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Felhívás Európai Parlamenti
választásokra
2009. június 7-én dönthetnek a választók arról, kik képviseljék
Magyarországot Brüsszelben
8. oldal

Ünnepélyes átadás és nyílt nap az
edzôcentrumban
Megnyitotta kapuit a telki sportlétesítmény
14-15. oldal

Kányádi Sándor:

Nyárelô

VII. Telki Fesztivál
Beszámoló az idei rendezvény eseményeirôl
2-3. oldal

Kékell a Küküllô,
talán a nevét is
kékellô színérôl
kapta ez a szép víz.
Kikeleti kék ég,
nyárelôi árnyak
összeszoktak szépen,
és nevévé váltak.
Vagy az örök fûzfák
lombja közt üdülô
legelsô rigónak
füttye a Küküllô.
Kékellô Küküllô,
kökényszemû tündér.
Szívemhez, nyelvemhez
hozzáédesültél.
Járhatok akárhol,
minden folyóparton
a te nyárelôi
susogásod hallom.

Crosskovácsi Telkiben!
Az év egyik legrangosabb mountain bike versenye, a Crosskovácsi 2009.
marathon magyar kupa futam az idei esztendôben elsô alkalommal Telki
és Budajenô területén is keresztülhalad. A több száz hegyi kerékpáros önmagában is látványos eseménynek számít, de a június 13-i versennyel
párhuzamosan az iskola elôtt külön sportprogramokkal várják a gyermekeket a szervezôk!
12. és 16. oldal

TÁJÉKOZTATÓ
Telki Község Önkormányzata és az Érd és Térsége Víziközmû Kft. tájékoztatja Telki Község lakosságát és gazdálkodó szervezeteit, hogy az önkormányzat és a víziközmû társaság megbízott munkatársai 2009. június
1. és 2009. június 15. között ellenôrzik a vízmérôket és locsolási mellékmérôket, valamint az ivóvíz vételezés szabályszerûségét a község teljes
területén.
5. oldal

KÖZÖSSÉGI ÉLET
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Telki Fesztivál 2009
Fesztivál percrôl-percre, programról-programra
Az idei fesztivál bôséges kínálatot nyújtott a
kulturális és zenei programokból. Új színfolt
volt, hogy a fesztivál programja már pénteken
délelôtt elkezdôdött egy rendhagyó kiállítással
a Telki Magánkórházban: Mészáros Zsolt
mûvészettörténész tartott élvezetes tárlatvezetést a telki iskolás gyermekeknek, ahol közel
90 ifjú ismerkedhetett meg a Szalay Lajos grafikus gyûjteményes kiállításából Telkibe hozott
képekkel. A délelôtt folyamán a tárlatvezetéses
iskolás csoportokhoz ugyan nem csatlakoztak
idôsebb érdeklôdôk, de délutántól a kiállítás
bezárásáig több felnôtt látogatója is volt a tárlatnak. A kiállítás létrehozásában a Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány nyújtott segítséget.
A pénteki újdonságok sorozata ezzel a programmal kezdôdött, majd a Nagyszínpadon
folytatódott, ahol elôször a barantások
harcmûvészeti bemutatóját tekinthették meg az
érdeklôdôk, majd a Batyu Színház elôadását
nézhették meg a gyerekek.
A harcmûvészeti bemutatóval egyidejûleg
nyílt meg Telki elsô helytörténeti kiállítása,
amelyet Szigeti Antal képviselô úr keltett életre. Saját családi ereklyéket, használati tárgyakat, berendezéseket bocsátott rendelkezésre, illetve sajnos a már kis számú körünkben élô
ôslakosoktól gyûjtötte össze. A kiállítás arculata, hangulata, berendezése szorgos nôi kezek
munkáját dicsérik, köszönet érte Csömör Zsuzsának, Kristóf Mariskának és Maronicsné Dávid Annának. A kiállítás az elôkészítés fontos
mûvelete nélkül nem valósulhatott meg, köszönet érte Dr. Hárskúti Istvánnak, Füredi Róbertnek és Weiszgerber Mátyásnak.
A Petôfi utca idén is átváltozott kiállítások utcájává: a Gerhát-ház Varga Imréné (Tóth Margit) bicskei képzômûvésznô kiállításának adott
helyt, a Bordás-házban Barna György divatfotóiban, Szalay László madárfotóiban, illetve
Tamás Enikô festményeiben, valamint Stift
Zoltán gyermekrajzaiban gyönyörködhettek az
érdeklôdôk.
Miután végigjártuk a Petôfi utcai kiállításokat,
átsiettünk a Fô utca túloldalára, a Báder-Magyar-házba, ahol elkezdôdött a fesztivál hivatalos megnyitója. Ezután pedig a megújult udvarban hallgathattuk meg Pappné Koltai Réka
és Szekeres Ildikó komolyzenei minikoncertjét, majd besétálva a házba sok érdekes kiállítást láthattunk: Velich Dóra Telkiben élô
festônô keleti ihletésû mûveit, ill. a modern természettudomány és a mûvészet kapcsolatát
kutató, a fizika és a csillagászat jelenségei, kutatási eredményei által inspirált, lételméleti, filozofikus árnyaltságú munkáit. A következô teremben a Jan Willem Van-den-Akker rajz- és
fotópályázat nyertes mûvei kerültek bemutatásra. Barangolásunkat folytatva a következô
szobában Callmeyer Ferenc karikatúráit fedezhettük fel. Idén a telki és a magyar közélet személyiségeit ábrázoló rajzai csaltak mosolyt a
látogatók arcára.
A Báder-Magyar-házban egy turul-kiállítást is
megnézhettünk, amely Katona Bernadette fotómûvésznô gyönyörû munkáiból készült, és
2009. május

amelyet Szemadám György író, festômûvész
és jelképkutató mutatott be.
A megnyitó után az Iskolában már hangoltak a
zenészek, és kezdetét vette az Ismerôs Arcok
együttes koncertje.
Eközben a Pajta környékén sétálók sem maradtak élmény nélkül, hiszen a Nagyszínpadon is
elkezdôdtek az elôadások .
Elôször két bûbájos ember, Tarr Mari és Dunai
Tamás elôadóestjét hallgathatta meg a színházkedvelô nagyérdemû. Az elôadás során Tarr Mari a Madách Színház súgója mesélt vidám és
megható történeteket 50 éves szakmai múltjából.
Dunai Tamás versmondós, klarinétos bevezetôje
után „A Tarrmari” mesélni kezdett. Megidézte
többek között Tolnay Klárit, Domján Editet,
Márkus Lászlót, Páger Analt, Darvas Ivánt, a
Huszti Péter-Piros Ildikó házaspárt. Latinovits
Zoltán rendôrvicce nagy derültséget keltett.
A zenés betétek alatt a szél picit megviccelte az
elôadókat; vagy lehet, hogy csak átsuhantak
köztünk a múlt századvég nagy mûvészek szellemei?
Egy kis idôre betekinthettünk egy olyan ember
emlékkönyvébe, aki egész életét a színházban,
nagy színészlegendák árnyékában töltötte.
Elôadásukat úgy összegezhetjük, ahogy Mari
fejezte be a mûsort: köszönjük annak a sok-sok
nem celeb, hanem ízig-vérig színész és színházi embernek, akik lehetôvé tették, hogy ennyi
sok élményt megismerhessünk.
A színház után a zenéé lett a fôszerep, és következett a sokak által nagyon várt négy apás
énekegyüttes, a Four Fathers, akik Telkiben is
hozták a formájukat. A fiúkat a technika ördöge sem tudta kizökkenteni lendületükbôl,
azonnal alkalmazkodtak a helyzethez. Kellemes humorral fûszerezve adták elô tökéletes
hangzású dalaikat.
A Jung-ház kertjének végétôl a Petôfi utca közepéig ültek, álltak a nézôk, kicsik és nagyok
vegyesen.
A szombat reggel hagyományos módon, a Platós Band zenés ébresztôjével kezdôdött. Miután a zene felrázta álmából településünket, a kicsik már gyülekeztek a Nagyszínpadnál, ahol
elkezdôdött Barta Tóni Bábszínházának
elôadása. Nemcsak az apróbbaknak, hanem
szüleiknek is élmény volt nézni a Kemény
Henrik elôadásait idézô vásári bábjátékot.
Majd ezt követte a Levendula Színház dramatikus népi játéka, ahol bemutatkozott Turka, a
táncoló kecske, nem kevés derültséget keltve a
hallgatóság körében.
A színházi elôadások alatt megérkeztek az
egész napos kézmûves foglalkozásokat tartó
óvónôk és kézmûvesek, és a Hivatal udvarában
már állt a Jurta, ahol egész nap az Ómagyar
Hagyományôrzô Csoport ismeretterjesztô és
interaktív látványos bemutatóit nézhették és
hallgathatták meg az érdeklôdôk, illetve
résztvehettek az íjászversenyben is.
Nagy sikert aratott a Nagyszínpad mellé teleTELKI napló

pült Pöcök Egyesület nyárköszöntô kézmûves
foglalkozása, csakúgy, mint a Petôfi utcában
látogatható mézeskalács-díszítés és a tûzzománc ékszerek saját kezû elkészítése, egész
nap munkát adva a foglalkozásokat vezetô
kézmûveseknek.
Aki szereti a madarakat, az egy érdekes
elôadás keretében még közelebbrôl ismerkedhetett meg velük, illetve hallgathatott meg egy
ismeretterjesztô elôadást a KOKUKK Egyesület szervezésében, ahol a Magyar Madártani
Egyesület munkatársa beszélt a Madárbarát
kert mozgalomról is. A hallottakat gyakorlatban is lehetett kamatoztatni a Bordás-ház kertjében, ahol hangos kopácsolással, némi szülôi
segédlettel készítették a szorgos gyerekkezek a
madarak téli lakhelyét. A szervezôk nem számítottak ekkora érdeklôdésre, így a késôn érkezôk már csak a többiek ügyeskedését figyelhették meg, nekik nem jutott odú.
A Pajta szombaton adott otthont Pasztircsák
János „Észkijárat” címû kiállításának, ahol a
mûvész a környezetvédelemmel kapcsolatos
problémákra világított rá, humorral fûszerezett
karikatúráival.
A bôséges programkínálatot tekintve, az ember
szinte azt sem tudta, hová menjen, mit nézzen
meg, illetve hogy szervezze a napját, hogy lehetôség szerint minden programba bekukkanthasson.
A Báder-Magyar-ház szombaton is érdekes
programot kínált; divatbemutatóban gyönyörködhettek a nézôk. Az alkalmi modellek között
ismerôs arcokat is láthattunk, a házigazda Magyar Károly és lánya, Eszter is a tetszetôs ruhakölteményekben vonult végig a színpadon.
A programok a Nagyszínpadon folytatódtak,
ahol elôször a KOKUKK Egyesület irodalmi
és fotópályázatának, valamint a Jan Willem
Van-den-Akker rajz- és fotópályázat eredményhirdetését hallgathatták meg az érdeklôdôk.
Szusszanásnyi szünet után egy hagyományos
programmal folytatódott a fesztivál. A Telkiben mûködô mûvészeti csoportok tartottak színes, vidám bemutatót. A gyerkôcök idén is
nagy tömeget vonzottak a színpad köré és óriási volt a sikerük.
Majd végre következett a sokak által nagyon
várt Bon-Bon koncert! A fiúk fergeteges hangulatot teremtettek dalaikkal. Hallhattunk régi és
új számokat is. A ritmusos zene hallatán pedig
egyre többen pattantak fel helyükrôl és kezdtek
táncolni. Örülünk, hogy Török Tamás és Szolnoki Péter elfogadta a meghívásunkat, reméljük, legközelebb már a nagyzenekari kísérettel
koncertezô zenekart láthatjuk Telkiben!
Ezután a kelet varázslatos világába kalauzolta
el a közönséget a Zahra és a Démonok formáció. Az eddigi fesztiválokon még nem láthattunk hastáncot, idén ebbôl is kaptunk egy kis
kóstolót. A kislányoknak tetszettek a csillogó
ruhacsodák, a hölgyek a mozgásra koncentráltak inkább, míg a férfiakat az összhatás varázsolta el. A lányok ügyesek voltak, színes, változatos programot kínáltak, mûsoruk üde színfolt volt a fesztivál palettáján.
A varázslatos kelet után a nézôk folytathatták
képzeletbeli utazásukat Európába és egy kicsit

