László és Hilda, Zimonyi Ferenc és
Adrienne, Bartha Pálné Atala, Neszmélyi Imre, Morvai
Zoltánné Irénke Budajenôrôl, a forralt bort osztó képvi-
selôk és még sokan mások!

Külön öröm, hogy idén még nagyobb számban voltak a
savanyításra jelentkezôk és rengeteg új arcot lehetett lát-
ni. Hiszen pont ez volna ezen rendezvény célja, örül tehát
a szervezô szíve!

De az örömbe idén egy kis üröm is vegyült. Sajnos Telki-
ben is vannak olyanok, akik valahogy még mindig nem
értették meg az egész lényegét. Akik nem jelentkeznek
elôre, mégis besompolyognak és elcsennek egy (egyéb-
ként elzárt részen lévô, másnak félretett) káposztás zsá-
kot. Akik, amikor végeztek egy zsákkal, a mellettük lévô
helyen másra váró zsák tartalmát is ôrült erôvel kezdik a
bödögébe-vödörbe begyömöszölni. A késôbb érkezett,
becsületes elôre-jelentkezôk meg csalódott arccal ballag-
nak haza. No meg akik ötször állnak sorba egy tál töltött
káposztáért, és így másoknak nem marad. Ezt hívtuk gye-
rekkorunkban kispályának…

A káposzta tehát nemcsak a természetes erjedés és a fi-
mon fûszerek miatt savanyú… De idén utoljára! Jövôre a
rendes nagypályások részére még több szervezôvel és
még precízebb nyilvántartással, személyre címkézett ada-
gokkal biztosítjuk a csalódásmentes csömöszölést. Nem
fogunk kiadni semmilyen indokkal otthoni elkészítéshez
gyalult káposztát, aki szeretne résztvenni, jelentkezzen be
és jöjjön el. Jövôre immár két turnusban fogjuk megszer-
vezni a savanyítást a helyszûke miatt!

A kispályásoknak pedig szervezünk majd igény szerint
focimeccset a mûfüvesen.

Móczár Gábor
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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.

2008. október 17.2008. október 17.

Telekvásárlási kérelem, a belsô ellenôr munkaterve, pályáza-
ti önrész módosítása
Két magánszemély jelezte a Petôfi Sándor utca meredek részén
két ingatlan között elhelyezkedô telekre vonatkozó vásárlási ké-
relmét az önkormányzat felé, amelyet a testület elfogadott.
Ezután a képviselôk megszavazták a 2008-as belsô ellenôrzés
munkatervét és ütemét, majd a szilárd burkolatú belterületi közu-
tak felújítására kiírt pályázaton elnyert – a Petôfi utca és a Gábor
Áron utca közötti szakaszon felhasznált – pénz önrészét 41 ezer
forinttal emelték 5 millió 182 ezerre.

A településsszerkezeti és rendezési terv felülvizsgálata és mó-
dosítása
Lakossági észrevételként elhangzott, hogy az öreghegyi lakosok
aggályosnak tartják a 6 x 4 lakásos társasházak építését, amely
projekt magvalósítása ellen korábban is tiltakoztak. Erre reagálva
az egyik képviselô elmondta, hogy szerinte a testület a terv elfog-
adásakor figyelembe vette ezeket a véleményeket, és szigorították
például a parkolóhelyek elhelyezésére vonatkozó szabályokat. A
polgármester szerint pedig az építésre vonatkozó feltételeket úgy
alakították, hogy megmaradjon a környéken a kertvárosi jelleg.
A testület ezt követôen elfogadta a településsszerkezeti és rende-
zési terv módosítását.

A közmûfejlesztési hozzájárulásról szóló terv megalkotása
Az erre vonatkozó törvény lehetôséget ad arra, hogy a közmûfej-
lesztéseknél maximálisan 90 százalék önrészt terheljenek a lakos-
ságra, azonban hiányoznak belôle az esetleges  részletfizetés elbí-
rálásának szempontjai, amelyet  most meghatározott a testület. A
jelenlegi módosítások alapján az önkormányzat minden beruhá-
zás elôtt tájékoztatja az érintetteket a tervekrôl és a költségekrôl,
majd a beruházás lezárását követôen 30 napon belül kéri az ön-
részt az ingatlanok tulajdonosaitól, akiknek 24 vagy 12 havi rész-
letfizetésre van lehetôségük, ha az egy háztartásban élôk egy fô-
re jutó nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbért, illetve
annak kétszeresét. Ha valaki nem teljesíti a fizetési kötelezettsé-
gét, a tartozást a mindenkori jegybanki alapkamat 6 százalékkal
növelt összegével jelzálogként az ingatlanára terhelik.
Mentességre egyelôre nincs lehetôség, azonban ezzel kapcsolat-
ban még idén rendelkezik a testület.

Az önkormányzat tulajdonában levô víziközmûvekrôl szóló
rendelet módosítása
Technikai módosítást hajtottak végre az önkormányzat tulajdoná-
ban levô víziközmûvekrôl szóló rendeletben, melynek során meg-
határozták a hozzájárulás megfizetése alóli mentességet, amelyre
olyan esetekben van szükség, mint a falu által értékesítendô tel-
kek, amelyek vételárába belekalkulálták ezt a díjat.

A jegyzô pozíciójának véglegesítése
Kókai Ritát - mivel munkájával elégedettek a hivatalnál – próba-
idejének lejárta után tisztségében megerôsítette a testület. (A
jegyzôvel készült interjút hamarosan olvashatják a Telki Napló-
ban!)