3

K Ö Z Ö S S É G I É L E T, Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K

kitekinthettünk Amerikába is, amikor elsétáltak
a templomba, és meghallgatták a komolyzenei
koncertet. Az est a Telki Nôi Kar mûsorával
kezdôdött, majd a Telki Énektanár Quartett fellépésével folytatódott. Ezután egy igazi csemege következett. Telkiben köszönthettük az University of Utah Singers énekkart, akik fergeteges sikert arattak. A 45 fôs énekkar több nemzetközi díj birtokosa, és akik élôben hallhatták
ôket, tudják, megérdemelten kaptak meg minden elismerést. Hozzánk európai körútjuk során
látogattak el, felejthetetlen élményt nyújtva a
hallgatóságnak.
Az est további részében is a zenéé maradt a
fôszerep. A komolyzene után egy kicsit könnyedebb zenei vizekre evezhettünk két nagyszerû
fiatal mûvész Závodszky Noémi és Kovács

Zoltán segítségével akik elkalauzolták a hallgatóságot az operett, a musical és az ismert magyar és külföldi slágerek világába. Ekkor az idô
már egy kicsit hûvösebbre fordult, de a nagyszerû zene felpezsdítette az embereket, sôt egykét bátrabb nézô táncra is perdült.
A zenei világ másik, rockosabb vizeire is átevezhettünk a Mookie Brando együttes segítségével. Elsô hallásra ugyan kicsit keménynek
tûnhet a stílusukat kifejezô alternatív country
megjelölés, de aki hallgatta a zenéjüket tapasztalhatta, hogy ez egy kellemes, dallamos, kedvelhetô mûfaj. A zenekar nagy sikert aratott az
amerikai énekkar körében is, hiszen ez a zene
az ô hazájukból indult világhódító útjára olyan
elôadókkal, mint például Johnny Cash, Bruce
Springsteen, Bob Dylan. Az énekkar tagjai kar-

mesterükkel együtt óriásit buliztak a színpad
melletti területen, reméljük, kellemes és felejthetetlen élményekkel távoztak Telkibôl.
Végezetül elérkeztünk az utolsó mûsorszámhoz, az utcabálhoz, amit ebben az esetben átkeresztelhetünk "udvar bállá", ugyanis a Jung-udvar megtelt táncoló, önfeledten szórakozó emberekkel, a zenét pedig a Hoax együttes szolgáltatta. A buli késô éjszakáig tartott.
Az idei fesztivál a hagyományokat követve ismét megpróbált mindenkihez szólni, a kicsiktôl
a nagyobbakon át egészen az idôsebbekig. Reméljük, mindenki jól érezte magát. Találkozzunk jövôre is!
Zimonyi Adrienne
(a cikk megírásához segítô hozzászólást kaptam
Gónusz Gabitól és Koltai Piroskától)

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl
Telki Község Önkormányzat Képviselôtestülete az alábbi döntéseket
hozta. A beszámoló nem terjed ki minden napirendi pontra, a legfontosabb közlendôket tartalmazza. A teljes jegyzôkönyv megtalálható a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy érdeklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási idôben.

2009. április 28.

A 2009/2010-es tanév óvodai felvételének megtárgyalása

A jegyzô éves kötelezô értékelése
A képviselôk a Kókai Rita jegyzô eddigi munkájáról készített értékelést megtárgyalták, majd - kifejezvén elégedettségüket - egyetértettek az abban foglaltakkal.

A 2008. évi költségvetés módosítása
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a PÜB (Pénzügyi Bizottság) megtárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta a kisebb, technikai módosításokat.
(A költségvetés részletei az errôl készült cikkünkben olvashatóak.)

2008. évi zárszámadás megtárgyalása
A 2008. évi zárszámadás megtárgyalásakor elhangzott, hogy a korábbi változathoz képest egy tétel változott - a Telki Víz Kft-tôl átvállalt hitel szerepeltetése -, amely csupán tájékoztató adat, mert
nem járt tényleges pénzmozgással.
Kiderült, hogy sok magánszemély tartozik építmény-, valamint cégek iparûzési adóval, és hogy a szennyvíz díj hátralék is nagyon
sok. Valószínûsíthetô, hogy a jelenlegi gazdasági válsággal is
összefügg a fizetési hajlandóság romlása, és ezért léteznek a mérséklésre, részletfizetésre irányuló kérelmek, emellett bizonyos esetekben megoldás lehet még a szociális segély. A Pénzügyi Bizottság kezdeményezte, hogy a Polgármesteri Hivatal végrehajtás útján hajtsa be a tartozásokat. A testület a hozzászólásokat követôen
elfogadta a tavalyi év zárszámadását.

A közterület-felügyelô beszámolója az elmúlt fél év tapasztalatairól
Szabó Sándor beszámolójában elmondta, hogy településünkön
szerencsére nincsenek megoldhatatlan problémák. A lakossági panasz bejelentések a jó idô beálltával jelentôsen csökkentek, a legtöbb jelzés a téli idôszakban érkezett a hó eltakarításával kapcsolatosan. Emellett tájékoztatta a testületet arról, hogy április óta a behajtási engedélyekbôl 4 millió forint folyt be.
Az egyik képviselô nehezményezte, hogy bár a helyi közterülete4

ken tilos a dohányzás, ennek ellenére a falutakarítás során nagyon
sok eldobált cigarettacsikket találtak. Érdeklôdésére válaszként elhangzott, hogy igen nehéz érvényesíteni ezt a rendeletet. Ennek
egyik oka, hogy a faluban megnôtt a fiatalok száma, akik késô éjjel is gyakran tartózkodnak az utcán, így az ô tevékenységüket nehéz ellenôrizni. Ellentmondás az is, hogy a több helyen ki lettek
helyezve hamutálcás kukák.
A képviselôk egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

Az OKSB (Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság) megtárgyalta a
napirendi pontot, és javasolta, hogy a felvételi szempontok rangsorában a „2009. december 31-ig tölti be a gyermek a 3. életévét” az
utolsó legyen, mert az utóbbi pontra hivatkoznak a szülôk leggyakrabban. Mivel valószínû, hogy ôsztôl újabb férôhelyek lesznek biztosítva - miközben jelenleg sok szülô kérelmét kell elutasítani - írásos várólistát készítenek. Ezt követôen a testület meghatározta a
május eleji beiratkozási idôpontokat, majd a felvételi szempontokat az alábbiakban állapította meg:
- a gyermek Telki lakos;
- 5. életévét betölti 2009-ben;
- a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû;
- a szülô a gyermek napközbeni felügyeletét meg tudja-e oldani;
- a családlátogatás tapasztalatai (életvitelszerûen laknak-e Telkiben);
- gyermek- és családvédelmi szempontok figyelembe vétele;
- a gyermek 2009. december 31-ig betölti-e a 3. évét.

Óvodavezetôi pályázat kiírása
A pályázati kiírást az OKSB megtárgyalta, és javasolták, hogy a
feltételeknél 5 éves vezetôi és óvodai pedagógusi gyakorlat, valamint augusztus 31-i kezdés helyett augusztus 15-e legyen. Ezt elfogadva a testület határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyra
meghirdette az óvodavezetôi állást.

EU-s parlamenti választásokkal kapcsolatos kiegészítések
2006 óta Telkiben lényegesen megnövekedett a lakosságszám,
ezért ezúttal 3 szavazókört alakítottak ki, emellett az 1-es szavazókör bizottsági összetétele is módosult egy fô cseréjével. A voksolás június 7-én, vasárnap lesz. (Bôvebb információk külön tájékoztatóban találhatóak.)

Szociális rendelet megalkotása
Elhangzott, hogy mivel a korábbi szociális rendeletben nagyon sok
volt az ellentmondás, és több kiegészítést is igényelt, ezért technikai módosításokra van szükség. Többek között a Bursa Hungarica
pályázat sem volt eddig szabályozva, emellett az új változatban a
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gyermekjóléti ellátások szabályozása is helyet kapott, amely korábban külön határozatban szerepelt. A tervezetet a hivatal munkacsoportban is áttekintette, ezt követôen a SZEIB (Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság) is megtárgyalta. Az ismertetést követôen a képviselôk egyhangúlag elfogadták a szociális igazgatásról, valamint a gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletet.

A csendrendelet megbeszélése
A rendelet alapja a TEPESZ, megalkotásánál pedig ügyeltek arra,
hogy ne legyenek átfedések és ne történjen túlszabályozás sem. A
jegyzô tájékoztatta a testületet, hogy amennyiben a jelenlegi tervezettel egyetértenek, még el kell küldeni a környezetvédelmi felügyelôségnek véleményezésre - így bizonyos tekintetben már ott
megmérettetik -, és ezután lesz lehetôség a végleges elfogadására.
A testület végül úgy határozott, hogy a „csendrendelet” tervezetét
némi pontosítással elfogadja.

KOGART megállapodás jóváhagyása
A korábban már ismertetett közmûvelôdési megállapodást ezúttal
hagyta jóvá a testület, Ennek lényege, hogy a KOGART Barátai
Mûvészeti Alapítvány részt vesz a minden évben megrendezésre
kerülô Telki Fesztivál meghatározott programjaihoz kötôdô feladatok ellátásában.

Az MLSZ jelzálog ranghely megváltoztatására irányuló
kérelme
A döntéshozók a Magyar Labdarúgó Szövetség kérelmének helyt
adtak és hozzájárultak ahhoz, hogy Telki Község Önkormányzat
javára a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapest, XI. kerület
314/154/a hrsz. alatti ingatlanára 100 millió forint és járulékai erejéig terjedô jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.

Önkormányzati intézmények alapító okiratának felülvizsgálata
2008. évi belsô ellenôri jelentés
A jelenlévôk megtudhatták, hogy a vezetôség nagyon elégedett a
belsô ellenôr munkájával. A feltárt hiányosságok pótlására, a hibák
javítására határidôvel és felelôsökkel megjelölt intézkedési terv készül, ezt követôen pedig az utóellenôrzés már ebbôl indul majd ki.

Az ismertetést követôen a testület felkérte az OKSB-t hogy a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratait tekintse át, valamint
az Általános Iskola igazgatóját, hogy az új pedagógiai program tervezetét az intézmény alapfeladatainak meghatározásához egyeztesse a bizottsággal.

CBA területrendezés, vagyonrendelet módosítása

A behajthatatlan és a kisösszegû követelések elengedése

A beruházáshoz szükséges rendezést és az ehhez kapcsolódó vagyonrendeleti módosítást a testület ezúttal megette, így ilyen jellegû akadálya már nincs a tervezésnek.

A képviselôk a PÜB javaslatának figyelembe vételével elfogadták
236 tétel, mindösszesen 2.732.716 forint összegû behajthatatlan,
valamint az ezer forint alatti kisösszegû behajthatatlan önkormányzati követelés elengedését.

Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletérôl szóló rendelet módosítása

Iskolai dokumentumok módosítása

A képviselôk az ismetetést követôen elfogadták az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletérôl szóló rendeletének módosítását, amely a Polgármesteri
Hivatal tárgyalójának a bérbeadási lehetôségével bôvült.