Szilágyi Balázs

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl

Az érintett hosszúhátiak apraja-nagyja részt vett azon a no-
vember 12-i tanácskozáson, amely a Hóvirág utca gyûjtô-
útként funkcionáló meredek szakaszán kiépítendô csator-
na- és útépítés lehetôségét vitatták meg a jelenlévôk.
A falu vezetését képviselô Danóczy Balázs polgármester
bevezetôjébôl megtudtuk, a csatorna kivitelezésekor az ön-
kormányzat a nemrég módosított helyi rendeletben szabá-
lyozott maximális, 90 százalékos önerôt kérne a lakosoktól,
amelyre válaszként egyhangúlag az a vélemény hangzott el,
hogy ezt a hosszúhátiak kifejezetten rossz aránynak tartják.
Sok ingatlantulajdonosnak – elsôsorban az itt élô nyugdíja-
soknak - megoldhatatlan terhet jelentene a több mint egy-
millió-egyszázezer forintos hozzájárulás még az esetleges
24 havi részlet-konstrukcióban is. Az önkormányzat rende-
letében szintén szereplô jelzálog lehetôségét - amely eseté-
ben csak az ingatlan értékesítésekor jelentkezne fizetési kö-
telezettség – szintén elutasították az érintettek.
Végül az a konszenzus született a jelenlévôk között, hogy
a jelenlegi formában semmiképpen nem szorgalmazzák a
csatorna megépítését, azonban az arány, vagy a finanszíro-
zás, illetve konstrukciójának megváltozásával késôbb
visszatérnének a tervre. Sokan kiemelték, hogy bár örülné-

nek a csatornázásnak, azonban családjukra elviselhetetlen
terhet helyezne a mostani lehetôség.
A meghívottak emellett ígéretet kaptak arra, hogy a téli
idôszakban balesetveszélyes Hóvirág utca meredek szaka-
szát - az idôjárástól függôen - még idén megépíti az önkor-
mányzat, és megvizsgálják annak a lehetôségét, hogy ké-
sôbb az út mellé helyezve, annak felbontása nélkül lehes-
sen megépíteni a csatornát.

szb

Felhívás!
Kérjük a kedves lakókat, hogy ne hagyják az ut-
cán a gépkocsikat, hanem álljanak be az ingat-
lanjuk területére, mert a hókotrást és síkosság
mentesítést végzô munkagép a szûk utcákban
nem fér el a parkoló gépkocsik mellett. Így egy-
részt lassabban tudja az egész települést meg-
tisztítani, másrészt vannak olyan helyek,
amelyeket nem tud megközelíteni.  Köszönjük a
segítségüket!

Közgyûlés a Hóvirág utcai út- és csatornaépítésrôl
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Munkarendje: 
Telki: Hétfô 8.00 – 17.00
Budajenô: Kedd  8.00 – 16.00

A hét többi napjának munkarendje a jegyzôk között havi
bontásban készített munkabeosztás szerint alakul.  
Kérjük,  forduljanak hozzá bizalommal, kérjék segítségét,
közremûködését!
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül összefoglalom a
közterület-felügyelô által ellátott feladatokat, a munkakört
érintô lényeges tudnivalókat. 

A közterület-felügyelô feladatai:
• A közterületek jogszerû használatának ellenôrzése 
• A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogsza-

bály által tiltott tevékenységek: 
• megelôzése, megakadályozása, megszakítása, megszünteté-

se, szankcionálása 
• Közremûködés az épített és a természeti környezet védel-

mében 
• Közremûködés a közrend, közbiztonság védelmében 
• Közremûködés az önkormányzati vagyon védelmében 
• Közremûködés a köztisztasági jogszabályok végrehajtásá-

nak ellenôrzésében
• Közremûködés állat és növény-egészségügyi, valamint eb-

rendészeti feladatok ellátásában 

A Közterület-Felügyelet hatáskörébe tartozó fôbb szabály-
sértések: 

• Köztisztasági szabályok megszegése 
• Illegális szemétlerakás, szemétszállítás szabályainak meg-

szegése 
• Parkrongálás, fakivágás engedély nélkül 
• Parlagfû irtás elmulasztása 
• Veszélyeztetés kutyával, eb sétáltatási szabályok megszegése 
• Engedély nélküli közterület használat 
• Üzemképtelen gépjármûvek tárolása közterületen 
• Illegális plakátragasztás 
• Engedély nélküli árusítás 
• Megállási, várakozási és behajtási tilalmak megszegése

jármûvel 
• Mozgáskorlátozott parkoló jogtalan igénybevétele 

A Közterület-Felügyelô intézkedései: 
• Felvilágosítás kérése, adatszolgáltató személy feltartóztatása 
• Igazoltatás, elôállítás, rendôri segítség kérése 
• Helyszíni bírság kiszabása 
• Elkobozható dolog, áru visszatartása 
• Szabálysértési feljelentés 
• Hulladékká vált, elhagyott jármû elszállíttatása közútról 
• Gépjármû feltartóztatása helyi közúton  

A Közterület-Felügyelet által végzett megelôzô tevékenység:
• Figyelmeztetés /az észlelt szabálytalanságot próbálja

megelôzni a közterület-felügyelô úgy, hogy az elkövetôt fi-
gyelmezteti a KRESZ vagy az Önkormányzati rendelet be-
tartására/ 

• Megfigyelés /az illegális szemétlerakók rendszeres el-

lenôrzése során a felderíthetô szabálysértés megelôzése a
cél  azáltal, hogy a közterület-felügyelô felhívja a figyelmet
a szabálysértési  feljelentés lehetôségére/ 

Helyszíni bírság
• A közterület-felügyelô észleli a szabálysértést, az elkö-

vetôvel közli, hogy milyen minôségben jár el, és kéri, hogy
igazolja magát. Az elkövetô személyi okmánya alapján ki-
állítja a BM által kibocsátott helyszíni bírság kiszabására
szolgáló nyomtatványt, amelyet aláírat a szabálysértés elkö-
vetôjével, ezáltal elismertetve a szabálysértés elkövetését.
Ezzel egy idôben felhívja az elkövetô figyelmét arra, hogy
a kiszabott helyszíni bírságot /melynek összege 10.000,- Ft-
ig terjedhet/  30 napon belül be kell fizetnie.         

• Ha a szabálysértô nem írja alá helyszíni bírság kiszabásáról
szóló nyomtatványt, a közterület-felügyelô feljelentést tesz
ellene a szabálysértési hatóságoknál. 

• Amennyiben 30 napon belül nem fizeti be a kiszabott bírság
összegét, behajtási eljárást kezdeményez az elkövetôvel
szemben.

• Távollevôvel szembeni helyszíni bírság /csak gépjármûvel
elkövetett szabálysértés esetén/

• A közterület-felügyelô észleli a szabálysértést, az elkövetô
viszont nincs jelen. A közterület-felügyelô a szabálysértés
helyszínén fényképet készít, amivel bizonyítani tudja az el-
követést. Rögzíti a szabálysértés megnevezését, pontos he-
lyét, dátumot, idôpontot, a gépjármû rendszámát és az in-
tézkedô közterület-felügyelô számát. A BM adatnyilvántar-
tóból azonosítja a gépjármû üzembentartóját, részére a sza-
bálysértésrôl, és a megállapított helyszíni bírságról levelet
ír, mellékelve a befizetési postautalványt. Tájékoztatja,
hogy a kézhezvételtôl számított 30 napon belül köteles be-
fizetni. A közterület-felügyelô ennek megtörténtét a  tértive-
vényen ellenôrzi. Amennyiben nem történt meg a befizetés,
szabálysértési feljelentést tesz a Szabálysértési Hatóság fe-
lé /KRESZ megszegése esetén a Rendôrség, Önkormányza-
ti Rendelet megsértése esetén a lakóhely szerinti Polgár-
mesteri Hivatal Szabálysértési Hatóságánál/.  

Feljelentés 
• Távollevôvel szembeni helyszíni bírság esetén, amennyiben 30

napon belül nem történik meg a kiszabott bírság befizetése. 
• Helyszíni bírság esetében amennyiben nem ismeri el a sza-

bálysértés tényét vagy nem igazolja magát /ebben az eset-
ben a gépjármû adataiból tudja azonosítani a közterület-fel-
ügyelô/. 

• Lakossági bejelentés esetén, amennyiben a gépjármû rend-
számát felírta a bejelentô és 2 tanúval igazolja a szabálysér-
tés elkövetését. 

• Illegális szemétlerakás esetén, amennyiben található vala-
milyen azonosítás alapjául szolgáló dokumentum. 

• Minden egyéb olyan szabálysértés észlelése esetén, ahol az
elkövetés körülményei, illetve az ügy tárgyi súlya ezt indo-
kolttá teszi. 

Kókai Rita jegyzô

Örömmel értesítem a  Tisztelt Lakosságot, hogy Budajenô és Telki Községek Önkormányzatai által közösen alkalmazott
közterület felügyelô október 1-én megkezdte munkáját. A munkakört Szabó Sándor telki lakos tölti be. 

Telefonszáma: 0670 4281835

KÖZTERÜLET FELÜGYELÔ
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A Telki Posta nyitvatartási rendje 
2008. december 1-tôl az alábbiak szerint alakul:

Hétfô: 09:00-12:00, 12:30-18:00

Kedd: 09:00-12:00, 12:30-16:00

Szerda, csütörtök és péntek: 09:00-12:00, 12:30-17:00

Rendben halad az öreghegyi beruházás
A tervek szerint jövô tavasszal elkészül az edzôcentrum

Díszvendégekkel és riporterekkel volt tele november 11-én a Magyar Labdarúgó Szövetség öreghegyi telke, amelyre az
alkalomból nyertek belépést a meghívottak, hogy a hivatalos nevén GLOBALL Football Park & Sporthotel – Telki
építésekor elérték a „legmagasabb pontot”, tehát megtörtént a majdani csarnok és szálló tetejének kivitelezése.

Az eseményre több tucat ismert személyiség, újságíró, valamint riporter volt hivatalos, akik konstatálhatták, valóban az
ütemtervnek megfelelôen alakul a beruházás.

A komplexum átadását 2009 tavaszán tervezik, amely így már jövô nyáron fogadhatná a sportolókat és szállóvendégeket.

Fásítás - 2008Fásítás - 2008
A tavalyi 200 fa után idén újabb 150 fát ültetett az önkor-
mányzat szerte a faluban. Az öreghegy fásítását követôen
most a Boróka, Juharfa, Kamilla, Áfonya, Akácos, Árnyas,
Völgy és Levendula utcák kerültek sorra. A fák kiválasz-
tásánál fontos szempont volt, hogy bizonyítottan jól bírják
a helyi klímát és a talajt, valamint a rendelkezésre álló
helynek (utca, légvezeték) megfelelô legyen késôbbi mére-
tük. Ezek alapján platánlevelû juhar, bugás csörgôfa, ma-
gas kôris, vadkörte, hárs, mezei juhar és oszlopos galago-
nya került ültetésre.

A fiatal facsemeték a közterületen sajnos sok veszélynek
vannak kitéve (építkezés, közlekedés, rongálás, kaszálás),
ezért az elsô néhány évben különösen figyelni kell rájuk. A
gondozásnál fontos, hogy a fa körül a füvet úgy kell nyír-
ni, hogy a kéreg semmi esetre se sérüljön! Bár az öntözés,
fatányér tisztítás, metszés, esetleges permetezés meg van
szervezve, de azért a fák meghálálják, ha az érintett utca te-
lektulajdonosai maguk is kényeztetik majd nyáron a fákat
egy-két-három vödör vízzel.
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Tisztelt Utasaink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. december 1-jétôl a Volánbusz Zrt. új eljutási lehetôséget biztosít
Budapest (Etele tér) és Budajenô között, Biatorbágy, Páty és Telki érintésével. A járatok az M1-es autópályán
közlekednek, gyors és kiszámítható közlekedést nyújtva Budapest, Etele térre.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a járatokon 2008. december hónapban a Budapest-Budajenô Budapest-
Telki, Budapest-Páty, és Budapest-Biatorbágy viszonylatokra kiállított bérlet- igazolványokat és viszonylatiga-
zolásokat elfogadjuk.

Kellemes utazást kívánunk!

A 778-as vonalon közlekedô járatokkal kapcsolatban további információt találhatnak a www.volanbusz.hu in-
ternetes oldalon.
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A KMOP 5.2.1/A Kisléptékû megyei fejlesztések pályázaton Telki
Község Önkormányzata 89.180.424 Ft támogatást nyert a "Telki
Ófalu Fôtér és a Pajta Közösségi Ház revitalizációjára"! 

Kevés olyan épület van a településen, ami annyira megosztotta
volna az itt lakókat, mint a Pajta. Sokak számára egy fájó seb a fa-
lu közepén, amit el kellene bontani, míg mások azt a közösségi te-
ret látják benne, ami nélkülözhetetlen bármely településen. Ráadá-
sul korábban, az iskola megnyitása elôtt ez volt az egyetlen közös-
ségi helyiség, és azóta is olyan egész falut megmozgató események
kapcsolódnak hozzá, mint a Faludisznaja, Falukáposztája, vagy a
Telki Fesztivál. Egy biztos: a Pajta multifunkcionális!  Volt már
konyha, volt színház, volt kiállítás helyszíne és koncertterem is. De
játszottak itt korábban az asztaliteniszezôk, majd mûködött bio-
piacként is. 