A képviselôk jóváhagyták a Telki Általános Iskola igazgatója által
benyújtott, technikai módosításokat tartalmazó Szervezeti és
Môködési Szabályzatot, a Házirendet és Intézményi Minôségirányítási Programot.
szb

TÁJÉKOZTATÓ

UNIÓS TÁMOGATÁSSAL
MEGÚJULHATNAK BUDAJENÔ ÚTJAI

Telki Község Önkormányzata és az Érd és Térsége Víziközmû Kft. tájékoztatja Telki Község lakosságát és gazdálkodó szervezeteit, hogy az önkormányzat és a víziközmû társaság megbízott munkatársai 2009. június 1. és
2009. június 15. között ellenôrzik a vízmérôket és locsolási mellékmérôket, valamint az ivóvíz vételezés szabályszerûségét a község teljes területén.
A 2009. június 1. és 2009. június 15. közötti ellenôrzés
során megbízott munkatársaink személyesen felkeresik
Önt, illetve az Ön által képviselt gazdálkodó szervezetet:
- az ÉTV Kft. emblémájával ellátott jegyzôkönyvben
rögzítik az Ön, vagy írásbeli meghatalmazottja közremûködésével a fogyasztási helyre vonatkozó fontosabb adatokat, és az ellenôrzés megállapításait;
- rögzítik a vízmérô állását, ellenôrzik a plombák
állapotát;
Megbízott munkatársaink az ÉTV Kft. ügyvezetôjének/Telki Község polgármesterének aláírásával ellátott arcképes igazolvánnyal igazolják magukat, és írásos meghatalmazással is rendelkezni fognak.
Az ellenôrzés lebonyolításához kérjük szíves támogatását, együttmûködését:
Érd és Térsége Víziközmû Kft.
Telki Község Önkormányzata
2009. május

Budajenô község lakói örömmel értesülhettek arról, hogy a
hosszú évek óta várt, burkolatlan belterületi utak (Táncsics, Füzes, Bokréta, Vadvirág és Magtár utcák) szilárd burkolatú kiépítése 2009-ben megvalósul. A beruházás elôkészítése - tervezés,
engedélyeztetés - korábban megtörtént, többszöri sikertelen pályázat után 2009. februárban Budajenô Községi Önkormányzat
az Új-Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Budajenô Táncsics, Füzes, Bokréta, Vadvirág és Magtár utcáinak fejlesztése” címû pályázatával 54.058.046 forint összegû támogatást kapott, ami a teljes beruházás 70%-os támogatását jelenti.
Természetesen nemcsak burkolatépítés, hanem az út menti zöldfelületek esztétikus kialakítása, fasor telepítése, és a felszíni
vízelvezetés megoldása is része a projektnek. Ezzel jelentôsen javul az érintett településrészen lakók életminôsége.

Útépítés a Hóvirág utcában
Lapunk megjelenésével nagyjából egy idôben befejezôdnek a
Hosszúhát egyik gyûjtôútjának munkálatai, melynek során a
Hóvirág utca meredek szakasza szilárd burkolatot és szegélyt
kap. Emellett a csapadékvíz elvezetés is megvalósul, így
jelentôsen javulhat az itt élôk infrastrukturális ellátottsága.
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Telki költségvetése 2008-2009.
2009 márciusában fogadta el a testület az idei évi millió forint), amibôl a helyi adók 167 millió forin- Polgármesteri Hivatal
költségvetést. Ebbôl az alkalomból röviden bemu- tot (+5 millió forint), az állami támogatás 171 mil- A PMH költségvetése (a szennyvíztisztító nélkül)
tatjuk településünk tavalyi és idei költségvetési lió forintot tesz ki. Jelentôs tétel még a központi
208 millió forint kiadással számol, amibôl 91 millió
helyzetét.
költségvetés által átengedett 145 millió forint (vál- forint a személyi kiadás és 117 millió forint a doloA 2008. évi költségvetés legfontosabb célkitûzése a tozatlan) adóbevétel.
gi kiadás. A dologi kiadások legfontosabb elemei a
stabilitás fenntartása volt.
Helyi adók
következôk: helyi közutak fenntartása (22 millió foA nulla-bázisú módszerrel számított tervezett mû- A helyi adók között 45 millió forint építményadóval rint), közterület fenntartás (10 millió forint), közviködési hiány nulla forint volt, míg a tervezett teljes (+2 millió forint), 50 millió forint (+2 millió forint) lágítás (11 millió forint) és igazgatás (55 millió foköltségvetési hiány 104 millió forint volt, ami az év telekadóval és 70 millió forint (+1 millió forint) ipa- rint).
végére – az elôzetes számítások szerint – 133 millió rûzési adóval számolunk.
A szennyvíztisztító bevételeinek és kiadásainak
forintra változott (a terv azért tartalmazott hiányt,
részletes bemutatása túlmutat a jelen cikk keretein.
Mûködési
kiadások
mert olyan kötelezettségek jelentek meg benne a
Itt csak annyit említek, hogy a mûködési költségek
beruházási oldalon, amelyek finanszírozására már A kiadási oldalon a legnagyobb tételt a személyi jut- között szerepel ehhez kapcsolódóan 7 millió hitel2007-ben befolyt a pénz). A tervtôl való viszonylag tatások és járulékaik teszik ki, az önkormányzat az törlesztés és 22 millió forint kamatfizetés is.
csekély mértékû eltérés mögött azonban jelentôs iskolában, az óvodában és a hivatalban összesen 89
évközi szerkezeti változások húzódnak: év közben embert alkalmaz, amire közterhekkel és járulékok- Felhalmozási tételek
ugyanis új alapokra helyeztük az Organicaval az kal összesen 299 millió forintot (-1 millió forint) A tavalyi 446 millió forintos telekeladási bevétellel
együttmûködésünket és a PMH átvette a szennyvíz- költünk idén. A dologi kiadások összege 251 millió szemben idén – az óvatosság elvének megfelelôen –
telep üzemeltetését a Telki Víz Kft-tôl. Az ehhez forint (+57 millió forint, de a tény- és a tervszám a csak 193 millió forint bevétellel számolunk. Ugyankapcsolódó – döntôen pénzmozgással nem járó – Telki Víz Kft. tevékenységének 2008. évközi átvé- akkor nagyon fontos esemény volt 2008-ban, hogy
technikai tételek jelentôsen torzítják a 2008. évi tele miatt nem összehasonlítható).
egy pályázaton 89 millió forintot nyertünk a Pajta és
költségvetés teljesítésének a számait és a terv-tény Összességében a mûködési bevételek és kiadások környezete rendbetételére. Ennek az összegnek a
összehasonlítás sokkal nehezebb a szokásosnál.
idén – tervszinten – szerény többletet mutatnak, ami befolyásával idén számolunk.
A mûködési bevételek között az átengedett adóknál lehetôvé tette, hogy idén se kerüljön sor az adómér- A kiadási oldalon 377 millió forint beruházást terve8 millió forint az elmaradás, a helyi adóknál 13 mil- tékek emelésére.
zünk, amibôl a legnagyobb biztos tétel (100 millió
lió forint a többlet a tervhez képest. A Telki Víz Kft- Iskola
forint) az elôbb említett Pajta és környezete rendbehez kapcsolódó egyszeri technikai elszámolások
tétele.
A
mûködési
kiadások
között
a
legnagyobb
tételt
az
miatt a kimutatott mûködési hiány 163 millió forint.
iskola fenntartása jelenti. Ennek összege 2009-ben Az MLSZ-telek eladásából tavaly befolyt pénzbôl
A felhalmozási oldalon a bevételeink meghaladták 182 millió forint, amibôl a személyi jellegû kifize- 50 millió forintot az öreghegyi elkerülô útra kell
az elképzeléseinket: a tervezett 499 millió forint he- tések összege 133 millió forint.
költenünk (az elkerülô út április elejére már el is kélyett 583 millió forint folyt be a kasszába. Áthúzószült), míg 100 millió forintból szeretnénk megkezdott 2008-ra a tornaterem építés elszámolása, erre A kiadásokat döntô részben saját bevételek (21 mil- deni a Fô utca rekonstrukcióját a körforgalom és a
lió
forint),
állami
támogatás
(84
millió
forint)
és
öntavaly 101 millió forintot fordítottunk. Jelentôs tétel
Pajta között.
volt az iskola udvar rendezése és az új közpark kia- kormányzati támogatás (76 millió forint) fedezik.
lakítása is (összesen bruttó 64 millió forint). Útépí- Míg az önkormányzati támogatás 2008-hoz képest További jelentôs tétel egyes Becco telkek visszavátésre pályázati támogatással együtt 29 millió forin- tervszinten 4 millió forinttal növekszik, az állami sárlása (79 millió forint), a Hóvirág utca aszfaltozása (20 millió forint), valamint a Muskátli utcai körtot fordítottunk. Terven felül vásároltuk vissza 55 támogatás csak 1 millió forinttal nô.
forgalom megépítése (25 millió forint önerô).
millió forintért a Telki Víz Kft. üzletrészét. Két Óvoda
nagy projekt azonban áthúzódott 2009-re: az öregTöbb pályázaton is indulunk, amelyek sikere terméhegyi elkerülô út építése (50 millió forint) és a Fô Az óvoda fenntartása idén 92 millió forintba kerül. szetesen módosíthat az eredeti elképzeléseken.
utca rendbetétele (100 millió forint). A felhalmozá- Ezen belül a személyi kiadások 68 millió forintot A kiadási tervben szerepel még 29 millió forint
si és tôkejellegû tételek többlete 29 millió forintot tesznek ki. A bevételi oldalon az állami támogatás hosszúlejáratú hiteltörlesztés és 26 millió forint ka39, az önkormányzati támogatás 42 millió forint.
tett ki, ami a tervezettnél 133 millió forinttal
matfizetés is.
kedvezôbb.
Összességében a felhalmozási tételek 154
Telki
község
költségvetése
2008-2009.
A Polgármesteri Hivatal hosszúlejáratú adósmillió forint hiányt mutatnak, amit kisebb
(adatok
millió
HUF-ban)
sága tavaly technikailag 220 millió forinttal
részben a mûködési tételek szerény többlete
növekedett a Telki Víz Kft. végelszámolása és
(20 millió forint általános tartalékképzés után
2008
2008
2009
50 millió forinttal a tornateremhez kapcsolóterv elôzeteskorr. terv 16 millió forint), nagyobb részben a 2008. dedóan. Utóbbi sem jelent új információt, a tornaterem építés pénzügyi zárása során lehetett Intézményi mûködési bevételek
33
97
129 cember 31-i záró pénzkészlet (138 millió forint) finanszíroz.
lehívni az építkezésre kapott kedvezményes Átengedett adók
154
146
145
hitelkeret rendelkezésre álló részét. Hiteltör- Helyi adók
167 Összefoglalás
164
151
lesztésre 56 millió forintot fordítottunk. A Egyéb mûködési bevételek
171
187
156
PMH és a Telki Víz Kft. konszolidált 2007. Mûködési bevételek összesen
494
578
628 A 2009. évi költségvetés korrigált bevételi fôévi és 2008. évi számait összehasonlítva azt
összege 951 millió forint (-210 millió forint),
állapíthatjuk meg, hogy Telki konszolidált Személyi jellegû kiadások
280
293
299 korrigált kiadási fôösszege pedig 1.069 millió
adósságállománya 6 millió forinttal csökkent Dologi kiadások
168
198
251 forint (-225 millió forint), ami azt jelenti,
2008-ban (50 millió forint új hitelfelvétel, 56 Egyéb mûködési kiadás
42 hogy a tervezett hiány 118 millió forint (+15
250
46
millió forint törlesztés.)
592 millió forint). Ahogy már írtam, a hiányt a
741
494
Mûködési kiadások összesen
2008. évi záró pénzkészlet finanszírozza, azaz
A konszolidált adósság csökkenése különösen
0
-163
36 több olyan beruházást tervezünk, aminek a feakkor tûnik jelentôs eredménynek, ha figye- Mûködési hiány / többlet
lembe vesszük a 2008. december 31-i 138 mil- Felhalmozási és tôkejellegû bevételek
323 dezetét tavaly teremtette meg az önkormány583
499
zat.
lió forintos záró pénzkészletet, valamint olyan
430
335
377 Amennyiben minden a tervek szerint alakul,
terven felüli beruházásokat, mint a szennyvíz- Beruházási és felújítási kiadások
ÁFA befizetés
83
78
39 Telki adóssága az év során 36 millió forinttal
tisztító üzletrészek visszavásárlása.
6
60
6 fog csökkenni. Ezzel együtt megépül az öregA képviselô testület 2008. novemberében fo- Egyéb felhalmozási jellegû kiadás
Felhalmozási
hitel
kamat
26
26
26
hegyi elkerülô út, részben megújul települégadta el a 2009. évi költségvetés koncepcióját,
58
54
29 sünk „névjegye”, a Fô utca egyik szakasza,
majd 2009. március 17-én magát a költségve- Felhalmozási hitel - tôke törlesztés
477 valamint a Pajta és környezete. Komoly esély
553
603
Felhalmozási és tôkejellegû kiadások
tési rendeletet is.
Mûködés
Felhalmozási és tôkejellegû hiány / többlet -104
30
-154 van arra is, hogy elkészül a Muskátli utcai
körforgalom és megkezdôdik a CBA építése.
A bevételi oldal összege 628 millió forint (+32 Egyenleg
-104
-133
-118
dr. Réthy Imre, A PÜB elnöke
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2009. május