A Pajta életében 2009-ben új fejezetet kezdünk. Nemcsak megújul

kívül-belül, hanem vizesblokkot is kap, valamint fûthetô lesz az
épület. A túlzott várakozások lehûtése érdekében azt tudni kell: kí-
vülrôl nem lesz nagyon más az épület, nem egy építészeti csodát
kell várni. „Csak” lesz rendes teteje, ajtaja, ablakai, és újra lesz va-
kolva. Osztrák módra igazi faluházként fog majd mûködni, a koráb-
bi funkciók teljes tárházával. A nagyobb változás a Pajta környeze-
tében lesz: a pályázat az Ófalu Fôtér felújítására is kiterjed. Ez a
kôkereszt, a Polgármesteri Hivatal és az 56-os emlékmû által bezárt
háromszöget jelenti, ahol egy rendezett kép fog elénk tárulni.

Az elnyert összeg a falu lehetôségeihez képest hatalmas pénz. A si-
keres pályázat sok ember közös munkájának az eredménye. Bí-
zunk benne, hogy a pályázati támogatás révén olyan épületet és
olyan környezetet tudunk kialakítani a falu központjában, amit
mindenki örömmel használ majd!

Telki Község Önkormányzata

A tornaterem tavalyi megépítését követôen idén ôsszel el-
készült az iskola elôtti park is, ami újabb nagy lépés a fa-
lu életében. Öröm volt látni, hogy amint kikerültek a pa-
dok a parkban, órákon belül használni is kezdték felnôttek
és gyerekek egyaránt.

Ahhoz, hogy Telki ne csak házak és kertek sokasága, ha-
nem egy igazi település legyen, közösségi terekre van
szükség. Az iskola elôtti terület a falu új részének kialakí-
tása során már erre lett kitalálva, csak a megvalósítás vá-
ratott magára sok-sok éven át. Kevesen tudják, hogy a
park történetét Hambuch Norbert kezdte el „írni” még
2003-ban. Norbi akkor úgy döntött, hogy saját költségén
34 hársfát ültet el a park külsô részén annak érdekében,
hogy a parkosítás folyamatát elindítsa. A folytatásra több
évet kellett várni, 2007-ben a nagyrészt lakossági forrás-
ból megvalósított mûfüves sportpálya már egy kis moz-
gást is vitt a területre. Ezt követôen idén kezdtek felgyor-
sulni az események: nyáron elkészült a közvilágítás a Ka-
milla utcában és a parkban egyaránt, majd ôsszel el-
kezdôdött a kivitelezés. Bár az igazán látványos zöldfelü-
letben csak tavasszal gyönyörködhetünk majd, de az ered-
mény, reményeink szerint, önmagáért beszél. 

Annak érdekében, hogy a parkot sokáig élvezhessük
majd, fontos, hogy vigyázzunk rá. Kérjük, hogy amíg a fû
nem kel ki a területen, addig csak a gyalogutakat használ-
juk, ne lépjen senki a földes területre! A parkban 49 lom-
bos fa és több száz cserje került elültetésre, több mint
1000 nm burkolatot fektettek le, és 14 pad várja a pihenni
vágyókat. A munkákat a tervezéstôl a kivitelezésig az ön-
kormányzat részérôl Bordás András képviselô, a polgár-
mesteri hivatal részérôl mûszaki ellenôrként Hambuch
Norbert koordinálta, mindketten társadalmi munkában.
Akinek tetszik a végeredmény, nekik köszönje meg azt a
napi szintû munkát, ami nélkül a park nem jöhetett volna
létre ilyen színvonalon! Köszönjük segítségüket!

Telki Község Önkormányzata

Jövôre megújul a Pajta!

A park mindenkié, vigyázzunk rá!
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ADVENTADVENT TELKIBENTELKIBEN
A tavalyihoz hasonlóan készüljünk idén is együtt Adventre! December 6-án,
szombaton 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 kéz-
mûves foglalkozásokon vehetnek részt. Az apróbbakat az ovi várja a hagyomá-
nyos adventi játszóházával, a nagyobbakat az iskolában várják a foglalkozásve-
zetôk. Lehet gyertyát mártani, mézeskalácsot díszíteni, csuhéból ajándékot ké-
szíteni!
Egész nap kézmûves vásárt tartunk az iskolában: lesz minden, ami szem-száj-
nak ingere: míves mézeskalács, kézzel készített csokoládék, kerámiák, gyer-
mekjátékok, könyvek, ékszerek, gyógynövények, mézek, bioszörpök, sajtok,
ünnepi asztaldíszek. Ezen kívül lesz még: sült gesztenye, kürtôskalács, töki
pompos, forralt bor, tea is!
Ezen a napon lesz a karácsonyfadísz-készítô verseny eredményhirdetése is.
16.30-tól színházi
elôadással kedveske-
dünk a gyermekeknek.
A Tornacsarnokban a
Bánfalvy Stúdió mû-
vészeinek elôadásában
A. A. Milne: Mici-
mackó c. mûvét láthat-
ják. Az elôadásra a tel-
ki és budajenôi gyere-
kek részére a belépés
díjtalan!
A zenés mesejáték
után 18 órától a Kato-
likus Karitász hívja
szeretettel hívja az ér-
deklôdôket adventi jó-
tékonysági koncertjére
az Általános Iskola
aulájába, ahol fellép
majd a Telki Általános
Iskola anyukákkal és
apukákkal kiegészült
alkalmi többgerenáci-
ós kórusa (egy külön-
leges meglepetéssel),
a Telki Énektanár Qu-
artett és a Telki
Nôikar. A koncertre a
belépés természetesen ingyenes, a Katolikus Karitász szeretettel fogadja azon-
ban anyagi és természetbeni adományaikat a környékbeli rászorulók karácso-
nyának szebbé tételéhez.
Idén a hagyományokhoz hûen az advent egy igazi képzômûvészeti csemegét is
tartogat Telki mûvészetszeretô közönségének. 
December 5-tôl 7-ig a Báder-Magyar Ház Pelles Róbert festômûvész kiállításá-
nak ad helyet, ahol a mûvész ízelítôt ad a legutóbbi kiállítása óta eltelt közel egy
év idôszakának munkáiból. A kiállítás ezúttal unikum lesz a látogatók számára,
hiszen a mûvész stilisztikailag újszerû megközelítésben jeleníti meg a gondola-
tait a vásznon.
A kiállítás december 5-én 18 órakor nyitja meg kapuit, ahol a mûvész is nagy
szeretettel várja a látogatókat!