INTERJÚ

Interjú a Pénzügyi Bizottság elnökével
A 2006-os önkormányzati választás óta eltelt idôszak mozgalmas volt a képviselô testület életében. Hogy az egyes bizottságok munkáját megismerhessék olvasóink, a Telki Napló új sorozatot indít, amelynek során a bizottságok
vezetôit kérdezzük meg arról, milyennek látják az elmúlt 3 év munkáját, a
jelent, és milyen terveik vannak a következô voksolásig. Elsôként Réthy Imrével, a Pénzügyi Bizottság (PÜB) elnökével készített interjút lapunk.
Réthy Imre 2006 óta tagja a képviselô testületnek és azóta tölti be a PÜB elnöki posztját. Az
55 éves közgazdász „civilben” a Transelektro
Ganz-Röck Zrt. igazgatóságának fôállású elnöke. Családjával 1995 óta él Telkiben.
Telki Napló: Hogyan értékeli a 2006 ôsze óta
eltelt idôszakot, illetve a PÜB munkáját?
Réthy Imre: Az elmúlt két és fél évre a pénzügyi stabilitás és a nagyon takarékos gazdálkodás volt a jellemzô. 2007-tôl kezdve a település mûködési bevételei és mûködési kiadásai egyensúlyban vannak. Ezt kétféle eszközzel értük el: egyrészt lényegesen megemeltük
a helyi adókat (elsôsorban az építményadóra
és a telekadóra gondolok), másrészt a Polgármesteri Hivatal (PMH) az új polgármester irányításával 2007-tôl kezdôdôen olyan költségvetést dolgozott ki, amely nem a korább kiadásokból indul ki, hanem alulról építkezve
minden kiadási elem szükségszerûségét
egyenként vizsgálja, értékeli. Ennek a tervezési módszernek fontos eleme a „használó fizet”
elv szigorú alkalmazása is, amelynek következménye a szennyvízdíjak és – kisebb mértékben – a hulladékszállítási díjak emelkedése.
2006 és 2007 fontos eseménye volt még az új
települési stratégia megalkotása is. Ennek értelmében elsôsorban az egészséghez, rekreációhoz, sportoláshoz, oktatáshoz, valamint a kutatáshoz kapcsolódó beruházásokat látjuk szívesen Telkiben, és továbbra sem támogatjuk
az ipari, logisztikai beruházások megvalósítását. Ennek a stratégiának természetesen anyagi vonzata is van, mert ezzel egyértelmûen elfogadjuk, hogy Telkiben az iparûzési adó bevétel csak töredéke annak, amit például Budaörsön, vagy (potenciálisan) Pátyon beszednek.
A fejlesztések terén is komoly sikereket ért el a
falu az elmúlt két és fél évben. Az eredeti költségvetéshez képest lényegesen olcsóbban, rekordidô alatt épült meg a tornaterem. Elkészült
a központi közpark és a mûfüves focipálya,
amelynek finanszírozásába – példaértékûen –
állami, önkormányzati és magánforrásokat is
bevontunk. Sikerült új alapokra helyeznünk az
együttmûködésünket az Organica-val, és ma
már az önkormányzat üzemelteti a szennyvíztelepet, ami érdemi megtakarítást eredményezhet. Befejezôdött az MLSZ beruházás és ehhez
kapcsolódóan elkészült a Legelôdombi utat tehermentesítô új összekötô út.
A PÜB munkájában kiváló szakemberek vesznek részt, akik a szorosan vett bizottsági munkán túlmenôen is támogatják a polgármester
és a hivatal munkáját. Örömmel mondhatom
el, hogy a PÜB-ön belül nem volt érdemi vita
a szigorú költségvetési elvek elfogadásakor.
2009. május

Ennek is eredménye, hogy Telki adósságállománya 2006 óta csak az új testület által elfogadott keretek között és célok érdekében növekedett, a hitelek visszafizetésének fedezete
pedig teljes mértékben biztosított.
Külön szeretnék szólni a nyilvánosság kérdésérôl. 2006 óta a testületi és bizottsági elôterjesztések könnyedén elérhetôek Telki hivatalos honlapján. Szintén negyedévente megvitatjuk és nyilvánosságra hozzuk a gazdálkodásról készített összefoglalót, ezen kívül a lakosság megismerheti a könyvvizsgáló éves jelentését is. Ugyanakkor kicsit sajnálom, hogy
a PÜB ülésein alig van külsô látogató, de ezt
annak tulajdonítom, hogy ezeken az üléseken
2007 óta – szerencsére – nem történnek „szenzációs” dolgok.
T.N.: Hogyan értékeli Telki jelenlegi helyzetét?
R.I.: A takarékos gazdálkodásnak köszönhetôen Telkit a világgazdasági válság viszonylag kedvezô helyzetben találta. A település kiegyensúlyozott költségvetéssel és megfelelô
pénzügyi tartalékokkal rendelkezik. Érdemi
problémát két területen érzékelek. Egyrészt jelentôsen megnôttek az utóbbi idôben az adóhátralékok, ami részben bizonyára összefüggésben áll az általános gazdasági helyzettel.
Ezen a területen a hivatalnak a pontosan fizetô
többség érdekében is még aktívabban és határozottabban kell fellépnie az adók behajtása
iránt. Ugyanakkor fel kell készülnünk arra,
hogy a romló gazdasági helyzet miatt a
jövôben szociális okból több család kérhet az
építményadó alól mentességet, vagy részletfizetési kedvezményt. Szintén várható az
iparûzési adó bevételek mérséklôdése. A másik jelentôs problémát az óvodai férôhelyek
terén tapasztalom. A központi szervek megint
olyan rendelkezést hoztak a felvételi korhatár
három éves korra történô mérséklésével, amihez nem rendeltek központi forrásokat. Mi is
hiába pályáztunk a második óvoda megépítéséhez állami támogatásra,
nem sikerült nyernünk.
Itt rövid távú megoldást
csak a magánszektorral
való együttmûködés jelenthet.
T.N.: Melyek a rövid és
hosszú távú tervek
(2010-ig), illetve mit kíván elérni a PÜB az elkövetkezendô idôszakban?
R.I.: 2009-ben újabb
minôségi ugrásra kerül
TELKI napló

sor Telkiben. Közel 90 millió forint pályázaton nyert pénzbôl és az ehhez kapcsolódó
„önerôbôl” megújul a település hírnevéhez képest méltatlan állapotban lévô Pajta és közvetlen környezete. Szintén tervezzük a Fô utca
rekonstrukcióját a körforgalom és a Pajta között. Ennek a beruházásnak a forrása az MLSZ
telek eladásából befolyt vételár kétharmada.
Komoly esélyt látunk arra is, hogy a Muskátli
utcánál még 2009-ben megépül a körforgalom
és megkezdôdik a CBA beruházás. A körforgalom finanszírozása már megoldott, a munkálatok csak a tervezés és az engedélyeztetés
tempójától függnek. A gyûjtôutak kivételével
(pl. Hóvirág utca) útépítést csak ott tervezünk,
ahol ehhez a lakosság érdemben hozzájárul
és/vagy pályázaton nyerünk támogatást.
Fontos eredménynek tartom azt is, hogy több
éves tárgyalássorozat után végre sikerült
visszavásárolnunk a Becco-tól néhány telket
az iskola és óvoda szomszédságában. Így
adott esetben a legtakarékosabb módon lehet
majd bôvíteni az oktatási intézményeket.
A 2010. évi választásokig mindenképpen rendezni szeretnénk az Egészségház ügyét is. Optimális esetben új épület épülne a jelenlegi
gyógyszertár közvetlen közelében.
Finanszírozási szempontból a központi források további mérséklésére kell felkészülnünk,
és nem kizárt, hogy ez már 2009. II. félévétôl
bekövetkezik. Reméljük, hogy a takarékos
gazdálkodásnak köszönhetôen a központi források várható szûkülése ellenére sem kell
2010-tôl megemelni a helyi adók mértékét.
Fontos kiemelni, hogy az eladható telkek végessége miatt további hosszúlejáratú hitelek
felvételét sem tervezzük.
A PÜB fontos feladata még a Telki Víz Kft.
végelszámolásának a felügyelete, illetve javaslattétel a polgármesteri hivatal behajtási tevékenységének megerôsítésére. A 2010-es
költségvetéstôl „csodát” nem várok, a költségvetést megalapozó alapelvek már harmadik
éve szinte változatlanok. Optimista vagyok
abban is, hogy 2010 ôszén egy sikeres négy
éves gazdálkodás után adhatjuk át a „kasszakulcsot” a következô testületnek és pénzügyi
bizottságnak.
szb
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Felhívás Európai Parlamenti választásokra
Tisztelt Választópolgárok!
A 2009. június 7-ére (vasárnap) kitûzött Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom Önöket:
Az az uniós polgár, aki az uniós polgárok nyilvántartásában nem
szerepel, 2009. április 30. napjáig kérhette a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetôjétôl a névjegyzékbe vételét. A helyi választási iroda vezetôje az uniós polgárt – kérelem alapján – 2009.
május 4-ig felvette a névjegyzékbe, ha a választójoggal nem rendelkezô nagykorú polgárok nyilvántartásában nem szerepelt.
A névjegyzékbe történô felvételrôl szóló értesítôt az ajánlószelvénnyel együtt 2009. április 6. és 10. között kapták meg.
A névjegyzéket 2009. április 8-tól április 15-ig tettük közszemlére.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár
személyesen vagy teljes bizonyító erejô magánokiratba foglalt
meghatalmazással rendelkezô meghatalmazott útján a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetôjétôl 2009. május 22-ig
kérhette. A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel ajánlott levélben úgy kérhetô, hogy az legkésôbb 2009. május 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2009. május
22-ig módosíthatta annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a
választójogát gyakorolni kívánja, illetôleg kérhette törlését a külképviseleti névjegyzékbôl és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2009.
június 2-ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához.
A helyi választási iroda vezetôje 2009. június 4-én 16 óráig – a kiadott igazolás bevonásával egyidejôleg – kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt
A módosított névjegyzék 2009. június 5-én 16 óráig tekinthetô
meg a polgármesteri hivatalban
A választási kampány 2009. június 5-én 24 óráig tart.
Választási kampányt folytatni 2009. június 6-án 0 órától június 7én 19 óráig tilos.
Szavazni az értesítôn szereplô szavazókörben (esetünkben három szavazókörben, melynek címe az értesítôn szerepel) 2009.
június 7-én 6 órától 19 óráig lehet.
A szavazáshoz mindenki feltétlenül hozza magával személyazonossága és lakcímének igazolására alkalmas okmányait az alábbiak szerint:

KIZÁRÓLAG ÉRVÉNYES OKMÁNY bemutatásával szavazhatnak.
Ezen okmányok:
lakcímigazolvány és:
1. személyazonosító igazolvány, vagy
2. útlevél, vagy
3. 2001. január 1-jét követôen kiállított (kártya formátumú vezetôi engedély)
Régi típusú személyi igazolvány esetén, amennyiben 2001. január
1-je óta nem változtatott lakóhelyet, elég az igazolvány, ha lakóhelyváltás történt, akkor a lakcímkártyát is be kell mutatni!
Figyelem: A személyazonosság igazolására alkalmas az ideiglenes
személyazonosító igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételérôl szóló elismervény.
AKI SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT ÉS LAKCÍMÉT IGAZOLNI NEM TUDJA NEM SZAVAZHAT!
AZ ÉRVÉNYES SZAVAZAT FELTÉTELE:
1. hivatalos ,
2. lepecsételt szavazólap
3. FONTOS: a körbe tollal írt egymást metszô KÉT vonal:
(X vagy +)
(Tehát ha valaki pld. a körön kívül , vagy pld. nem egymást metszô
két vonallal szavaz, szavazata érvénytelen!)
MOGZÓURNÁT biztosítunk mindazok számára, akik mozgásukban akadályoztatva vannak. (Betegek, ágyhoz kötöttek stb.)
Mozgóurna iránti igényeiket –írásban- bejelenthetik már elôre a
polgármesteri hivatalban, de kérhetik a szavazatszámláló bizottságtól a szavazás napján is.
A külképviseleteken 2009. június 7-én, helyi idô szerint 6 és 19 óra
között lehet szavazni.
Azokon a külképviseleteken, ahol az idôeltolódás a közép-európai
idôhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idô szerinti 6 óra és a középeurópai idô szerinti 19 óra között lehet szavazni.
Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2009. június
6-án, helyi idô szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni
A szavazóköri jegyzôkönyvek egy példánya a helyi választási irodában 2009. június 10-én 16 óráig megtekinthetô.
A további aktuális tudnivalókról folyamatosan tájékoztatom majd
Önöket.
Tisztelettel!
Kókai Rita
jegyzô

Földhivatali Futárszolgálat
- hivatali ügyintézés,
- tulajdoni lap, térképkivonat beszerzése
házhozszállítással, rövid határidôvel
VI-TO 2003. Kft. 06-20-595-8150
Virág Zoltán

Mi HITELESEK vagyunk,
vajon Ön hitelképes?
Teljeskörû hitelügyintézés
06-30-7373-433 Torma Zsuzsanna
w w w. h i t e l e s l a p . h u
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A néma gyilkos – az influenza
November rain – azaz novemberi esô. A
Guns and Roses klasszikus dala szólt, miközben a hallgatóság elfoglalta helyét az iskola
könyvtártermében. A Mindennapi tudomány
sorozat utolsó tavaszi elôadásának témája az
influenza volt. Nem véletlen tehát a zenei
aláfestés, ami a vírus kedvenc támadási idôszakára, az általában nedves, nyálkás, de még
nem túl hideg novemberre utalt.
Zimonyi Ferenc, a magyarországi influenza
vakcina gyártó cég ügyvezetôje roppant érdekes adatokkal szolgált a jelenlévôknek –
akik között valószínûleg nincs olyan, aki ne
oltatná be magát a vírus ellen a jövôben.
Nagyjából 50 évente söpör végig ugyanis a
Földön egy pusztító járvány, amelynek következtében eddig többen haltak meg, mint a
két világháborúban összesen. Így lehetne
summázni a vírus rövid történetét, és ha alapul vesszük az 1780 óta feljegyzett világjárványok ciklikusságát, a 2010-es évek vége
felé ismét egy jelentôs emberáldozatokat követelô mutáció tombolhat bolygónkon.
Mi is az a H1N1?
Amikor a híradásokban azt halljuk, a nemrég
felbukkanó H1N1 altípusú „Új influenza”
fertôz meg százakat, sôt ezreket, nem árt tudnunk, mit is jelentenek ezek a betûk és számok.
A víruscsaládon belül az egyes vírusok A, B
és C típusba sorolhatóak. Az állatok (de csak
madarak, sertések, lovak, görények, nyércek,
fókák és bálnák) és emberek megbetegedését
egyaránt kiváltani képes A-vírusok helyi- és
világjárványokat (ún. epidémiákat és pandémiákat), a csak emberekre veszélyes B-vírusok általában kisebb lokális járványokat, a
szintén emberek közt fertôzô C-vírusok pedig csak szórványos, egyedi megbetegedéseket okoznak.
Az A-vírusok felszínén két meghatározó fehérjemolekula: a haemagglutinin (HA) és a
neuraminidáz (NA) található. A HA-antigén
biztosítja a vírus sejtekhez való kapcsolódását, és sejtbe való bejutását ("megfertôzve"

ezzel azt), az NA-antigén pedig a vírusnak a
fertôzött sejtbôl való kilépését, szóródását. A
HA-antigéntôl függ, hogy a vírus mennyire
patogén (azaz, hogy az adott influenza-vírus
által okozott megbetegedés mennyire lesz súlyos), az NA-antigéntôl pedig az, hogy a vírus mennyire infektív (azaz, hogy a fertôzés
mennyire lesz terjedôképes, ragályos). Ez a
két tulajdonság együtt határozza meg, hogy
mennyire veszélyesek, hiszen egy nem túl
terjedôképes, vagy egy nem túl fertôzô vírus
általában megállítható.
Jelenleg 16-féle HA (H1-H16) és 9-féle NA
(N1-N9) antigén ismert. A különféle HA-k és
NA-k egymással szabadon kombinálódhatnak. A HA és NA kombinációk alapján az
influenza „A” vírusokat altípusokba sorolják
(pl. A/H1N1). Az összesen 144 variáció közül pedig jelenleg hat HA és három NA antigén variációi képesek az emberek körében
influenza-megbetegedést okozni.
Miért kell minden évben beoltatni magunkat, ha egyszer már megtettük?
Az influenza „A” vírus genetikailag labilis,
változékony vírus. Az A-vírusok változása
("mutációja") általában lassú és részleges
(drift), de lehet gyors és nagymértékû is
(shift).
Drift esetén a vírus génszerkezete néhány
ponton megváltozik. Antigén drift szinte minden évben bekövetkezik, és országokra, földrészekre kiterjedô, kisebb-nagyobb, roppant
kellemetlen, de nem katasztrofális következményekkel járó influenza-járványokat okoz.
(A drift-ek miatt kell évente megváltoztatni az
influenza vakcinák összetételét és ezért javasolják minden évben újra és újra a kockázati
csoportok - idôsek, betegek - oltását.)
Ritkábban - az eddigi tapasztalatok szerint
10-50 évente - következik be olyan gyors és
nagymértékû változás (shift), amikor a vírus
felszíni antigénjei hirtelen lecserélôdnek, és
új altípusú influenza-vírus alakul ki. Egy
ilyen mutáció pedig sajnos megteremti a katasztrofális következményekkel járó világjár-

ványok kialakulásának lehetôségét. Egy shift
következtében kialakult új típusú influenza
vírussal szemben ugyanis az emberi szervezet védtelen. Ha ez az új vírus eléggé patogén
és infektív, akkor több földrészen vagy akár
az egész világon végigsöprô, nagyszámú, súlyos megbetegedésekkel és sok halálos áldozattal járó világjárványok kialakulását okozhatja.
Egy új világjárvány veszélye
Az Egészségügyi Világszervezet (World
Health Organisation) forgatókönyvei azzal
számolnak, hogy ha a H5N1, Madárinfluenza néven ismert vírus képessé válik emberrôl
emberre is terjedni, egy új világjárványban
az emberiség 25 százaléka fog megfertôzôdni. Ez a világon több mint másfél milliárd,
Európában több mint százmillió megbetegedést jelentene. Ha a legrosszabb forgatókönyvet, a H5N1 altípus jelenlegi, 61%-os
halálozási adatait vesszük alapul, akkor az a
világon közel 1 milliárd, Európában pedig 70
millió halálos áldozatot jelentene (összehasonlításképpen: Németország népessége 82
millió fô, Franciaországé, vagy Angliáé kb.
60 millió). De még az 1918-20-as spanyolnátha „mindössze” 2,5 százalékos mortalitása szerint is az egész világon több mint 40
millió, Európában pedig közel 3 millió halálos áldozattal kellene számolni. (Mexikóban
az új H1N1-es vírussal megfertôzôdöttek kb.
1,5 százaléka halt meg.)
Nem árt tehát felkészülnünk, és ennek a legcélravezetôbb módja az oltás, amely a keresztimmunitási hatásnak köszönhetôen még
akkor is biztosít számunkra bizonyos fokú
védettséget, ha az állandó alakulásban lévô
vírus egyik új mutációja fertôzne meg minket. A magyar oltás amúgy is komplexebb
külföldi társainál, mivel minden eddig ismert
változat ellenanyagát tartalmazza. Amikor az
elôadást hallgatták, a jelenlévôk még nem is
sejthették, hogy újonnan megszerzett tudásukra hamarosan a mindennapokban is szükségük lehet, hiszen csak két héttel késôbb
röppent fel a hír a médiában: támad az új vírus, a H1N1!
Szilágyi Balázs
Forrás: Zimonyi Ferenc elôadásának anyaga

Irodalmi est Kiss Judit Ágnessel
Odakint kora nyári idôjárás és szikrázó napsütés, odabent, azaz az óvodában pedig egy érdekes esti vendég csábította az érdeklôdôket. És
bár a jelenlévôk számát tekintve úgy tûnt, a
szabadtéri programok vonzottak többeket, aki
az irodalmi estet választotta, nem csalódott
ezen pénteken.
A KOKUKK Egyesület immár hagyománnyá
érett tavaszi kulturális eseményének vendége
Kiss Judit Ágnes írónô volt, aki közvetlenségével és mûveinek szókimondó stílusával nyerte
el a hallgatóság szimpátiáját. Megtudhattuk róla, hogy elsô kötetéért elbocsátották tanári állásából, és azt is, hogy egészen 2006-ig csupán a
fióknak írt, mert csak ezután kezdték el kiadni
2009. május

könyveit. „Akkor két olyan kiadó keresett meg,
amelyekre sohasem gondoltam volna korábban”- vallja. Az egyik például szinte kizárólag
világirodalmi mûveket jelentet meg, így nagy
megtiszteltetésnek számított, hogy Kiss Judit
Ágnes könyve is az ô égiszük alatt került a boltokba.
Verseskötetei (Irgalmasvérnô, Nincs új üzenet)
mellett egy prózai mûve is megjelent (Szomor
Veron: A keresztanya), amely bár igaz történeteket mesél el, de ezek végén az írónô „igazságot szolgáltat”, így sokszor pozitív végkifejletet kreál a valóságban másképp alakuló helyzeteknek.
TELKI napló

A költônô saját bevallása szerint kedveli az
öniróniát, amelyet rendszerint segítségül hív,
ha úgy érzi, túlzottan patetikusság válnának
írásai. Érdekesség, hogy a számmisztika is igen
közel áll hozzá, jellegzetes „kötôdése” van például a 9-es számhoz és ezt szereti érvényesíteni köteteinek összeállításakor is. Modernitását
mutatja, hogy blogot is ír, ahol mindenki közelebbrôl megismerheti életét, mindennapjait.
Az idei est a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is
közelebb hozta az olvasókat egy kortárs íróköltôhöz, így aki most valamiért nem tudott,
jövôre érdemes ellátogatnia az eseményre.
szb
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Bármikor szükség lehet rá!
Elsôsegélynyújtó tanfolyam indult Telkiben

Ismét megnyílt a Budakeszi TÁMASZ
Központ!

Mindenkit szeretettel várunk!!!

Beváltotta a hozzá fûzött reményeket a szülôk számára tartott gyermek-elsôsegély
tanfolyam elsô elôadása – legalábbis a részt vevô szülôk szerint.
„Nagyon hasznosnak tartom ezt az elôadást, hiszen bármelyikünkkel elôfordulhat,
hogy egyszer olyan szituációba kerülünk, hogy szükségünk lehet az itt tanultakra”
– vallja az egyik édesanya, majd hozzáteszi: „Az oktató nagyon jól rávilágított arra, hogy ha merünk a tömegbôl kilépve segíteni bajba jutott embertársunknak, akár
életet is menthetünk.”
A jelenlévôk emellett arról is képet kaphattak, melyek azok a szituációk, amikor
nem szabad megijedniük és hogy mikor
fontos az azonnali segítség.
A tanfolyam jellegét jól jelzi az egyik
résztvevô véleménye: „Más volt, mint
amit vártam” – utalt a gyakorlati feladatokra, majd folytatta: „Nem olyan klaszszikus elôadás volt, amelyen csak elmondják hogyan, mivel itt a gyakorlatban is elsajátíthatóak az egyes gyakorlatok.”
Az elsô (az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány és az Önkor-mányzat
jóvoltából ingyenes) alkalom azonban inkább csak ízelítô volt, hiszen számos olyan
helyzet létezik, amelyekre nem árt egyenként felkészülni, hiszen az elsôsegély akkor igazán hatásos, ha gyakorlott kezek végzik. A jelenlévô szülôk az elôadást követôen meg is állapodtak a mihamarabbi folytatásban, amikor önszervezôdô alapon, kisebb csoportokban és még inkább a gyakorlásra helyezve a hangsúlyt fognak találkozni Molnár Péter mentôorvossal. A jelenlévôk közül, Krassó Adrienn
vállalta, hogy koordinálja a következô kiscsoportos Elsôsegély programot. A becsatlakozásra bárkinek lehetôsége van, jelezze Adriennek a szándékát a következô
email címen: bakonyit@t-online.hu
szb

A szolgáltatás ingyenes! (Taj kártya szükséges)
Jelentkezés elôjegyzéssel, a 06 30 236 6290-es telefonon
Füsz Imréné vezetô asszisztensnél!