A Nyugdíjas
Klub hírei

Lezajlott a káposztasavanyítás,
amin kedves nyugdíjas társaim is
besegítettek:

Erzsike, Jucika, Ilike, valamint
Magdi kenték a finom zsíros kenye-
ret és segítettek a töltött káposzta
osztásában is. Meg kell említenem
az október 11-i Tisztogató szomba-
tot is, amikor a falu takarításában
részt vevôknek készülô, nagyon fi-
nomra sikerült paprikáskrumpli el-
készítésében segítettünk Szalai La-
cinak Katikával, Anikóval és Icával.

Köszönet mindenkinek a segítsé-
gért!

Üdv.: Márta  
372-456

Márton-nap
Az idei Márton-napot „libás” verse-
nyekkel köszöntötték az alsó tago-
zatos kisdiákok. A mókás délutánt a
hagyományokhoz híven, lámpás fel-
vonulás zárta. 

A felsô tagozatosok is „felvonultak”
de nem a közeli kis dombra, hanem
a Csergezán kilátóhoz. A tiszta ég-
bolton ragyogó holdvilág megvilá-
gította az erdei utat, így könnyû volt
a túra. Igaz, néhány diák cipôje be-
leragadt a sárba, de ez csak fokozta
az amúgy is jó hangulatot.

Közkívánatra jövôre megismétel-
jük!
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Karácsonyi
Székely Betlehemes idén is!

A szokásoknak megfelelôen idén is lesz Telkiben Szé-
kely Betlehemes december 24-én 15 órakor a Pajtában
és 16 órakor Budajenôn a Templom elôtt.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Fénylô fáklyák tucatjai látszódtak már messzirôl.
Ahogyan este leszállt a sötétség, egyre-másra gyúltak a fé-
nyek a Pajta közelében.
Idén október 23-án is méltóképp emlékezett meg falunk az
1956-os forradalomról. Az ófalui emlékmû köré gyûltek a
jelenlévôk, akik a Himnusz eléneklésével és a zászlófelvo-
nással tisztelegtek október 23-a eseményei és hôsei elôtt.
Móczár Gábor alpolgármester beszédét követôen Kiss Ré-
ka történész avatta be a jelenlévôket az 56-os események
érdekességeibe, különleges aspektusból is feltárva a törté-

nelem legújabb kutatásainak eredményeit. Mindezt napja-
ink aktuálpolitikájától mentesen, a forradalom történelmi
szemléletével, az akkori hôsök emléke elôtt méltóképp
tisztelegve.

A fáklyák fényei bevilágították az éjszakát. A beszédeket
követôen mindenki csendesen, békében tért haza. A forra-
dalom emléke azonban tovább él bennünk. A forradalom
leverésébôl és hôseinek kiiktatásából a jövô nemzedékei-
nek is tanulniuk kell.

szb

Megemlékezés a forradalomról
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A Magyar Autóklub "Együtt a Körgyûrûért" Fórumot
szervezett az M0 hiányzó 26 km-es szakaszának mie-
lôbbi megépítése , vagyis a Körgyûrû 2015-ig történô
bezárása érdekében. Nem halasztható tovább az M0
továbbépítésének egyértelmû elhatározása és az elôké-
szítô munkák ütemének felgyorsítása.

A Fórum alakuló ülését 2008. október 17-én tartottuk
az Autóklub székházában. Az ülésen részt vettek a
VOLÁN, a Teherszállítók, és az Önkormányzatok kép-
viselôi, valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési
Zrt. (NIF) a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit
Kft. (KTI)  és a Közlekedési, Hírközlési és Energetikai
minisztérium (KHEM)  vezetô munkatársai. Utóbbiak
elôadás keretében ismertették az M0 jelenlegi kiépí-
tettségét, a további munkák elôkészítettségét, a terve-
zett munkák ütemezését, az M0 közúthálózati szerepét
és annak fontosságát, valamint a megépíthetôség felté-
teleit. 

A meghívott szervezetek vezetôi egyöntetû véleményt
nyilvánítottak a Körgyûrû mielôbbi befejezését illetô-
en és egyetértôleg támogatták a Fórum kezdeményezé-
sét. Az M0 keleti és északi szektorának közelmúltban
történt átadása is bizonyítja, hogy a forgalom átrende-
zôdése úgy a Fôvároson belül, mint annak környezeté-
ben javítja az eljutási sebességet és várhatóan növeli a
közlekedésbiztonság feltételeit. A mai napig megépí-
tett mintegy 77 km-es körcikk déli, autóút kiépítettsé-
gi szakasza a telítettsége miatt már kiemelten
veszélyes útvonal, mely a "halálút" jelzôt méltán kiér-
demelte, emellett a kelet-nyugati irányú forgalom ré-
szére mintegy 60 km kerülô utat jelent. Aki ezt nem
vállalva a Fôvároson próbál átvergôdni, az fokozott
stressz hatás és jelentôs idôhátrány elviselésére kötele-
zi önmagát és környezetét. Szükséges tehát a tranzit
forgalom részére a közúti forgalom megosztása, az
egyoldalú leterheltség feloldása, melyre csak a gyûrû
teljes kiépítése nyújt megnyugtató megoldást. 

A 11-es és a 10-es fôutak közötti szakasz tervei már el-
készültek és a nyomvonal jóváhagyásra vár. A vonat-
kozó 1062/2008.(IX. 23.) számú Kormányhatározat
azonban nem is foglalkozik az M0 autópályával, ha-
nem elôírja, hogy a NIF „lehetô leggyorsabban foly-
tassa az aquincumi híd 10. és 11. számú fôút közötti
levezetô útjának az elôkészítését”.  Az alagutas válto-
zat továbbtervezése helyett tehát egy terepen vezetett

elkerülô út tervezését írja elô. Erre vonatkozó utasítá-
sát a KHEM 2008. augusztus 12-én kelt levelében kö-
zölte a NIF Zrt.-vel. Ez a visszalépés minimum 2 éves
idôveszteséget jelent. Ugyanez a Kormányhatározat 2.
pontjában elôírja, hogy a KHEM „gyorsítsa fel a
Zsámbéki-medence településeit elkerülô feltáró út elô-
készítô munkáit”. A 10-es és M1-es közötti M0 autó-
pálya változat aktualizált tervei még tanulmánytervi
szinten sem állnak rendelkezésre. Véleményünk és a
szakma álláspontja szerint is az M0 nyugati szektora,
annak funkciója és tervezhetô forgalma miatt nem he-
lyettesíthetô fôúti, de még autóúti jellemzôkkel megé-
pített utakkal sem. A hivatkozott Kormányhatározat-
ban foglalt és szorgalmazott megoldások csak elodáz-
zák a már ma is megkésett hiányzó M0 szakasz meg-
építését. A Fôváros tehermentesítése, a tranzit forga-
lom elvezetése, a teherforgalom korlátozása és mind-
ezzel a közlekedés biztonságának és a környezet-
szennyezési mutatók javítása nem oldható meg az M0
teljes kiépítése nélkül.

Felszólítjuk ezért az érintett döntéshozókat, hogy kez-
deményezzék a Kormányhatározat módosítását és az
M0 körgyûrû hiányzó szakaszának mielôbbi, legké-
sôbb 2015-ig való megépítéséhez szükséges intézke-
déseket haladéktalanul tegyék meg. Jelöljék ki a fel-
adat megvalósításáért felelôs szervezetet és az készít-
tessen ütemtervet, a megvalósítás folyamatára és a
megépíthetôség feltételeinek bemutatására. Intézked-
jenek az útfejlesztési beruházásokhoz szükséges 2009.
évi forrás biztosítására és azt a fejezet költségvetésébe
tervezzék meg. Gondoskodjanak, hogy a Közlekedési
Operatív Program (KÖZOP) és a 2009-2010. évi  Ak-
cióterv az M0 elôkészítési és építési elôirányzatait tar-
talmazza.

Az „Együtt a Körgyûrûért” Fórum, mint az érdekelt
Társadalmi Szervezetek tömörülése, folyamatosan el-
lenôrizni kívánja az ütemes elôrehaladást és a tervezett
program megvalósításának menetét. Célunkat a közvé-
lemény tudomására hozzuk és a médiákon keresztül
rendszeres tájékoztatást fogunk adni az M0 körgyûrû
továbbépítésének elôkészületeirôl és megvalósítás üte-
mérôl.

Magyar Autóklub

az „Együtt a körgyûrûért„ Fórum képviseletében

Társadalmi kezdeményezés az M0 autópálya
körgyûrû tovább építésének gyorsítására, 

annak mielôbbi befejezésére
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Beköszöntött a tél, megérkeztek az el-
sô fagyok, és ha még nem tettük meg,
itt az ideje egy kis figyelmet szentelni
az autók mûszaki állapotára, felké-
szülni a télre. Jöhet a téli gumi és a
fagyálló folyadék.
Sokan tévhitként azt gondolják, hogy
a tél a havazással kezdôdik. A gép-
jármûvezetôk többsége a téli útviszo-
nyokat a havas út fogalmával azono-
sítja. Pedig akkor is érheti kellemetlen
meglepetés a vezetôt, ha a tél eleji reg-
gelen az éjszaka 0 Celsius fok alá
lehûlt aszfaltburkolatra pára kerül. 
A vékony jégréteg szinte láthatatlan,
fékezéskor viszont a jármû váratlanul
megcsúszik, a fékút, és ezzel a féktá-
volság jelentôsen megnô. 50 km/h se-
bességnél száraz aszfalton a féktávol-
ság: kb. 25 – 28 méter, jeges aszfalton
105 –106 méter is lehet. 90 km/h se-

bességnél száraz aszfalton a féktávol-
ság kb. 67-68 méter, jeges aszfalton
230 – 235 méter. 130 km/h. sebesség-
nél száraz aszfalton a féktávolság kb.
120 –123 méter, jeges aszfalton kb.
475-480 méter. 
Figyelembe kell venni azt a tényt is,
hogy a nyári gumiabroncs tartós 7 C
fok alatti hômérsékleten elveszti meg-
szokott rugalmasságát, ezzel pedig
egy-egy manôvernél (nem csak féke-
zésnél, hanem kanyarodásnál, indulás-
kor is) másként reagálhat a jármû. 
Fokozottan figyelni kell a követési tá-
volságra is, a jármû sebességét a meg-
változott útviszonyoknak megfelelôen
kell megválasztani. 
A téli üzemeltetésre való felkészülés-
nél célszerû még az autóba készíteni
jégoldót, jégkaparót, zároldót, hólapá-

tot, vontatókötelet, takarót, és vastag
karton lapot, ami esetleg az elpörgô
kerekek alá kerülhet kipörgés esetén.
Az elindulást és az utazási idôt „ráha-
gyással” tanácsos megtervezni, hiszen
néha óráról órára változnak az idôjárá-
si körülmények. Üzemanyagot ne
„pont kiszámítva” tankoljon a sofôr,
hiszen egy esetleges elakadáskor fon-
tos lehet, hogy legyen tartalék a fûtés-
re, amíg a segítség megérkezik. 
A téli átállás vonatkozásában a
rendôrség részérôl ellenôrzésekre szá-
míthatnak a gépjármûvezetôk, mely-
nek során a jármûvekre vonatkozó,
KRESZ-ben elôírt mûszaki állapotot
vizsgálják. 

Kanyog Andrea
sajtóreferens

Budaörsi Rendôrkapitányság

Beköszöntött a hideg idô, ilyenkor megnô a
táskalopások, zseblopások száma. 
A Budaörsi Rendôrkapitányság illetékessé-
gi területén 26 bevásárló központ található,
illetve a tömegközlekedés is gyakori. Az
szinte köztudott, hogy a zsebtolvajok legin-
kább ezeken a területeken tevékenykednek. 