RENDSZERES HASZNÁLT
SÜTÔZSIRADÉK-GYÛJTÉS TELKIBEN!

Szolgáltatásaink a következôk:
– Pszichológiai önismereti tesztek (depresszió és szorongás-skála,
MMPI, Rohrschach, dementia mérés, Mini-mental, intelligencia
teszt, stb.)
– Mentalhygiénés rizikószûrés (CAGE, AUDIT)
– Fülakupunktúrás méregtelenítés
– Evési függôség kezelése (akupunktúra, testkontroll, tudati átállás)
– Cigarettáról való leszoktatás (akupunktúra, Nicorette, egyéb)
– Alkohol és drogfüggôség kezelése
– Játékszenvedély, internet függôség kezelése
– Pszichotherápiás módszerek: (önismereti tréning, élményszintû
önéletrajz elemzés, álomelemzés, sorskönyv analízis, konfliktusmegoldó tréning, relaxáció, imagináció, egyénre szabott, katarktikus ôskép-élmények, Jungi analízis
– Egyéni és csoportos, családi és párterápiák
– Iskolai megelôzési program (alkohol, drog, cigaretta, játék szenvedély)
– Mentalhygiénés karbantartás idôsek otthonában
– Vállalatok számára rekreációs, önismereti, konfliktusmegoldó,
kommunikációs tréning kiscsoportban

Munkaidôbeosztás 2009. június 1-tôl augusztus 31-ig
Hétfô
Dr. Sineger E.
Pszichiáter,
Addiktológus
Pszichotherápeuta
vezetô fôorvos
9-13h

Kedd
Dr. Sineger E.
Pszichiáter,
Addiktológus
Pszichoth.
vezetô fôorvos
10-14h

Szerda
Dr. Sineger E.
Pszichiáter
Addiktológus
Pszichoth.
vezetô fôorvos
9-13h

Dr. Kádár G.
Széchy Katalin
Szociotherápeuta
Addiktológus
Dipl. szoc. munkás
fôorvos
14-19h
15-19h

Csütörtök

Dr. Kollerits Irén
Pszichiáter
Addiktológus
fôorvos
12-19h

Bányai Éva
Klinikai Szakpszichológus
terapeuta
15-20h

Hosszas kacskaringók után május közepétôl újra mûködik Telkiben a használt
sütôzsiradék szelektív gyûjtése. A gyûjtôhordók az általános iskola gazdasági
udvarán, egy alacsony szekrényben elhelyezve találhatók. A gazdasági udvar
Péntek
Dr. Kollerits Irén megközelíthetô az iskola és az óvoda közti útról.
Pszichiáter
A használt sütôzsiradék veszélyes hulladék, rákkeltô anyagokat tartalmaz. A
Addiktológus
WC-be, lefolyóba kerülve élôvizeinket szennyezi, mérgezi környezetünket. A
Neurológus
szelektíven gyûjtött anyagot az önkományzattal kötött szerzôdés alapján a Bifôorvos
ofilter Kft. szállítja el, és újrahasznosítással ártalmatlanítja. Ennek részleteirôl
8-15h
tájékoztatást nyújt a vállalkozás honlapja: www.biofilter.hu.
A gyûjtôhely használatával kapcsolatos fontos tudnivaló, hogy a Biofilter Kft.
csak a tiszta olajat szállítja el. Elsôsorban a vízzel való szennyezôdést kell elkerülni, ezért kérjük, hogy a tároló szekrény tetejét mindig csukja vissza! A kiürült palackokat a konténerbe tegye, és ügyeljen a környezet tisztaságára! Ha a
hordót esetleg tele találja, ne hagyja az olajos palackokat a konténer mellett!
Köszönjük, hogy Ön is gondol a környezetére!
KoKuKK Egyesület

Az „Ismétszínház” újra Telkiben járt

Munkaidôbeosztás 2009. szeptember 1-tôl
Hétfô
Dr. Sineger E.
Pszichiáter,
Addiktológus
Pszichotherápeuta
vezetô fôorvos
9-13h

Kedd
Dr. Sineger E.
Pszichiáter,
Addiktológus
Pszichoth.
vezetô fôorvos
10-14h

Dr. Kádár G.
Pulmonológus
Addiktológus
fôorvos
15-19h

Dr. Kádár G.
Széchy Katalin
Szociotherápeuta Pulmonológus
Dipl. szoc. munkás Addiktológus
fôorvos
14-18h
14-19h

Bányai Éva
Klinikai Szakpszichológus
terapeuta
15-20h
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Szerda
Dr. Sineger E.
pszichiáter
Addiktológus
Pszichoth.
vezetô fôorvos
9-13h

Csütörtök
Széchy Katalin
Szociotherápeuta
Dipl. Szoc. munkás
9-14h

Péntek
Dr. Kollerits Irén
Pszichiáter
Addiktológus
Neurológus
fôorvos
8-15h

Dr. Kollerits Irén
Pszichiáter
Addiktológus
fôorvos
12-19h

Bányai Éva
Klinikai SzakPszichológus
terápeuta
15-20h

Kávéházi kabarészinház. Aki még
nem hallott róla, személyesen is
megtapasztalhatta április 18-án este
7 órakor az iskolában, mit is jelent
pontosan ez az elnevezés.
A színészek nem a megszokott háttérrel és díszlettel, néha közvetlenül
a közönség között helyet foglalva
játszották el szerepeiket, alkalmazkodva az iskola aulájának adottságaihoz.
Mindeközben a nagyérdemû pedig
jól szórakozott a „Hogyan kell bánni
a férfiakkal?” – címû, Karinthy mûvekbôl összeválogatott, mulatságos
helyzetekben bôvelkedô elôadáson.
Sajnos - talán a hirtelen jött jó idô

TELKI napló

miatt - csupán közel 40-en döntöttek
úgy, hogy jelenlétükkel emelik az est
fényét, de akik ott voltak, talán nem
bánták meg, hiszen nem mindennap
adatik meg egy nézônek, hogy
ennyire közvetlenül élhet meg egy
színpadi darabot.
A Fônix Mûvészeti Mûhely fiatal
színészei és Zimonyi Adrienne, az
„Ismétszínház” szervezôje nagyszerûen egymásra találtak ezzel az elôadással, hiszen mindannyiuk nem titkolt szándéka, hogy az önálló színházzal nem rendelkezô települések,
így Telki lakóinak „házhoz vigyék” a
szórakozást.
szb

2009. május

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Borklub Telkiben
„Members make the Wine Club”
Azaz tagjairól ismerszik meg a Borklub,
mondja Hugh Johnson, a Sunday Times
Wine Club elnöke, elismert nemzetközi
borszakíró, a klub weboldalán írott beköszöntôjében. Szerintünk ennél sokkal jobb
mottót nekünk sem kell találnunk.
Telki lakosként mindig örültünk, amikor
egy új közösségi tér nyílt meg a faluban: a
játszótér, a focipálya, a tornaterem, vagy az
iskola elôtti park, hiszen szeretünk együtt
lenni és jókat beszélgetni. A szálak mindig
valahol összeérnek, és hisszük, hogy véletlenek sincsenek. Több éve a borszakma
környékén tevékenykedünk és már régen
megfogalmazódott bennünk a gondolat,
hogy szervezzünk egy borkedvelô klubot
Telkiben, ahol egy kicsit el lehet távolodni
a mindennapoktól és az „élet igazán fontos
dolgairól lehet diskurálni”.
Most jött el az ideje annak, hogy ötletünk
valóra váljon és megalakítsuk a Telki Borklubot. A borfogyasztás számunkra a barátságról, az összetartozásról, a „közös nyelvrôl” szól. Boros találkozóinkon minden
esetben tapasztalt borÁszok, sommelierek
és a borszakma más elismert képviselôi
avatnak be a rejtelmekbe. Különbözô tematikára felfûzve tartunk borvidéki és pincebemutatót, fajtakóstolót, díjnyertes borok
kóstolóját, „az év borászai” kóstolót. Terveink között szerepel neves borászatok és
borászok (Bock Pincészet, Nyakas Pince,
Pfneiszl Pincészet) mellett kisebb pincészetek bemutatása is. Meghívjuk továbbá

Csiszár Péter hegybírót, Káli Ildikó sommeliert, a Tokaj Renaissance képviselôjét,
Tompa Imre borszakírót is. Amikor pedig
már kifogytunk a hazai nedûkbôl, kikacsintunk a nagyvilágba is, bevizsgáljuk Olaszország, Dél- Afrika, Uruguay kincseit, elsôsorban itt, helyben, de mondjuk a közeli
Friuliba és Toszkánába már szervezzük a
bortúrát.
Az összejöveteleken való részvételi díjat,
az adott programtól függôen, alkalmanként
határozzuk meg, amely tartalmazza a „likviditás” beszerzését, a „mester” fellépti díját (ha van ilyen), a borkorcsolyák vagy
borvacsora költségét, valamint minimális
szervezési költséget. A borklub tagjainak a
bemutatott borokból kedvezményes borvásárlási lehetôséget biztosítunk.
Szóval ki is vezessen hazafelé a borvacsora után? Ez esetben a kérdés el sem hangzik, hiszen gyalog is hazamehetünk. Ja,
hogy hazafelé ki vezeti a másikat?...
Mindezek szellemében szeretettel várunk
minden érdeklôdôt a Telki Borklub Elsô
Borvacsorájára, 2009. május 28. 19:00 órakor az újonnan épült GLOBALL Football
Park & Sporthotel különtermébe, ahol Figula Mihály különleges, kereskedelmi forgalomban nem kapható borait kóstolhatjuk
meg. Érdeklôdni lehet: 30-575-0483, vagy
20-444-3134 telefonszámokon. További információ a www.limeco.hu oldalon.