A zsebesek jellegzetes alakjai a bûnözôi
körnek, és sosem alkalmaznak semmiféle
erôszakot a kiszemelt dolog ellopása érde-
kében.
A zsebtolvajok ritkán egyedül, leginkább
bûnszövetségben, kialakult módszerek sze-
rint tevékenykednek.
A leggyakoribb módszereik:
- A nagy tömegben, tömegközlekedési esz-
közökre történô fel-, illetve leszálláskor
lökdösôdni, tülekedni kezdenek, és a szo-
ros érintkezést kihasználva próbálják el-
emelni a pénztárcákat, értékeket. 
- Mások kézben álcázott tárgyakat (nagy
bevásárló szatyor, újság) tartva kutatnak ér-
tékeink után.
- És vannak akik zsebmetszés módszerével
akarják megkaparintani a kiszemelt zsák-
mányt.
A tolvajok „bámulatra méltóan ügyes ujjai”
ellenére is léteznek hatásos lehetôségek a
védelemre:
- Próbáljuk magunknál tartani testhez szo-

rítva fontosabb értéktárgyainkat.
- A pénztárcát ellenôrizetô, biztos helyre te-
gyük. (pl.: kabát belsô zsebébe, vagy olyan
zárt táskába, melyet a kézre tudunk erôsíte-
ni, vagy ruházat alatt nyakba akasztott, il-
letve elôl hordott táskába)
- Forgalmas helyen – lehetôség szerint –
nézzünk körül, és ha hosszabb idôn keresz-
tül gyanúsan viselkedô személyt látunk
magunk mellett, tekintsük azt figyelmezte-
tésnek.
- Ugyancsak figyelni kell, nincs-e köze-
lünkben olyan személy, aki zsebekre, tás-
kákra néz, mely bizonyos esetekben arra
irányul, hogy megtudják, hol tartjuk értéke-
inket.
- Ne hagyjuk ôrizetlenül a bevásárlókocsi-
ra helyezett táskánkat, kabátunkat, mert a
vásárlás/válogatás ideje alatt a tolvajok né-
hány másodperc alatt eltulajdoníthatják ér-
tékeinket.
NE FELEDJÉK! A tolvajoknak a pénz kell,
és nem az irataink, de mivel legtöbben eze-
ket egy helyen tárolják, így egyszerre ér
minket a kár, majd mehetünk a Rendôrség-
re feljelentést tenni, az Okmányirodába, és
a Társadalombiztosítóhoz. Ez persze mind
idô, pénz és sok – sok bosszúság. 
NE ADJUK ÉRTÉKEINKET A TOLVA-
JOK KEZÉRE! 

Kanyog Andrea

Közlekedjünk télen is biztonságosan

Zsebtolvajlás, táskalopás Zsebtolvajlás, táskalopás 
bevásárlóközpontokbanbevásárlóközpontokban

Sítábor
Még van néhány hely az iskolai sítá-
borban, melynek helyszíne idén az
Ausztriai Lackenhof lesz. 

4km fekete, 9km piros és 6km kék
pálya áll a síelôk rendelkezésére.

A 920 m magasan található, három
csillagos Ötscher Panzióban szál-
lunk meg, mely a sípályáktól 800m-
re helyezkedik el.

A panzióban háromágyas, fürdôszo-
bával, WC-vel, ellátott szobák van-
nak.

A szálláson uszoda, szauna, csocsó,
biliárd, található, melyek használata
17-21 óráig ingyenes. Az utazás
busszal, ill. személyautóval történik.

A tábor idôpontja: 2009 február 22-
27 (6 nap / 5 éjszaka)

Az ellátás félpanziós. A síbérlet 5
napos.

A részvételi díj gyermekeknek
70.000.-, felnôtteknek 90.000.-,
mely a fentieken kívül tartalmazza a
biztosítást, a kezdôk oktatását és az
üdülôhelyi illetéket.

Jelentkezés: Sarlós Erzsébet tanár-
nônél az iskolában
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Kiállítás volt a Pipacs GalériábanKiállítás volt a Pipacs Galériában
A Magyar Festészet napja alkalmából
október 17-én kiállítást láthattak az ér-
deklôdôk Telkiben, a Pipacs Galériá-
ban.
A galéria kedves tulajdonosnôje, Már-
ton Ildikó örömmel vállalta a felkérést
a kiállítás megrendezésére, amelyen
saját festményein kívül Aba-Szôcs
László, Bujáki László és Csatorday
Dóra telki festômûvészek alkotásai
voltak megtekinthetôek.
A színvonalas kiállítást Maronicsné
Dávid Anna nyitotta meg, aki az ér-
deklôdôknek bemutatta a mûvészeket

és a munkásságukat. Aki személyesen
eddig nem ismerte ôket, egy érdekes-
séget is megtudhatott: Márton Ildikót
Bujáki László indította el mûvészi pá-
lyáján. Bár a két mûvész stílusa eltérô,
Ildikó sok ösztönzést és inspirációt ka-
pott Bujáki Lászlótól.
A megnyitó után a látogatóknak le-
hetôségük volt személyesen is talál-
kozni és beszélgetni a kiállító mûvé-
szekkel. 
A hangulatos kiállítás október 21-én
zárta kapuit. A kiállítás ideje alatt sok
vendég fordult meg a galériában, ez is

bizonyítja, hogy a helyieket és a kör-
nyékbelieket érdekli a képzômûvészet
és a kevésbé ismert kiállítóhelyekre is
szívesen ellátogatnak.
Ez a kicsi, de kedves galéria Telki és
Budajenô határán van. Aki eddig nem
ismerte most megtehette és azt is meg-
tudhattuk, hogy a galéria egész évben
szeretettel várja az érdeklôdôket. 
Nyitva tartás: szombat, vasárnap:
10.00 - 20.00 óráig, a többi napokon
telefonos egyeztetés alapján (06-
26/572-022). 

ZA

Eltûnt tárgyak, kirabolt ház.
Értékek, amelyek talán soha nem ke-
rülnek vissza hozzánk, jogos gazdá-
jukhoz.
Sajnos, bár a magyar átlagnál jobb
helyzetben vagyunk, falunkat sem ke-
rülik el a bûnözôk, akik sokszor trük-
kös tolvajlásokkal igyekeznek meg-
szerezni különféle tulajdonainkat, il-
letve elôszeretettel lopják el az ôrizet-
lenül hagyott tárgyakat, gépeket az
építkezéseknél.
Természetesen a rendôrség több eset-
ben is rábukkanhat a lopások, betöré-
sek elkövetôire, azonban ilyenkor az
ellopott „holminak” gyakran nyoma
vész. Egy kis odafigyeléssel azonban
sok kellemetlenségtôl óvhatjuk meg
önmagunkat, és hatékonyabban véd-
hetjük meg értékeinket.

Ha építkezünk, és értékes felszerelé-
sekkel, építôanyagokkal van tele ker-
tünk, illetve házunk, sose hagyjuk in-
gatlanunkat ôrizetlenül. Emellett kér-
jük meg szomszédainkat is, hogy fo-
kozottabban figyeljenek a telkünkön
lévô értékekre. A bûnözôk ugyanis
elôszeretettel „szakosodnak” az éppen
készülô házakra. Kifigyelik, hogy mi-
kor nincs ott senki, és akkor mindent,
ami mozgatható eltávolítanak az épít-
kezésrôl.
Ez alól a nehezebb gépek sem képez-
hetnek kivételt: volt már rá példa,
hogy az egyik falunkbeli építkezésrôl
egy több mázsás (!)  vakológépet lop-
tak el.
Egy másik, a tolvajok által kedvelt
módszer a besurranás, és ez már nem
csak az építkezéseket érinti. A lesben

álló bûnözôk ugyanis csak az alkalmat
keresik, hogy a nyitva hagyott kertbe,
majd házba bejutva szerezzék meg ér-
tékeinket. Mindig zárjuk be tehát
(kulcsra!) kapunkat, valamint a bejá-
rati ajtót, hiszen így néhány mozdulat-
tal máris csökkentettük az esélyét,
hogy mi legyünk a következô áldoza-
tok. Fontos hangsúlyozni, hogy a jó-
szomszédi viszony és a kölcsönös fi-
gyelem az ilyen jellegû lopások
megelôzésében is sokat segíthet, azon-
ban a legfontosabb, hogy ne higgyük,
hogy az ilyen bûntettek minket nem
érinhetnek!
Ezek az apró lépések megmenthetik
értékeinket és megkímélhetnek ben-
nünket a felesleges bosszankodástól.

szb

Egy kis figyelmet!
Sokszor gondatlanságunkkal segítjük a bûnözôket
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Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Csa-
ládját Telkibe, a Báder-Magyar Házba (Tel-
ki, Fô u. 20.) egy igazi képzômûvészeti
csemegére:

Pelles Róbert
festômûvész kiállítására.

A tárlatot 2008. december 5-én
(pénteken) 18 órakor, rendhagyó módon, a
mûvésszel folytatott kötetlen beszélgetés-

sel nyitja meg Zimonyi Adrienne.

Közremûködik a Magyar-Lázár duó.

A kiállítás vasárnap estig naponta
10 órától 18 óráig látogatható.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Csa-
ládját Telkibe, a Báder-Magyar Házban
(Telki, Fô u. 20.) nyíló kiállításra, ahol

Bolling Piroska festményei,
Jálics Gyula képzômûvész

"Lovak" c. alkotásai,
Rózsa Lôrinc fából készült mûvei

láthatók.

A tárlatot 2008. december 12-én
(pénteken) 18.00 Urbán Gyula író-rendezô

és Magyar Károly nyitja meg.

Közremûködik a Magyar-Lázár duó.

A kiállításra vasárnap estig szeretettel vár-
ják az érdeklôdôket.

TT O R N AO R N A T E R E M  Á TT E R E M  Á T A D Á SA D Á S

Könyvbemutató
Az eseményen a Telkiben tanító 
Sarlós Erzsébet verseskötetét 
ismerhetik meg az érdeklôdôk 

December 10-én 18 órakor lesz a „Tün-
dérnyalóka” c. verseskönyv bemutatója
Budakeszin az Erkel Ferenc Mûvelôdési
Házban.
A könyv szerzôje Sarlós Erzsébet, akivel
Csömör Zsuzsanna beszélget.

Közremûködik Gellén Márta, Kaltenecker
Ildikó, Szávin Márk és Vasuta Zoltán.

A könyvben versek találhatók a lehetséges-
rôl, a lehetetlenrôl, és arról, ami a kettô kö-
zött van.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

2008. október 3-án átadták Buda-
jenôn a tornatermet. A Kuli Lász-
ló helyi építész által tervezett
építményt a mûemlék zsûri nyolc
egyhangú igen szavazattal támo-
gatta. Most már láthatjuk, hogy
miért. Ez nem csak tornaterem,
hanem építészetileg is egy remek
organikus alkotás, ami évtizede-
kig kiemelkedô építménye lesz a
faluközpontnak. Az eredeti for-
mában helyreállított skót-bencés
épület együttesnek odaillô méltó
kiegészítése. A beruházás 200
millió forintba került, amit teljes
egészében az önkormányzat fi-
nanszírozott.

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ
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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

November i
lapzár tánk ig  szü le te t t :
Nyikes Attila és Nyikesné Vanó
Zsuzsa gyermeke Nyikes Vanó Lola
Cserhalmi Zsolt és Dr. Hegyesi Anna
Mária gyermeke: Cserhalmi Ádám
Váradi Tamás és Ferenczi Csilla
gyermeke: Váradi Lilla

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. december 5. 

A Globall Football Park és Sporthotel**** Telki keres
ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETÔT. Elvárások: többéves
értékesítési gyakorlat (aktív értékesítésben elsôsorban),
folyékony angol nyelvtudás, határozott fellépés. Önállóan
dolgozni tudó, sportszeretô jelentkezôk pályázatát várjuk.

Érdeklôdni: Polgár András, igazgatónál, a 70/9350121-es
számon, vagy a polgar.andras@mlsz.hu e-mail címen lehet
fényképes önéletrajzzal.

A Globall Football Park és Sporthotel**** Telki keres
Igazgatói Asszisztenst. Elvárások: adminisztrációs
gyakorlat, angol nyelvtudás, határozott fellépés. Önállóan
dolgozni tudó sportszeretô jelentkezôk pályázatát várjuk
(HR, alapvetô pénzügyi ismeretek elônyt jelent). 

Érdeklôdni: Polgár András, igazgatónál, a 70/9350121-es
számon, vagy a polgar.andras@mlsz.hu e-mail címen
fényképes önéletrajzzal.

Felhívás
Tisztelt Ügyfeleink!

Az Érd és Térsége Víziközmû Kft.
tájékoztatja Önöket arról, hogy  az ÉTV

Kft. központi telefonszáma 2008. december
1-tôl megváltozik. 

Az új szám: 06-23/500-000

A hibabejelentés változatlanul a
06-23/365-921-es telefonszámon történik.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma is
változatlan: 06-23/521-751
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Ü N N E P I  H A L Á S Z L E V É T
E L K É S Z Í T J Ü K  Ö N N E K !

Rendelésfelvétel december 20-ig, 
elvitel 24-én 10-tôl 15 óráig

Nyitva tartás: minden nap 12-23 óráig

Falukáposztája 
2008.
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