Kedves Nyugdíjas
Barátaim!
Az alábbi kép a zsíroskenyeres partinkon
készült, melyet Magdika és férje Matyi boros pincéjében tartottunk. Gyönyörû kilátással a legelôdomb és Budajenô felé, bárpult, kemence (ha hideg van be lehet fûteni)
nehéz székek, asztalok… A nagyon szuper
helyiség megnyerte az 50 fôs társaság tetszését. Ígéretet kaptunk arra, hogy a következô klubnapokat is itt tarthatjuk. Persze
nem fértünk el ennyien, így többen a kertben felállított asztaloknál foglaltak helyet.
A társaság így is igen jól érezte magát. Köszönet a sok-sok finom sütiért, hiszen annyi
ennivaló jött össze, hogy azt hittük sosem
fog elfogyni. Tévedtünk! Megbeszéltük,
hogy a következô kirándulás célja Sárospatak és Sátoraljaújhely lesz (lapunk megjelenésekor már „volt” – a szerk.) május 27-én
szerdán.
Tervezünk egy Árvalányhaj túrát is a Nagykopaszhoz - mint minden évben -, amint virágzásnak indul.
Júniusban megint lesz egy klubnap, ahol
megbeszéljük a következô kirándulásokat.
Mindenkinek szép napokat!
Márta (372 456)

Telki Panoráma Pont (TPP)
Jóllehet, ünnepélyes átadása a Telki Tavaszi Fesztivál egyik programjaként szerepelt, a telkiek már korábban birtokba vehették a Telki Panoráma Pontot, hiszen április
végére elkészült.
A képviselô testület már az elôzô esztendôben elhatározta az Öreghegyen, a Szajkó
utca végén ennek kialakítását, és most sor
is került rá, berendezése pedig a képviselôk
önkéntes adományából történt.
Telki legmagasabban fekvô belterületi
pontja, egyik legértékesebb közterülete ez,
ahonnan körkörös panoráma nyílik a teljes
Zsámbéki-medencére, sôt messzebbre is, a
Budai-hegyekre, látni a János-hegynél is
magasabb Nagy-Kopaszt tetején a Csergezán Kilátóval.
Nem véletlen, hogy a helyet településrendezési tervünk közparknak, közkertnek jelölte ki.
Immár ehhez méltó, rendezett a környezet,
középen egy 2 méter átmérôjû asztal, körülötte pedig 6 darab pad található. Mindez 5
centiméter vastag fából készült, földbeásott
lábakon, az asztal közepén átmenô, ugyan2009. május

csak földbeásott 4 méter hosszú oszlopon
áll, és a Medence környezô településeinek
nevével, valamint távolságával feliratozott
fa várja az oda látogatókat iránymutató táblákkal.
Az Öreghegy lakóinak, valamennyi telki
lakosnak, és reményeink szerint a felénk
kirándulóknak, illetve az eddig csak átutazóknak is pihenôhelyet, csodálatos élményt, Telkinek színfoltot, vonzerôt jelent
majd e hely.
A temetô melletti körforgalomtól a Legelôdombi úton, annak vége felé egy kis közön
balra a Szajkó utcán át, gépkocsival is jól
megközelíthetô, terveink szerint pedig mielôbb jelzôtáblák segítô útmutatásával lehet
eljutni a pontra.
Vannak már kérések, javaslatok továbbfejlesztésére is, de erre több szempont figyelembevételével, a közös bölcsesség alapján
térünk majd vissza.
Szolgálja a hely mindannyiunk közös örömét, növelje tovább Telki jó hírét, ahogyan
azt kitalálói megálmodták!
Szigeti Antal
TELKI napló
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Nevezz, tekerj, nyerj! – II. Telki Bringaverseny
Tavaszhoz képest szokatlanul meleg napra
keltünk Telkiben május 9-én, szombaton, ami
nem csak a kellemes idôjárás, hanem egy igazán jeles esemény miatt is emlékezetes marad
sokunk számára. Ugyanis ezen a napon került
megrendezésre a Telki SE Kerékpárszakosztályának hegyi terepbringa versenye, amely
immár második alkalommal aratott osztatlan
sikert a kerékpározás szerelmesei között. A
kitûnô szervezésnek köszönhetôen nem csak
helyiek, hanem a környékbeli településekrôl
is neveztek a versenyre. A tavalyi rendezvény
sikerén felbuzdulva, idén több mint százan
versengtek a változatos és élvezetes erdei utakon. A felnôttek és a gyerekek számára külön
pályát jelöltek ki a szervezôk. A felnôtt útvonal embert próbáló feladat elé állította a versenyzôket, amelynek során négy kilométeres
versenykörben, százhúsz méteres szintkülönbség leküzdésével kellett megbirkózni, meglehetôsen változatos terepen. A nehézségek ellenére nem csak a profi versenyzôk, hanem a lelkes amatôrök is becsülettel végighajtották a kijelölt útvonalat. A felnôtt kategóriában éles küzdelem
alakult ki a gyakorlott versenyzôk között,
aminek köszönhetôen igazán szép eredmények születtek. A gyerekek képességeiknek megfelelô másfél kilométeres körön, kisebb-nagyobb akadályokkal nehezített pályán versenyezhettek. Korosztálytól függôen kellett megtenniük egy, kettô
vagy három kört. A legkisebbek között

akadt olyan is, aki pótkerekes bringával hajtott végig az útvonalon, bár a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy ebben apukája is segítette. Mindkét pálya változatos és élvezetes
versenyzést tett lehetôvé. A gyerekek útvonala annyira jól sikerült, hogy többen a versenyt
követôen önszorgalomból újabb és újabb köröket tettek meg. A szervezôk, a kicsik és a
nagyok útvonalát is felügyelték, így a verseny
mindkét pályán biztonsággal és különösebb
probléma nélkül zajlott. A jó idô, a mozgás, a
rendezvény hangulata minden résztvevô számára biztosította a felhôtlen kikapcsolódást.
Mindezen felül a szponzoroknak köszönhetôen a nyertesek igazán értékes ajándékokkal térhettek haza: fejlámpa, napszemüveg,
stopperóra, bringalámpák, étkezési kuponok,
pólók, labdák, rádiók, hogy csak a legértéke-

sebb ajándékokat említsük. A szervezôk arra
is ügyeltek, hogy a résztvevô gyerekek mindegyike kapjon ajándékot, függetlenül attól,
hogy sikerült-e helyezést elérniük. A rendezvény kiugró sikere már most biztossá teszi,
hogy jövôre a verseny ismét megrendezésre
kerül, ha lehet még színvonalasabb keretek
között. Telki kitûnô természeti adottságai, a jó
szervezés, a résztvevôk nagy száma és lelkesedése idôvel rangos eseménnyé emelhetik a
versenyt, amely széles körben vonz majd versenyzôket a környékrôl.
Baksay Szabolcs

A gyermek versenyzôk helyezései:
Ovisok:
1. Csuti Botond
2. Lonkai Levente
3. Mészáros Vince
1-2. osztályos FIÚ:
1. Egei Balázs
2. Péterfi Barna
3. Szombati Márton
1-2. osztályos LEÁNY:
1. Péterfi Dóra
2. Petrányi Petra
3. Herda Dominika
3-4. osztályos FIÚ:
1. Herda Balázs
2. Szécsi Botond
3. Götz Ádám
3-4. osztályos LEÁNY:
1. Hajdu Frida

2. Sóti Katinka
3. Danóczy Blanka
5-6. osztályos FIÚ:
1. Egei Patrik
2. Péterfi Balázs
3. Balázs Gáspár
5-6. osztályos LEÁNY:
1.Táncsics Jázmin
2. Fábián Kamilla
7-8. osztályos FIÚ:
1. Csereklyei Bálint
2. Tessedik Bence
7-8. osztályos LEÁNY:
1. Egei Petra
2. Lévay Luca
3. Csiba Kriszta

C r o s s k o v á c s i Te l k i b e n !
Az év egyik legrangosabb mountain bike
versenye, a Crosskovácsi 2009. marathon
magyar kupa futam az idei esztendôben elsô
alkalommal Telki és Budajenô területén is
keresztülhalad. A több száz hegyi kerékpáros önmagában is látványos eseménynek
számít, de a június 13-i versennyel párhuzamosan az iskola elôtt külön sportprogramokkal várják a gyerekeket a szervezôk!
A verseny hagyományosan három távon kerül megrendezésre, a gyerekeknek a 6 km-es
mini marathont, a lelkes amatôröknek a 30
km-es kis marathont ajánlják. Akik a verseny közben szeretnének átkerekezni Telkin
vagy Budajenôn az 55 km-es félmarathonon
kel indulniuk, de ha valaki úgy érzi, még kitartóbb tud lenni, indulhat a 83 km-es 2000
m szintkülönbségû marathonon is, melyen
az idén a mountain bike teljes hazai élmezônye rajthoz áll (kb. 500-600 résztvevôre lehet számítani).
Aki tehát kedvet kapott az indulásra, nevezését leadhatja a www.crosskovacsi.hu honlapunkon, vagy személyesen a verseny napján 2009. június 13-án szombaton 7 órától
10 óráig a verseny helyszínén. A versenyrôl
további információkat, pályaadatokat, a verseny térképét szintén a www.crosskovacsi.hu honlapon találják meg. A verseny rajt12

ja 2009. június 13-án szombaton 11 órakor
indul a Nagykovácsi Tisza kastély elôl, s a
verseny rendezôi minden célba érkezônek
crosskovácsis kerékpáros kulaccsal kedveskednek a beérkezés után.

Útlezárás a verseny ideje alatt
Falunkban a Napsugár-Muskátli-JuharfaFenyves utcákon keresztül halad majd a
mezôny (térképen külön is jelöljük az útvonalat a hátoldalon). A Muskátli utca a Fô út
és az Anna-laki út közötti szakaszon teljes
egészében zárva lesz a forgalom elôl június
13-án délelôtt 10:30 és 15:00 óra között. A
verseny által érintett többi utcában minden
keresztezôdésnél a szervezôk biztosítják a
forgalmat, a gépjármûvek csak a verseny
haladási irányával egyezô módon mehetnek
be az utcákba.
Kérünk minden lakótársunkat, hogy
amennyiben lehetséges, a jelzett idôpontban
gépkocsival kerülje el ezt a területet, és vigyázzunk a kerékpárosok testi épségére.
Akik az újfalu területérôl Budapest felé szeretnének közlekedni, azok számára a Hársfa
utcai keresztezôdés használatát javasoljuk.
Fontos tudni, hogy a mezôny eleje, a profi
kerékpárosok verseny tempóban közlekednek, ezért a játszótér környékén kérjük a
TELKI napló

szülôktôl a gyerekek fokozott felügyeletét.
Köszönjük a segítséget, és jó szurkolást kívánunk!

Frissítô állomás, versenyek és a
repülô bicikli!
A Muskátli üzletház elôtti területen egy frissítô állomás lesz a kerékpárosoknak, az iskola elôtti parkban, a mûfüves sportpályán,
valamint a Kamilla közben különbözô labdás és ügyességi versenyekkel és feladatokkal várjuk a gyerekeket és a felnôtteket
egyaránt.

A tervezett program:
9:30-tól 11:15-ig családi foci a mûfüvön
2001-2004 születésûeknek és szüleiknek
10 órától kerékpáros ügyességi verseny
11:30-tól labdás ügyességi versenyek a
mûfüves sportpályán (egyéni és páros, gyerek, ifjúsági és felnôtt kategóriában lesz célba rúgás, fejelés, dekázás, páros fejelés, páros dekázás)
A programokra jelentkezni a helyszínen folyamatosan lehet. Ezen kívül két repülô bicikli (kép a hátoldalon) is várja majd a bátrakat, akik a saját erejüktôl szeretnének a kerékpárral együtt felemelkedni!
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Táncos sikerek a Hungarian Openen
Sport táncosaink a világbajnokságra való felkészülés jegyében a Veszprémi Hungarian Open országos versenyen szerepeltek 2009. április 18-án,
ahol ismét népes csapattal, 35 fôvel versenyeztek.
Akrobatikus Rock and Roll versenyszámban
Mini párosban gyôzött Benák Inez és Tamási Gerold
ôk ovisok még:)
Mini lány formációban elsô helyen végzett Varga
Luca, Kun Klaudia, Czellér Dorka, Cuture Cecil,
Szakály Anna, Kurucz Anilla, Benák Inez, Mege
Lea és Szenthe Luca csapata. ôk is ovisok:)
Youth páros kategóriában ismét szép sikereket értünk el.
Az elsô 4 helyet a Telki SE rocky-s párosaink nyerték!
Youth lány kis formációban hibátlan táncukkal elsöprô sikert aratott Poké Bea, Mészáros Emese, Mátyás Arany, Csizmazia Petra, és Ôri Dorka. Így jogosan magabiztosan gyôztek, másik két formációnk
elôtt.
Tóth Angéla, Hárskúti Dorka, Badics Jázmin, HevérAnna, Nagy Bogi és Baritz Szandi csapata is szépen
teljesített így ôk a 3. helyen végeztek.
Show Dance versenyszámban Mag Balázs, Kókai
Ádám csapata a megérdemelt 4. helyet érte el, vidám, ötletes táncukkal.
Gratulálunk!

Világbajnokok Telkiben!
A Telki SE Sport Táncosai ismét óriásit alakítottak:
ezúttal nemcsak Magyarországot nyûgözték le, hanem a Nagyvilágot!
Az egész történet olyan, mint egy igazi, amerikai
álom. Tavaly ilyenkor a szüleiken és az edzôiken kívül senki sem hitt bennük, talán még ôk maguk sem.
Mára - részben - világbajnokok!
Sok évvel ezelôtt kezdôdött a történet. Pár gyerek és
az edzôik - Péterfy Judit és Hortobágyi Orsi - elkezdtek valamit. Eleinte nem is voltak nagy álmok,
"csak" az volt a cél, hogy elôsegítsék a gyerekek testi fejlôdését, a szabadidejükre év közben és nyáron
is tartalmas elfoglaltságot kínáltak. Táncoltak,
edzettek, jól érezték magukat. Kell ennél több?
Ma már kijelenthetjük: igen, kell! Az edzôk meglátták
a fantáziát a gyerekekben. Ahogy teltek az évek, egyre inkább körvonalazódott a lehetôség a lelkes csapat
elôtt. Hívták ôket fellépésekre a környezô helységekbe. Az ott aratott sikerek igazolták a munkájukat, és
kijelölték az utat, amin tovább kell haladniuk.
Egyre többet edzettek, egyre több idôt töltöttek
együtt. Igazi csapattá kovácsolódtak, ahol az „egy
mindenkiért, mindenki egyért” már nem csak üres
jelmondat volt. Megérezték a siker ízét, de pontosan
tudták, hogy ezért tenni is kell. Az utóbbi hónapokban már rendszeresen heti 5 edzésük volt. Minden
szabadidejüket arra áldozták, hogy megvalósítsák a
kitôzött célt: sikeres szereplés a világbajnokságon.
Még 1 héttel a VB elôtt is belehúztak: vasárnap (!)
9-tôl 12-ig edzés, délután 3-kor fellépés Pátyon, este pedig Zsámbékon.
Mindent egy lapra tettek fel. Bejött, sikerült. A profiknak is becsületére váló eredményeket amatôr eszközökkel érték el, ám mindent pótoltak lelkesedéssel, összefogással, a szülôk segítségével. Akik anyagilag is áldozatot vállaltak, de ôk készítették el a zenei CD-ket is, valamint sminkeltek, fésülték ôket,
honlapot készítettek, szponzort kerestek (egyelôre
eredmény nélkül) és még ezernyi módon segítették
elô a sikeres fellépést.

KIADJA:
Te 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 Te l k i , P e t ô f i u t c a 1 .

FELELÔS KIADÓ:
Danóczy Balázs
polgármester

FELELÔS SZERKESZTÔ:
Szilágyi Balázs
Te l . : ( 7 0 ) 5 3 0 - 5 6 4 4
telkinaplo@telki.hu

MUNKATÁRSAK:
Bognár Andrásné
Cseresnyés Ágnes
Kamlah Szilvia

Májusi
lapzártánkig született:
Hevesi Viktor és Hevesi Andrea
gyermeke: Hevesi Martin
Pálfi Imre és Lôrincz Krisztina
gyermeke: Pálfi Márkó
Antus Attila és Raffai Szonja
gyermeke Antus Zétény

Zimonyi Adrienne

Nyomdai munkák:
SOLONG Press Kft.
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Gratulálunk!
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Az álom 2009. május 8-án vált valóra. A vajdasági
Óbecsén rendezték a Modern Táncsportok Világbajnokságát. A népes nemzetközi mezônyben több hazai klub mellett a Telki SE sportolói is képviselték a
magyar színeket, köztük pátyi fiatalok is. A nemes
viadalra elkísérték ôket edzôik, szüleik, testvéreik,
és nagyi is volt a delegációban.

Az eredmények:
Akrobatikus Rock and Roll párosaink serdülô kategóriában: (mind Telki SE, 10-11 évesek)
1. hely Mag Balázs és Poppán Melinda
2. hely Nedelkovits Kata és Szeitz László
3. hely Kókai Ádám és Kovács Veronika
Mini Rock and Roll formációban világbajnokok
lettek: (a Telki SE legkisebbjei, akik mindössze 5-7
évesek)
Benák Inez, Couture Cecile, Czellér Dorka, Kurucz
Anilla, Mege Léa, Szakály Anna, Szenthe Luca, Varga Luca
Akrobatikus Rock and Roll formációban világbajnokok lettek: (szintén a Telki SE Sport Táncosai, az
ifjú hölgyek 12-13 évesek)
Csizmazia Petra, Mátyás Arany, Mészáros Emese,
ôri Dorka, Póké Beáta
2. helyen végeztek: (a Telki Általános Iskola tanulói, ôk is Telki SE versenyzôi)
Baritz Szandra, Badics Jázmin, Hevér Anna, Nagy
Bogi, Hárskúti Dorka, Tóth Angéla
3. helyen végeztek: (Telki SE)
Kismogyorósi Anna, Kovács Veronika, Nedelkovits
Kata, Palatinusz Betti, Poppán Melinda
Csapat vezetôedzôje: Péterfy Judit világbajnoki 2.
helyezett szakedzô.
Edzô: Hortobágyi Orsolya Akrobatikus Rock and
Roll a világranglista 2. helyezettje
Segédedzô: Kovács Viktor országos bajnok és Ferich Anna modern táncos
Gratulálunk a Telki Sportegyesület Sport Táncos csapat versenyzôinek és edzôiknek!
Csapatukba lányok és fiúk jelentkezését várják, hisz mint a
világbajnokságon láttuk, rengeteg fiúversenyzô is kell.
Vezetôedzôjüknél lehet jelentkezni nyári táboraikra is és Akrobatikus Rock and Roll versenyzônek is. 06 30 9 506 966.
Mészáros László Péter Polster Ágota

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@gmail.com
Következô lapzártánk várható
idôpontja: 2009. június 12.
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ÜNNEPÉLYES EDZÔCENTRUM ÁTADÁS
Michel Platini, az UEFA elnöke, Sepp
Blatter, a FIFA elnöke, Kisteleki István,
az MLSZ elnöke, Buzánszky Jenô, Erwin és Ronald Koeman, Frank Rijkaard.
Felsorolni is nehéz lenne minden prominens személyiséget, aki május másodikán falunkban járt. Talán még sosem
volt ennyi híres ember egyszerre Telkiben…
Fél négykor már nagyjából tele is volt
az edzôcentrum melletti területen kijelölt alkalmi parkoló és hömpölygött a
tömeg a fôbejárat felé. A kapunál szigorú ellenôrzésen kellett átjutni, ugyanis
meghívó nélkül – elvileg – nem juthatott be senki a sportközpont területére.
A vendégek nagy része már ekkor megcsodálta a szép kivitelezésû épületet és a
hozzá tartozó pályákat, majd lassan
mindenki a centerpálya lelátója felé vette az irányt, hiszen 4 órakor kezdôdött a
protokoll megnyitó. A sorok között külföldiek is voltak szép számmal, az angyalkáknak öltözött hostessek ugyanis
láthatóan sokaknak kiosztották a nekik
szánt fülhallgatós fordítógépet. Aki résen volt, számos ex-válogatott futballis-

tát és edzôt fedezhetett fel a meghívottak között.
Miközben egyesek azon tûnôdtek, a kissé változékony idôben vajon nem fázhatnak-e rövidnadrágban a megnyitóra
kirendelt, díszsorfalat álló utánpótlás
focisták, hangos üdvrivalgás közepette
megérkezett az integetô, rendkívül közvetlen ember benyomását keltô Michel
Platini, akit Kisteleki Istvánnal, Sepp
Blatterrel és a többi díszvendéggel
együtt a színpadon lévô széksorokhoz
kísértek a rendezôk.
Demcsák Zsuzsa és ifjabb Knézy Jenô
felkonferálását követôen a Honvéd
Táncegyüttes môsorát csodálhatták meg
a meghívottak, majd az UEFA elnök beszéde következett, amelyben méltatta a
magyar futball korábbi sikereit, és az
MLSZ és a FIFA vezetôjéhez hasonlóan
kiemelte, az ilyen színvonalú létesítmények segítsége is kell ahhoz, hogy végre újra méltó helyére kerülhessen a nagy
múltú magyar foci. Hangos üdvrivalgás
kísérte azt is, amikor Sepp Blatter bejelentette, a FIFA 2010 januárjától megalapítja a Puskás Ferenc-díjat, amelyet a

Nyílt nap az
edzôcentrumban

Teniszsikerek
2009. április 9-én, a XXIII. Régiós Iskolai Teniszbajnokságon Pécsett 2 fô képviselte Telkit, 2009. április 18-án a XXIV. Régiós Iskolai Teniszbajnokságon Dunakeszin pedig 17-en indultak falunkból.
Az eredmények:
Szabó Gábor III. hely
Reha Doma III. hely
Tóth Ádám II. hely
2009. május 9-én az elsô Play & Stay MTSZ Régiós versenyen
(Budapest, MTK pálya) 13-an indultak színeinkben.
Az eredmények:
Szabó Gábor
Szécsi Donát
Barsi Laura
Kuti István
Tóth Ádám

III. hely
III. hely
III. hely
II. hely
I. hely

Az idôjárás mindegyik versenyen kifogástalan volt, így alkalmunk
volt a verseny után városnézésre és fagyizásra is. A kis versenyzôk
sok élménnyel és tanulsággal gazdagabban tértek haza. Azóta is
nagy lelkesedéssel folytatják az edzéseket és büszkén segítenek
újonnan jelentkezô társaiknak a tanév végéig tartó kezdô tanfolyamokban.
Sok sikert és jó teniszezést kíván edzôjük:
Barsi Árpád
14

legjobb gólvágóknak osztanak ki minden évben. A lelkes és bátorító beszédek
közben és után a Honvéd Táncegyüttes
mellett Miklósa Erika szórakoztatta a
nagyérdemût, majd az ünnepélyes szalagátvágás következett, immáron ismét
a fôbejáratnál. Errôl azonban már sokan
lemaradtak, mert útközben a csinos hostessek a hidegtálakat és különbözô italokat rejtô asztalokhoz terelték a tömeget.
Mindeközben az érdeklôdôk végigjárhatták az étteremmel, bárral és konferenciateremmel rendelkezô, a magyar
futball ereklyéivel és fotóival díszített 4
csillagos szállodát, a minden igényt kielégítô, kispályás csarnokkal, öltôzôkkel, rehabilitációs és wellness részleggel is ellátott sportlétesítményt. 19 óra
körül aztán lassan elkezdett kiürülni a
helyszín, a már korábban távozó futballvezetôkhöz hasonlóan hazaindultak a
jelenlévôk. Másnap pedig már érkezett
is az utánpótlás válogatott.
szb

A protokoll rendezvény után egy héttel a nyilvánosság elôtt
is kitárta kapuit az edzôcentrum, így május 9-én szombaton
bárki betekintést nyerhetett Telki legújabb épületkomplexumába.
Délelôtt 11 órakor már indultak is az elsô csoportok, hogy
„idegenvezetéssel” járják körül az európai színvonalú létesítmény minden zegzugát.
Mindeközben a Debrecen és az U19-es válogatott játékosai
edzettek az edzôközpont pályáin, majd pihentek szállodai
szobáikban, így elmondható, hogy immáron „élesben”,
mûködés közben volt látható a Globall névre keresztelt
sportcentrum. A rajongó gyerekek még egy spontán
autogram-vadászatot is tartottak, amikor meglátták kedvenceiket.
Ez egyébként várhatóan a jövôben sem lesz másképp, hiszen mint lapunk megtudta, az edzôközpont, a szálló, a
konferenciaterem és az étterem nyitott lesz, bárki igénybe
veheti a szolgáltatásokat. Így az sem kizárt, hogy a focirajongók egy-egy aláírás, vagy találkozás erejéig láthatják
majd az itt edzô, vagy edzômeccsen szereplô játékosokat.
Az elôzô heti protokoll rendezvényhez hasonlóan ezúttal is
sokan - a faluból több mint 400-an - voltak kíváncsiak a pályákra és az épületekre, elmondható tehát, hogy helyben
nagy volt az érdeklôdés a magyar labdarúgás egyik jövôbeni alappillérének tartott edzôközpont iránt.
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MEGÚJULT KÍNÁLATTAL
VÁRJUK ÖNT!
HÉTVÉGÉN SÜTÉS-FÔZÉS
SZABADTÛZÖN,
ÉLÔ ZENE PÉNTEKEN ÉS
SZOMBATON,
ESKÜVÔK
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CROSSKOVÁCSI TELKIBEN
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